
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי ההנדסה

  המחלקה להנדסת מכונות

  הכינוס המחלקתי העשרים
  של פרויקטי הגמר שישהו

  

  התשע" ומחזור מ"

  

  לקט תקצירים



 רשימת פרויקטים
 

השפעת זווית ההתנגשות וקשיחות המטרה על   15-01
  חלקיקים באימפקט ושחיקת חומרי המבנהשבירת 

  פרופ' חיים קלמן,
  אב"ג –מר דמיטרי פורטניקוב 

  רומן פייסחוב

 במנוע פאזה משני חומרים מבוססי חום מחליפי  15-02
Stirling  - המערכת ותכנון תאורטית חקירה  

 יאיר זהרוביץ  אב"ג – ברונשטיין ישראלמר 
  אמיר בריינר

למערכת קרור ספיגה  ביצועי משאבת בועות  15-03
  בדיפוזיה

  פרופ' אבי לוי,
  אב"ג –גב' בלה גורביץ' 

  רותם ארז
  קובי אמסלם

15-04 Exploration of methods in experimental 
blast loading 

 ,פרופ' אורן שדות
  אב"ג – מר עמרי רם

  אלירם נוף

 עורקים של מכניות תכונות למציאת ניסויים ביצוע  15-05
 באדם

  יוסיבאש,  זהר 'פרופ
  אב"ג –גלעד  אילן מר

  עפרי יוסף

15-06  Novel Solar Tracker   ד"ר זינובי ברוםילובסקי - Brus Technologies                                 עומר שווימר  
  איתי יהודה

 עורקים לצילום מערכת והטמעת ייצור ,תכנון  15-07
  Labview במערכת 

  ,גלעד אילן מר
  אב"ג – יוסיבאש זהר 'פרופ

  ברגר איתן
  ילון'ברצ נתן

  צה"ל, – רס"ן אנדרש שנקר  פיתוח מקדח קרקעי נייד ומודולרי  15-08
  ,ד"ר ארז גל

  אב"ג –ד"ר דוד אורנאי 

  אנטון גליקמן
  איתמר ויינברגר

 מפעילים עם מדויקת מיקום מערכת של בקרה  15-09
  אלקטרומגנטיים

  ,ארוגטי שי ר"ד
  אב"ג – בסוביץ סרגי מר

  יונתן מנקר

  ,ארוגטי שי ר"ד  פנימית בחריטה אקטיבי רעידות ריסון  15-10
  אב"ג – בסוביץ סרגי מר

  מזרחי אלעד

  וייס יונתן  אב"ג – ארוגטי שי ר"ד   חשמלי רכב בכלי אקטיבית יציבות בקרת  15-11
  וינוגרד ישי  אב"ג – ארוגטי שי ר"ד  מבוקרת משא עגלת פיתוח  15-12
  גולן דומר  אב"ג – ארוגטי שי ר"ד  חכם כביש מערכת פיתוח  15-13

  הרשקוביץ יובל
  רדא סלומון  אב"ג – ארוגטי שי ר"ד  קלקר לוחות לחיתוך CNC מכונת תכנון וייצור   15-14
 רב טיס לכלי מדחף של ואופטימיזציה תכן  15-15

  משימתי
  ,ארוגטי שי ר"ד

  אב"ג – וורסין דודמר 
  דוד טל

  אדם חפץ
  כהן גיא  אב"ג – ארוגטי שי ר"ד  משימתי רב טיס לכלי הפעלה ממשק פיתוח  15-16
  בר קנר  מר אורי קוצר   אנליזת מאמצים לצנרת החדשה של הגז הטבעי  15-18
דיאגרמת פאזות מוכללת לשינוע פניאומטי   15-19

  והידראולי
  פרופ' חיים קלמן,

  אב"ג –מר דמיטרי פורטניקוב 
  רון נוה

 חן מגן   אב"ג –ד"ר דוד זרוק   בניית "מחט גמישה"  15-21
  אלון כהן

  ,ד"ר אמיר שפירא  התקן לקצירת אנרגיה מתנועת הברך  15-22
  אב"ג – ד"ר רזיאל רימר

  ארי-בן לב

15-23 
  

  חן סלע  אב"ג – ד"ר אמיר שפירא  )airparkingמתקן ביתי להעלאת אופניים (
  ישראל אמר

זיהוי כשלים במערכות סובבות ע"י חיישנים   15-24
  המרובבים בסיבים אופטיים

  סיון לב  התעשייה האווירית -  עידו קרסלמר 

חיזוק מבנים כנגד השפעות פיצוץ באמצעות  15-25
  יריעות מסיבים בעלי תכונות גבוהות

  פרופ' דוד אורנאי,
  אב"ג –פרופ' אלוה פלד 

  עמנואל בבחנוב
  רמי סקולוזוב

פיתוח פלטפורמה אוטונומית לנשיאת מערכת   15-26
  לניטור מזיקים בחממות פלפלים

המכון להנדסה חקלאית, מרכז  –ד"ר אביטל בכר 
  וולקני

  עפר מגן

  עומר רנן   אב"ג – ד"ר אמיר שפירא  מסוק אוטונומי 15-27
  שגיא סומר

  הראל קריטי  רפאל - מר אבי קליין   מתקן דימוי עומסים גנרי לכנפיים  15-28
וולטאי לבית - פוטומערכת אוטונומית ליצור חשמל   15-29

  מגורים
  אנגלשטיין יהודה  אב"ג –טירן  דר" יוסף

  ירחי רועי
- תכנון ובניית פלטפורמה ישראלית להפלטת ננו 15-31

  לוויינים
  אב"ג, –פרופ' אורן שדות 
  חלל תעשיה אווירית- מבת - מר דניאל רוקברג 

  ניב אבישר
  ניר נובל



  אב"ג, –פרופ' אורן שדות   בקרה - ליווין - זביל לשיגור ננו 15-32
  חלל תעשיה אווירית- מבת - מר דניאל רוקברג 

  נמרוד עבודי
  רליאור מאי

  ד"ר אמיר שפירא,   מידול דינאמי של זרוע רובוטית  15-33
  אב"ג –מר אבישי סינטוב 

  ירדן מנור
  יפתח פרבר

תיכון וחישוב מיכל לחץ המדמה את התנאים   15-34
  בעומק הים

  טמיר שבתאי  התעשיה האווירית –ד"ר ויקטור וייסברג 

  פרופ' חיים קלמן,  מאזני אנרגיה בלחיצת חלקיקים אל מול משטחים  15-35
  אב"ג –מר דמיטרי פורטניקוב 

  ליאור כהן
  נתנאל עובדיה

  חב' מפרם, –מר אלי הוטא   מחסום נייד לרכב 15-36
  אב"ג –פרופ' דוד אורנאי 

  רן אטיאס
  חגי כץ

  חן רז  אב"ג – ד"ר אמיר שפירא  זרוע מכנית לניתוח קיצור קיבה                    15-38
  דן רובינשטיין

  נתנאל ראובן  אב"ג –ד"ר אבישי כרמי   זיהוי תקלות במערכת מרובת סוכנים  15-39
  איתמר שמעון  אב"ג –ד"ר דוד זרוק   Archerfishתכנון מערכת בקרה לרובוט דמוי   15-44

  רוטשטייןנתנאל 
  אוריאל צרפתי  אב"ג –ד"ר דוד זרוק   Archerfishתכנון ובניית רובוט דמוי   15-45

  אייל מלמד
  יותם  לידור  אב"ג –ד"ר דוד זרוק   תכן ובקרת דוושות נהג אוטונומי  15-47

  אלעד עמירה
  עוז ערב  אב"ג –ד"ר דוד זרוק   תכן נהג אוטונומי –רכב אוטונומי  15-48

  רפי כהן
שחיקת רכיבי צנרת בשינוע הידראולי של  15-49

  חלקיקים מוצקים
  , פרופ' אבי לוי
  אב"ג – מר אבי עוזי

  ירון חבשוש

  דרור חלאוה  אב"ג – ד"ר אמיר שפירא  תכן מכני למלקחי קיבה  15-50
  גיא זייפרט  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי   צוות תא נהג –רכב המירוץ   15-51

  פרדי זכריה
  אור אברבוך  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי   צוות שלדה –רכב המירוץ   15-52
  עומר גרינברג  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי   צוות הנעה –רכב המירוץ   15-53

  ניצן בוסתן
  עומרי סידיס  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי   צוות סעפות –רכב המירוץ  15-54
צוות אווירודינמיקה, תכן  –רכב המירוץ החשמלי  15-55

  כנפיים
  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  תעשייה אווירית - מר שלמה באומינגר 

  אלעד ויינברג
  מנואל מישאילוב

צוות אווירודינמיקה, תכן  –רכב המירוץ החשמלי  15-56
  גוף

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  תעשייה אווירית - מר שלמה באומינגר 

  עמרי דיין

צוות מונוקוק, תכן  –רכב המירוץ החשמלי   15-57
  גיאומטריה

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  ,Applied Materials - מר אבי עבודי 

  תעשייה אווירית -ד"ר ויקטור וייסברג 

  אלכסיי לבדינסקי
  ניר דולב

צוות מונוקוק,  תכן  –רכב המירוץ החשמלי   15-58
 ממשקים

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  ,Applied Materials - מר אבי עבודי 

  תעשייה אווירית -ד"ר ויקטור וייסברג 

  אוהד שטרית
  אביחי גורלי

צוות מונוקוק טכנולוגיות  –רכב המירוץ החשמלי   15-59
  ייצור

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  ,Applied Materials - מר יצחק סטולר 

  תעשייה אווירית -ד"ר ויקטור וייסברג 

  טל ורבר
  ענבר שראל

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי   צוות תא נהג –רכב המירוץ החשמלי   15-60
  מר ארז פרידמן,

  Applied Materials - אור - מר רון בר

  תומר שגב
  אסתר דנטה

צוות מכלול גלגל –רכב המירוץ החשמלי   15-61  רון לנדאו  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי  
 גל חלופ

צוות מתלים –רכב המירוץ החשמלי   15-62   אב"ג,  - תמיר פלצ'ינסקי מר  
  מר רני דקל

 תום שפר
 

צוות אגירת נתונים  - רכב המרוץ החשמלי   15-63
 וחיישנים

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  Applied Materials -מר איתי טהורי 

 עמיאב לנקרי

צוות דינמיקה –רכב המירוץ החשמלי   15-64   אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי  
  

  

 הראל אורקין
דרוריאייל   



צוות הנעה –רכב המירוץ החשמלי   15-65   אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי  
  Applied Materials - מר יורם עוזיאל 

 עידו דואיב
 אלחנן אוחנה

צוות אינטגרציית מנועים  –רכב המירוץ החשמלי   15-66
 וסוללות

  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 
  מר גל עמר,

 Applied Materials -מר אסף גוטמן 

 גיא גדליהו
 רן בטיט

 
תכנון מערכת למדידת  - רכב המרוץ החשמלי   15-67

 מאמצים בזמן אמת ומדידתם
  אב"ג,  - מר תמיר פלצ'ינסקי 

  Applied Materials -מר איתי טהורי 
 ניסים עשוש

 
צוות פינוי חום –רכב המירוץ החשמלי   15-68 ארוש-אביתר בן  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי    

 רותם כהן
  פרופ' דוד אורנאי,  בדיקת תגובה ועמידות של מערכת להפלה דינמית  15-69

  אב"ג –  אדוארד מריאנצ'יק מר 
 אלקיים שלומי
 דוידוביץ אור 

תכנון ובניית אבטיפוס לגנרטור להמרת  אנרגיה   15-71
  אקטיביים- מבוסס פולימרים אלקטרו

  חן כהן  אב"ג –פרופ' גל דבוטון 

באקסטרודר  MRTמיפוי פס ייצור ומדידת   15-72
  פלייקים במפעל תלמה "יוניליוור"

  רותם יעקובי  תלמה -מר מתניה מרקוביץ 
  אילנית ווקסמן

  ,ד"ר אמיר שפירא  רובוט שחקן הוקי אויר  15-73
  אב"ג – מר אבישי סינטוב

  ניר כרמי

רסס פראי של קרקע והנפה של חלקיקים מאחורי   15-74
  גל הלם

 ,אורן שדותפרופ' 
  אב"ג – מר עמרי רם

 אסף יפה
  

  אבי רוזנפלד  אב"ג –פרופ' גנדי זיסקינד   תהליכי שינוי פאזה באוגר חום  15-76
  אמיר דמרי  אב"ג –פרופ' גנדי זיסקינד   חקירת אוגר חום על בסיס חומר היברידי  15-77

  יאיר מזל
  יואל ארקוס  אב"ג –פרופ' גנדי זיסקינד   קטן  תיכון תרמי של לוויין  15-78

  ארז פישהיימר
אפיון וביצוע ניסויים למדידת תופעת מעבר פאזה   15-79

  וערבוב תחת השפעת שדות אלקטרומגנטיים
  מר אורי בן דוד,
  אב"ג –מר מור אבנעים 

  ניר שמואל

תכן מלקחיים ארוכים לאחיזת הקיבה בניתוח   15-80
  קיצור קיבה זעיר פולשני

  שפס אלון   אב"ג – ד"ר אמיר שפירא

מבדקת מים אוטומטית למונה מים ביתי משולב   15-81
  ברז

  רעות בן משה  ערן מחקר ופיתוח –מר אמיר דוידסקו 
  עודד שפלר

  יעקב נחמני  אב"ג –פרופ' יעקב בורטמן   חיזוי כשל במחברים אוניברסלים  15-82
  עידו פרג

  ביטון אבירן  קמ"ג – אהרן יוסףד"ר   חמים מים לדוד חמם של אופטימיזציה 15-83
מחקר חלוקת שטף האנרגיה של פיצוץ מטען  15-85

  באויר
  זאדווין יעוץ הנדסי, –מר ליפה זאדווין 

  אב"ג –פרופ' דוד אורנאי 
 חי קידר

  ,ד"ר אמיר שפירא  הנעה תת ימית לצוללת 15-86
                    אב"ג –פרופ' הוגו גוטרמן 

  ירדן מיה
סימון             - אליאור בן

  ,ד"ר אמיר שפירא  זרוע רובוטית לצוללת מחקר 15-87
                    אב"ג –פרופ' הוגו גוטרמן 

  יאיר פיצ'רסקי 
  לירון נואמה      

  מערכת ציפה עבור צוללת אוטונומית 15-88
 

  ,ד"ר יוסף אהרון
                   אב"ג –פרופ' הוגו גוטרמן 

  פיטרמןטל 
 איתי אלטמן  

 מערכת טיפול בשפכים  15-89
 

  פרופ' גנדי זיסקינד,
  אב"ג -   ד"ר ויטלי גיטיס

  ריחן נדב
  דניאל סולודוחין

בשילוב  מ"מ על גגות122 חתך מיגוני כנגד רקטה   15-90
  קולטי שמש

  צה"ל, – רס"ן אנדרש שנקר
  אב"ג – ד"ר ארז גל

  ניקיטה אפרוס

  גראד אבו פריח  אב"ג  - מר תמיר פלצ'ינסקי   לבדיקות חוזק והתעייפותתכנון מתקן ניסוי   15-91

 

  
  
  



  סגל המחלקה להנדסת מכונות
 

  אמינות וסטטיסטיקה, ניתוח נומרי במעבר חום וזרימה – טוב אלפרין
  מערכות בקרה, רובוטיקה  -  שי ארוגטי

  זרימה דחיסה וגלי הלם – דור-גבי בן
  מידול, םאלמנטים סופיי –יעקב בורטמן 

 מכניקה של חומרים מרוכבים ביולוגיים  –און -בני בר
  מכניקת המוצק, חומרים מרוכבים – גל דבוטון

  העמסות דינמיות של מוצקים – יבגני זארצקי
פאזית, אירוסולים והידבקות של -מעבר חום, זרימה דו – גנדי זיסקינד

  מוצקים
   ורובוטיקה רפואית. הליכה על משטחים גמישים, ביורובוטיקה – דוד זרוק

  מכניקת המוצק, אלמנטים סופיים ותורת האלסטיות – זהר יוסיבאש
   מערכות ננו ומיקרו אלקטרומכאניות - אסף יעקובוביץ

)MEMS/NEMSוננו חומרים (  
תורת השערון, מערכות  ,קיברנטיקה ,הרחב בקרה במובן – אבישי כרמי

לקבלת  "חכמים" אוטונומיות ומערכות מרובות סוכנים, אלגוריתמים
  החלטות במערכות אוטונומיות

פאזית, מעבר חום וחומר, טכנולוגיה של חלקיקים -זרימה דו – אבי לוי
  ושיטות חישוביות

  שיטות נומריות במעבר חום וזרימה – מיכאל מונד
  זרימה, נוזלים מורכבים וחומרים רכים  – רועי סייג

זרימה שימושית, זרימה טורבולנטית ושיטות  – סמיון סוקוריאנסקי
  נומריות

מכניקת זורמים חישובית, זרימות ביולוגיות, פיתוח  -יורי פלדמן 
  אלגוריתמים מתקדמים, חישוב מקבילי

מבנים מחומרים מרוכבים ואמינות ותנודות אקראיות  – גבי צדרבאום
  של מבנים
  אבקותמעבר חום, טכנולוגיה של חלקיקים ו – חיים קלמן
  מכניקת הרצף, רובוטיקה ותנודות – ראובן שגב
  גלי הלם, מבנים מוגנים – אורן שדות

יישומים באווירונאוטיקה  ,יאופטימאלבקרה ושערוך  –דניאל שוקרון 
  וחלל

  תכנון תנועה ובקרה של רובוטים –אמיר שפירא 
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 השפעת זווית המטרה וקשיחות המטרה על שבירת חלקיקים באימפקט

 מגיש: רומן פייסחוב

 מנחים: פרופ' חיים קלמן (אב"ג) , אינג' דימיטרי פורטניקוב (אב"ג)

 

רבות כגון: כימיות,  תהליך הקטנת הגודל של חלקיקים הינו תהליך חשוב ומשמש בתעשיותכיום, 

הקטנת גודל של חלקיקים מתרחש כתוצאה מהתנגשויות בין חלקיקים או בין וכו'. תהליך פרמצבטיות 

חלקיקים לבין מעטפת המערכת והוא תלוי במספר פרמטרים: חומר החלקיק, גודל החלקיק, מהירות 

החלקיק, זווית המטרה וקשיחות המטרה שבה החלקיק פוגע. בהרבה תעשיות תהליך הקטנת הגודל הינו 

פרמטר -תהליכי גריסה וטחינה. עקב הקטנת גודל החלקיק שטח הפנים הסגולי גדללדוגמא,  ,תהליך רצוי

שבירת  .חימום וכו'\מהחשובים שמכתיב את עוצמת התהליך כמו: תגובות כימיות, תופעות ייבוש

דבר הדרוש לסוג תעשייה שכזו. מצד שני, שבירה  -החלקיקים יוצרת חלקיקים בעלי גדלים וצורות שונות

של חלקיקים יכולה להוביל להפחתת איכות המוצר ולפגיעה קשה בתהליך הייצור. רוב לא מבוקרת 

הפגיעות נוצרות כתוצאה ממערכות שינוע, טיפול ועוד. אחת הדוגמאות למשל היא תעשיית הקורנפלקס 

אשר משנעת את המוצר, ללא יכולת חיזוי מתמטית מדויקת. בעקבות השינוי הלא מבוקר הקורנפלקס 

בר ולשנות את צורתו ואת פילוג הגודל שלו (הגודל יקטן ויכול להגיע עד למצב של אבקה) מה יכול להיש

שיגרום לירידה באיכות המוצר. יכולת חיזוי הקטנת חלקיקים מאוד קריטית במפעלים שעוסקים בחומרים 

יל אף מסוכנים. חומרים אלו יכולים להישבר ולהגיע למצב של אבק ובכך לסכן את העובדים. כאמור לע

על פי שתהליכי הקטנת גודל הינם מאוד נפוצים, לעיתים נדירות הם נחקרו בצורה מקיפה ומסודרת. 

 הדבר נובע מהעובדה שתהליך השבירה הינו מורכב מאוד ותלוי בפרמטרים רבים.

היא מציאת קורלציה שתקשר בין אחוז החלקיקים השבורים לבין זה פרויקט המטרה העיקרית של 

, ובנוסף ניתוח של השפעת קשיחות המטרה על לחלקיקי אשלג ומלח יק, וזווית המטרהמהירות החלק

. השפעות הפרמטרים הנ"ל על שבירת החלקיקים כתוצאה מ"מ 2.36-3.35 לבגוד שבירת חלקיקי אשלג

נבחנו בצורה מקיפה ומסודרת וקיים חוסר ביכולת חיזוי מתמטית בספרות המקשרת בין  לאמאימפקט 

 פרמטרים. אותם ה

לאחר ביצוע סדרת ניסויים במתקן אימפקט אופקי במחזור אחד של  התאפשרהמציאת הקורלציה  

אימפקט עם חומרים שונים (מלח, אשלג), בגדלים שונים תוך שינוי הפרמטרים הנחקרים שהוזכרו לעיל 

 ואפיון גרפי של התוצאות. 

  



 תבצע במספר שלבים:ההנ"ל המחקר 

. ביצוע סדרת ניסויים על חלקיקים מחומרים שונים ובגדלים שונים בעזרת מתקן אימפקט, שבמהלכם 1

השפעות הפרמטרים הבאים: מהירות האימפקט (מהירות התנגשות החלקיק במטרה), זווית המטרה  נמדדו

 וקשיחות המטרה, על שבירת החלקיקים. 

שנערך לשם קבלת רושם ראשוני ויכולת הגדרת יעדים . השוואת אנליזת התוצאות לסקר ספרות 2

 עתידיים.

. בחינת השערות מחקר שונות, שנכתבו עוד לפני ביצוע הניסויים, ואימותן תוך השוואה לתוצאות 3

 הניסוייות.

 .. אפיון מתמטי של תופעת שבירת החלקיקים על סמך אנליזות של תוצאות הניסויים4

בין מהירות  המקשרתהקורלציה  הפותחלאחר מחקר מעמיק וביצוע אנליזות לתוצאות שהתקבלו 

 כתוצאה מאימפקט החלקיק, גודל החלקיק חומר החלקיק וזווית המטרה לאחוז החלקיקים השבורים

 ).1(משוואה 

 כאשר:

  -D, A, R0, Y0, ,זווית המטרה,- קבועי החומר V-,גודל -מהירות החלקיק

 אחוז החלקיקים השבורים.-,החלקיק

 . 2ו  1לתוצאות המתקבלות מחישוב הקורלציה והם מתוארים באיורים תוצאות הניסויים הושוו 

)1                                                                                                                ( 



 

נבדקה השפעת קשיחות המטרה על אחוז חלקיקי אשלג בגדלים  כחלק משאלת המחקר ,בנוסף

]mm [2.36-3.35  3איור. 

 

 :שהתקבלו המסקנות העיקריות של תוצאות הניסויים

התוצאות שהתקבלו מחישוב הקורלציה די תואמות את התוצאות שהתקבלו מהניסויים,  .1

 .)תומספק ותתוצא(לכל כיוון  25%השגיאה היא 

אשלג הלקשיחויות המטרה שנבדקו בטווח המהירויות שנבדקו אין השפעה על אחוז חלקיקי  .2

 .  mm [2.36-3.35בגדלים [השבורים 

 המלצות להמשך:

 בכדי לקבל תמונה כוללת על השפעת קשיחות המטרה יש צורך בעוד ניסויים הכוללים:

 (מטרה מאותו חומר אך בעוביים שונים). על מטרות עם קשיחויות נוספות ניסויים ביצוע-

 מטרות מחומרים שונים. לעביצוע ניסויים -

 שונות ובזוויות מטרה שונות. מטרות בקשיחויות לעביצוע ניסויים -

 ביצוע ניסויים לחלקיקים שונים בגדלים שונים.-

לאחר קבלת הנתונים יש לבצע אנליזות ולהרחיב את הקורלציה החדשה שנכתבה כך שתשקף גם את 

 השפעת קשיחות המטרה על שבירת החלקיקים.

 .2005להנדסת מכונות, אב"ג, מהדורה שנייה  , המחלקה"מבוא לטכנולוגיה של חלקיקים ואבקות"] פרופ' חיים קלמן, 1[

[2] Rozenblat Yevgeny, Evgeny Grant, Avi Levy, Haim Kalman ,Jurgen Tomas.,2011. Selection and 

breakage functions of particles under impact loads. Chemical Engineering Science 71 (2012) 56–66. 
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Small-scale modeling of explosive events has become an important tool in the 

investigation of blast wave-structure interactions. In this approach, a full-scale model is 

miniaturized and subjected to “gram-scale” explosions from detonated micro-charges. While 

offering a cheaper, faster, and ultimately more manageable alternative to full-scale field tests, 

small-scale testing also offers better reliability and accuracy in more complex scenarios 

where numerical simulations become limited.  

In the EW method, a thin metal wire is connected to a charged high capacity electrical 

capacitor. The stored energy is then discharged in a very short time through the wire, causing 

it to undergo extremely fast joule heating, melt and ultimately evaporate without virtually any 

change in volume. The dense, vaporized metal gas expands rapidly while forming a strong 

blast wave [1–4]. A complete exploding wire system was constructed and calibrated for 

simulating small spherical blasts, showing high accuracy and repeatability[5]. However, the 

system had inherent limitations on the scale of the explosions due to the maximum working 

conditions of the capacitor and the electrical setup. In the current work, a more complex 

studied scenario, which also required more intense explosions, called for an expansion of the 

EW method. The following presents the methodology implemented in developing these 

capabilities while enhancing the reliability of the overall system.  

A generic structure was chosen as the model to be investigated in the event of an 

exterior explosive threat as shown in Figure 1. All windows and inner doors are left open 

assuming the worst-case scenario. The safe room’s blast resistant entrance door had to be 

designed in order to withstand the effect of an 800 kg TNT hemispherical surface burst 

detonating 15 m from the frontal façade of the building. This specific scenario was chosen 

following an identical setup in a previous work with well-validated numerical simulations 

[6].  



Figure 1: Illustration of the full scale scenario. 

 Since the maximum explosion the EW system could generate was equivalent to a 

mere 0.06 g TNT, a 1:100 scale down ratio was chosen for the scenario. According to the 

Cranz-Hopkinson “cube root” law in order to properly simulate this scenario a 0.8 g TNT 

explosion should be detonated at a distance of 150 mm from the miniature model’s façade, as 

shown in Figure 2. Collimating the blast energy towards the model could be achieved by 

enclosing the exploding wire in a tunnel-like fixture thus enhancing the overall loading on the 

structure. Preliminary testing revealed that one could not hope to achieve both the correct 

pressure loading profile as well as the impulse profile as would be produced by a hemi-

spherical explosion. It was therefore decided that simulating the correct impulse profile 

would take precedence, even at the cost of compromising the shape of the pressure profile. 

The basis for this decision stems from the fact that the blast door to the safety room reacts 

primarily to the impulse profile and would be the deciding factor from a defensive standpoint. 

Figure 2: Illustration of the scaled down scenario consisting of a 0.8 g TNT explosion 150 mm away from 

the front façade of a building 80 -mm wide, 30 -mm high, and 40 -mm deep.  

  Collimating the blast by means of a tunnel-like structure proved successful in 

enhancing the impulse on the structure and this effect can be explained as follows. Firstly, the 

additional pressure loading on the building façade is partially caused by secondary reflections 

generated off of the reflector. These reflected shocks are directed towards the structure façade 

thereby increasing the head-on pressure. Secondly, the resulted flow field is mainly directed 

towards the façade and the added dynamic pressure constitutes the main contribution to the 



head-on pressure. This compounded effect stems from the combination of the explosion 

strength, reflector geometry, and the reflector-façade gap distance. Changing any one of these 

parameters alters the loading and this modification is difficult to anticipate.  

Figure 3: A schematic illustration of the tunnel used to enhance the loading on the frontal facade of the 

building.  

Figure 4 presents results from two groups of experiments. The results in the dashed 

line are from the numerical simulation of the loading on the blast-door in the full scale 

scenario with a pure surface blast. The solid lines portray the scaled-up (by the same ratio) 

results from repeated experiments of the small scale scenario using the exploding wire, 

collimating tunnel, and measured on the blast-door entrance at the back of the miniature 

building. The numerical model was validated with full scale experiments and was found to be 

in good agreement [6].The results show an excellent agreement between the numerical and 

experimental results both in reflected pressure and impulse.  



Figure 4: Comparison between the reflected pressure and reflected impulse histories recorded in the 

numerical simulation predictions and exploding wire experiments after a scale up of the latter according 

to the cube-root scaling law. 
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Cardiovascular diseases are a leading cause for mortality in the western world. 

Diseases related to bio-mechanical behavior are aneurisms, atherosclerosis ( טרשת

 arterial dissection and hypertension [1], therefore, understanding and ,(עורקים

characterization of the mechanical behavior of the arterial wall is of high importance. 

Mathematical models that reliably represent the mechanical response are lacking and 

under investigation. 

The overall mechanical response of the artery is a combination of a passive response 

and an active response doe to the contraction of the smooth muscle cells (SMCs). The 

passive response is attributed to the collagen fibers and elastin fibrils [2]. For a 

mechanical model that describes arteries, material parameters of both passive and 

active type are vital and neither can be neglected.  

The goals of this project are: 

· Expanding the measurements capabilities of an artery experimental system 

and improving its reliability and operational options. 

· Conducting a large number of experiments on human arteries to create a 

database for the determination of the model parameters. 

A blood vessel testing system (BVTS) was designed and assembled at the 

experimental biomechanics laboratory (see Fig. 1). It enables in-vitro inflation-

extension tests on blood vessels with the option of addition vasoconstrictor 

\vasodilator into the lumen. The system generates an internal pressure in to the lumen 

creating circumferential stretches that can be photographically measured (the outer 

contour). It can also stretch the segment by a given longitudinal displacement while 

measuring the axial developed force. 

In previous year a series of experiments attempting to activate the SMCs were 

unsuccessful, and no active response was visualized. The reason for the lack of an 

active response was unknown. Thus, the main focus at the beginning of this project 

was to explore the reasons for the lack of active response although high 

concentrations of chemical stimuli were applied. The explanation was provided after a 

series of experiments: the obtained human arteries provided were soaked in a 

vasodilator (Papavarine) during surgeries that disabled the SMCs response. To 

confirm this finding an experiment was performed on a porcine artery, demonstrating 

a clear active response when subject to norepinephrine vasoconstrictor (see Fig. 2). 



 

Figure 1- BVTS schematic illustration 

In preliminary tests, several problems were realized with the LabVIEW program that 

controls the BVTS components: interruptions, difficulties in data analysis and need of 

manual intervention. Therefore a new LabVIEW program was developed with 

improved capabilities such as automatic pressure controller, higher resolution 

photography, and an automatic protocol that controls the loading stages. We also 

stabilized the peristaltic pump pressure (which was sinusoidal in past experiments). 

 

Figure 2- Effect of the vasoconstrictor (Noripiniphrine) on a porcine artery tested on the 16.12.14. 

A diameter reduction of 32% was observed proving the lack of active response was related to the 

condition of the human arteries as received. 

In parallel with the BVTS improvements, eleven experiments on human arteries and 

two on porcine arteries were performed, out of which six were used to investigate the 

passive response. The collected data was partially analyzed and conclusions could be 

reached.  

Main achievements: 

· 9 experiments for the investigation of the active response were made and the 

reason for the lack of active response was found and proved. 



· A new LabVIEW program for the operation of the BVTS was developed that 

enables a stable pressure controlled, semi-automatic and reliable 

experimental procedure. 

· An improved experimental protocol was written and tested. 

· 4 experiments for the investigation of the passive response were made and 

the database has enlarged. 

Goals for the second year of the study: 

· Improving the optical measurements setup, which includes: incorporating a 

camera rotation device for a 300 degrees photography and tests for the 

developing of a method to implant a dots pattern on the specimen.   

· Investigating sonography fundamentals to purchase and install an ultrasonic 

probe to measure the internal artery diameter. 

· Conducting a large number of experiments to collect sufficient data for model 

parameter evaluation. 

This project is in collaboration with the cardiothoracic department at Soroka hospital 

and part of MSc studies. Special thanks are extended to Mr. Ilan Gilad for his 

guidance and assistance in the development of the BVTS.  
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העניין במערכות אנרגיה חלופית בכלל ואנרגיה סולארית בפרט נמצא בנסיקה חדה בשנים 

על . בטים שונים של איכות הסביבהיהאחרונות עקב התדלדלות מקורות האנרגיה הפוסיליים וה

זאת ועוד  .פייםוחלהאנרגיה המקורות  הנדסי עבור פיתוחקיים שיפור מתמיד ב פי דרישה זו

ירידה עקבית בתעריף  ישנה, המותקנותוולטאיות-הפוטו לעלייה בגודל המערכותבמקביל 

יזמים , כלכלית ועדיין לשמור על כדאיותכדי להתמודד עם ירידת התעריף . המכירה של החשמל

אחד  ].1[ להעלות את נצילות המערכת עד כמה שאפשר רבים מנסים לתכנן מנגנונים על מנת

הפיתוחים האחרונים בשוק הינו מערכת עוקב סולארי שתפקידה לכוון את פאנל הקולט הסולארי 

עם . יותר מפאנלים נייחים 50%ך להעלות את תפוקת האנרגיה החשמלית עד כלכיוון השמש וב

לעיתים עדיף  .סולארית עקיבה מערכת של טיבה את משקפים אינם לבדם התפוקה נתוני, זאת

יקר יותר מאשר הגדלת  המנגנון של הרכבת העוקב. פשוט להגדיל את הפאנל ולא לשים עוקב

 חשמלי אחריות מנוע( שנה יותר מאשר מנגנון ממונע 25הינו לזמן של חריות לפאנל הפאנל וא

דורשים , יקרים, כיום קיימים בשוק עוקבים סולאריים אך הם מורכבים ).ייםהינה לשנה או שנת

על מנת , על כן .]3[ תחזוקה מתמדת וצורכים אנרגיה חשמלית להנעת מנועים וחלקים נעים

מערכת עקיבה  תכנןל עלה הרצון, להתגבר על חסרונותיהם של העוקבים המונעים חשמלית לעיל

 .אלטרנטיביהתקן מניע המופעלת באמצעות 

הממונע  עוקב סולאריהתקן אותו של  הפרויקט הינו פרויקט תכן ומטרתו לפתח אבטיפוס

                        ת תכונה של זיכרון צורהבעלמתכת , ניטינול באמצעות צירים עשויים סגסוגת

SMA-Shape Memory Alloy. עבור שתי הפאזות , כלומר. למתכות ממשפחה זו ייחודית תכונה

קיימות שתי ) אוסטניט כתלות בטמפרטורהמרטנזיט או (יכול להיות מצוי החומר בהן 

 .]2[ היכולות להיקבע מראששונות  אוריינטאציות צורה

תנועת , בתחילת הפרויקט בוצעה סקירה ספרותית של פוטנציאל השימוש באנרגיית השמש

 .על מנת להבין טוב יותר את הנושא ת קיימותסולאריו ההשמש ביחס לכדור הארץ ומערכות עקיב

. בוצע חקר על נתך הניטינול ועל תכונותיו המכאניות הייחודיות שעל פיהם יתוכנן המנגנון, כמו כן

בתחום  ולעתיד המחקר, ניתן לומר כי הפרויקט הינו פריצת דרך הפותח דלת ליישומים חדשים

עירים יותר ובעיקר בתחומי בטיחות ומכשור מתכות זוכרות הצורה שכיום מצויים בשוק בממדי ז

 .רפואי

ושכן המתקן עצמו תוכנן , מאחר והתנהגות חומר הניטינול אינה ניתנת לחיזוי באמצעים אנליטית

הדרך המנַחה לתיכון המערכת הייתה על פי עיקרון ניסוי וטעייה ועל פי , להיות כמה שיותר פשוט

 .ערכות קודמותניסיונו הקודם של מנחה הפרויקט בתיכון מ

על בסיס  ואלגוריתם פעולתו העלינו את דרישות התכן ותוכנן מפרט המנגנון, לאחר סקר הספרות

  .אבטיפוס רעיוני של מנחה הפרויקט

 



 : הדרישות המרכזיות עבור המנגנון הן

עם אפשרות לכיוון זווית הגבהה אופטימאלית  מערב-מזרח ציריתעקיבה אוטומטית חד  ·

 . באופן ידניממישור הקרקע 

עים וחלקים היכולים להתבלות ועל כן אינו דורש תחזוקה שוטפת מינימום רכיבים נ ·

 .והחלפות חלקים תכופות

  אחריות  .זמן חיי פעולה ארוכיםו...) חול, משקעים, רוחות( עבודה בתנאי סביבה קשים ·

 .יצרן מאה שנה

תלות , של רכיבים נעים בלאי, בעוקבים ממונעים יש תקלות טכניות שונות כמו מעצורים ·

קרי , אם עקב תקלה כלשהי הפאנל לא יהיה בזווית הרצויה. באספקת חשמל שוטפת ועוד

בניטינול לעומת זאת . יעילות המערכת יכולה להיות עוד פחות מפאנל סטטי, כיוון השמש

 .אין סיכון למימוש תקלות אלו ועל כן בנוסף גם אמין יותר

מבלי  מימדי המנגנון קטנים ככל הניתן וזאת, ארייםקל להרכבה והתקנת פאנלים סול ·

 .לפגוע באפקטיביות ובבטיחות ההפעלה

 

כל  ללא עובד המנגנון, כאשר אין עננים, בימי שמשעקרון פעולת העוקב עשוי ניטינול הינו כך ש

בתכונות הייחודיות של החומר תוך חימום הציר הראשי  שימושית על ידי חשמל צריכת אנרגיה

סיבוב הפאנלים מתבצע , מקום אנרגיה חשמליתכך שבב. מעבר לטמפרטורת מעבר בין הפאזות

עננות ואין כאשר יש  .בלבד המרוכזת באמצעות עדשת פרנל באמצעות אנרגיה תרמית של השמש

כמות קטנה של ם אשר יפצה באמצעות יופעל גוף חימו, די אנרגיה תרמית מהשמש לסיבוב הציר

 לנקודת ההתחלה, בסוף היום הפאנלים מסתובבים לכיוון ההפוך. אנרגיה חשמלית לאנרגית חום

 .וזאת גם באמצעות שימוש בגוף החימום בציר ההחזרה

 

 שני צירי ניטינול צינוריים וגופי חימום בתוכם, מודל התקן ההנעה עשוי עדשת פרנל: 1איור 

 

נמנעת הסתרת מוקד קרני  בצורה זו". אצבע"צירי ניטינול צינוריים ובתוכם מוחדרים גופי חימום 

אין חשש מפגיעת נזקי סביבה בגוף החימום וכן מתבצע חימום אחיד , השמש לחימום הניטינול

 תיהיה זה בסיס לשינויים הן באוריינטציי, לאחר סיום שלבי התכן .ויעיל יותר של המוט

 .הוספת אלמנטים לבקרה ודיוק העקיבה, צירית-יפור למערכת דוש, המערכת



מתקן , SolidWorksבתוכנת נדרש לתכנן ולשרטט כחלק מהפרויקט , פרט למתקן ההנעה המוצע

 .עוד בשלב המקדים של קביעת זיכרון הצורה, המסופקים מהספק  הניטינולמוטות  לפיתול אותם

מנגנוני הנעה בוצע סקר שוק מלא עבור מחירי , ראות כי הכדאיות הכלכלית קיימתעל מנת לה

  .אל מול הערכת עלויות של ייצור מערכת הניטינול כיום קיימיםהעוקבים ב

, המנגנון עמיד. אירו ליחידה 80-עלות ייצור המנגנון המתוכנן בפרויקט מוערכת בכ בייצור המוני

, לדוגמא לשם השוואה .כמעט אינו דורש טיפול שותף והאחריות עליו הינה לעשרות שנים

והאחריות עליו  אירו 295מחיר רכישה הינו , ]SAT Control ]4אקטואטור לינארי מחברת 

המנוע שזה אומר שעות ו 800-1000הינו , לפי חברת הספק, אורך חיי פעולה צפוי. לשנתיים בלבד

יעילה ל יעצור ולא תהיה תפוקת חשמ עוקבה. יאלץ להיות מוחלף בתדירות של יותר מפעם בשנה

הוצאה כלכלית שוטפת  למשך תקופה של עשרות שנים קיימת כלומר .עד להחלפת המנוע זמן מה

 .של אלפי דולרים רק לשם החלפת המנועים החשמליים

ישנו פוטנציאל  –ניתן לומר כי הן בהשקעה הראשונית והן בטווח הארוך של עשרות שנים , כן לע

 .מוצעהמנגנון ה פיתוחשל חסכון כלכלי ב

מיקום והתנועה הזוויתית בקרת אך זה ללא מערכת , נבנה והוצג אבטיפוס המנגנוןהפרויקט בסוף 

, )זוויתי אחרמיקום או כל חיישן (לאחר סיום הפרויקט יהיה ניתן לשלב אינקודר . של הפאנל

מעצור חשמלי ובקר המפקד על המערכת לאיפוס השגיאה  ,מחשב וקטור מיקום השמש תיאורטי

רכיבים אלא ניתנים לשילוב . התיאורטית הרצויה לבין זווית כיוון הפאנלים המצויה בין הזווית

  .הנוכחית וללא שינוי מהותי בתכן לתהליך בקרת התנועה בקלו

 

 

 

 :רשימת מקורות עיקריים

 תשתיותמגזין  ,טכנולוגיות עקיבה סולאריות בדרך לגריד פאריטי –בעקבות האור , )2012(ר גורפינקל משה "ד ]1[

[2] Heidi F. Khalil (2009), Changes in the Mechanical Behavior of NITINOL Following Variations of 

Heat Treatment Duration and Temperature, In partial fulfillment of the requirements for the 

degree Master of Science in Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology 

[3] Prinsloo Gerro and Dobson Robert (2014), SOLAR TRACKING, eBook 2014 (Third Edition) 

[4] http://www.solar-motors.com  - ("SAT Control" Company) 
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 בקרה של מערכת מיקום מדויק עם מפעילים אלקטרומגנטיים

 מגיש: יונתן מנקר

 מנחים: ד"ר שי ארוגטי (אב"ג), מר סרגיי בסוביץ' (אב"ג)

 הקדמה

קנה מידה יקות ומהירות ביתנועות מדופשרות עולה הדרישה למערכות המא ,עם התקדמות הטכנולוגיה

מספר רב של חלקים  מחייבתמכאנית אשר ם עושות שימוש בהנעה כיו זמינותהמערכות היקרוסקופי. מ

ם הנוצרים כתוצאה י. בנוסף, חומרי סיכוך הדרושים לעבודה וחלקיקתחזוקה שוטפת ודורשת נעים

 הנעהאי וואקום קיצוניים. מערכת מיקום המבוססת על בוד בתנה מגבילים את יכולת המערכות לעמשחיק

בעבודה זו מסוגלת לתת מענה לצרכים הנ"ל במחיר נמוך באופן יחסי למערכות כיום. אלקטרומגנטית 

מפותחת פלטפורמת מיקום המבוססת 

טרומגנטית בשש דרגות על הנעה אלק

 ,1תכן מכאניופש. הפיתוח כולל ח

מערכת פלטפורמה ופיתוח ה ייצור

בקרה אדפטיבית הלומדת את קבוע 

 ניתן לראות 1ור יבא האלקטרומגנט.

של המערכת לאחר הייצור  תמונה

מה דיאגר ניתן לראות 2ובאיור 

 .הממחישה את אופן פעולת המערכת

 

 

                                                           
בוצעה בנושא בשנת ש אב"ג,  -טים מהמחלקה להנדסת מכונות של סטודנ התכן האלקטרומגנטי מתבסס על עבודה קודמת 1

2011. 

 המערכתדיאגרמת  – 2איור 

 מערכת המיקום לאחר הייצור – 1איור 



 תכן מכאני

כת אלומיניום . הפלטפורמה בנויה מחתי3לב המערכת הינה פלטפורמת המיקום אשר ניתן לראות באיור 

. טווח התנועה של הנעתה במרחבה מחוברות שש ליבות פרומגנטיות אשר משמשות לאחת אלי

 של מיקרון בודד. 2ון ברזולוציהלכל כיו הפלטפורמה הינו 

 

 

ובנוסף, מטען של  קצת פחות מהפלטפורמה מסוגלת לשאת את משקלה העצמי העומד על  

, בלבד משיכה כוחות לייצר מכיוון שכל אלקטרומגנט מסוגל אשר תלוי בביצועים הדרושים. כ

 12-, מהווה בסיס ל3בסיס המערכת, המוצג באיור נדרש צמד אלקטרומגנטים להרכבת אקטואטור בודד. 

 תכן המערכת:ב. הקווים המנחים אלקטרומגנטים

, מעלה את הדיוק בנוסףו יצורהעלויות את הקטין זה מאפשר לעיקרון  –מינימום חלקים  .1

שכל האקטואטורים האופקיים  4בהרכבה הסופית של כלל המערכת. ניתן לראות באיור 

 שלהם. המדויק יס וכך למעשה מובטח המיקום המרחבימורכבים על אותו בס

מלקחים אשר נלמדו מתכן דומה שבוצע לפני מספר שנים, –כן הפלטפורמה קודם לתכן הבסיס ת .2

צור מחתיכה בודדת מבטיח הי .על הפלטפורמה להיות מורכבת מחלק יחיד המעובד מחתיכה אחת

 .הנעה סביב הפלטפורמה לאחר מכן הבסיס יתוכנן הליבות המניעות.דיוק רב במיקום 

 

                                                           
 ע"י רזולוציית החיישנים.לת ה זו מוגברזולוצי 2

 הפלטפורמה הנעה – 3איור 

 בסיס המערכת – 4איור 



 מערכת הבקרה

וריתם , אלג(State decoder)המצב  שערך, מערכת הבקרה כוללת את מ2כפי שניתן לראות באיור 

נרחיב על אלגוריתם הבקרה . (Feedback linearization)ולינאריזציית משוב  (Controller)הבקרה 

 ועל לינאריזציית המשוב.

 אלגוריתם הבקרה

 :(אקטואטור בודד) הבקרה האדפטיבי לדרגת חופש אחת נציג בקצרה את אלגוריתם

 בהינתן המודל:

  

הינו קבוע  -המהווה כניסה למערכת והינו כוח  כוח הגרביטציה,  והינ הינה המסה,  כאשר 

 באופן הבא:  נבחר את ו אנו מעוניינים לשערך בזמן אמת.אות האלקטרומגנט

  

 תלוי במסלול אחריו יש לעקוב ו  בקרה, הגברהינו  הינה קומבינציה של משתני המצב, כאשר 

 המשוואה הבאה: מוכתב ע"יבוע שערוך הק. הינו שערוך קבוע האלקטרומגנט

  

 וקי הבקרה הנ"ל מאפשרים את שערוך הקבוע תוך כדי עבודת המערכת.הגבר שערוך. חהינו  כאשר 

 משובלינאריזציית 

 האקטואטורים האלקטרומגנטים מתנהגים בקירוב טוב לפי המשוואה הבאה:

  

   ומית המציינת תזוזה ממצב נומינלי.ינטה מקקאורדהינה  , באלקטרומגנט ה הינו הזרם כאשר 

הינו קבוע האלקטרומגנט. כפי שניתן לראות,  המרחק בין הליבה הניידת לנייחת במצב הנומינלי ו הינו

 וש להמיר לזרם. המרה זו מבוצעת באופן הבא:כוח ואותו דר מוצא מערכת הבקרה הינו

  

 



1 

 

15-10 

 ריסון רעידות דינמי בחריטה פנימית

 מגיש: אלעד מזרחי 

 מנחים: ד"ר שי ארוגטי, מר סרגיי בסוביץ'

 

תהליכי עיבוד שבבי הינם תהליכים נפוצים בתעשייה לייצור חלקי מכונות ועיבוד חומרים. 

תהליכי עיבוד שבבי כוללים שלושה תהליכים מרכזיים: חריטה, כרסום וקדיחה. חריטה היא 

ההזנה תהליך בוא חומר הגלם מסתובב וסכין החיתוך אינה מסתובבת אך יכולה לנוע לאורך ציר 

י. תהליך החריטה קיים בשתי תצורות, חריטה חיצונית וחריטה פנימית. בחריטה ובכיוון הרדיאל

חיצונית פני השטח החיצוניים של חומר הגלם מעובדים ובחריטה פנימית פני השטח הפנימיים, 

 של חומר גלם חלול, מעובדים.

 

טיב פני  תופעה נפוצה בתהליכי עיבוד שבבי היא רעידות. הרעידות מגבילות את קצב הייצור ואת

רעידות חופשיות, רעידות  השטח שאליו ניתן להגיע. הרעידות מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

מאולצות ורעידות בעירור עצמי. מנגנון הרעידה בעירור עצמי הינו המנגנון הבעייתי ביותר. 

יות קיימים מספר גורמים לרעידה בעירור עצמי אשר המרכזי ביניהם הינו: יצירה מחודשת של גל

מר מפני השטח שנוצרו במהלך ). בפעולת העיבוד מוסר חוChatterבהפרש פאזה בכל מעבר כלי (

כיוון שהייתה רעידה במהלך הקודם, ייצור הכלי במהלך החדש שבב בעובי משתנה. כח  הקודם.

החיתוך תלוי בעובי השבב, ולכן כח החיתוך ישתנה ויווצר תהליך רעידה מחזורי. תופעה זו נפוצה 

הליכי חריטה פנימית כתוצאה משימוש בקורה ארוכה וצרה אשר בקצה שלה מקובעת סכין בת

החיתוך. קורה זו הינה מערכת אלסטית בעלת קשיחות דינמית סופית המאפשרת היווצרות 

 רעידות.

 

מסווגות על מנת להתמודד עם בעיית הרעידה בעירור עצמי, קיימות מספר שיטות. שיטות אלו 

ו המאפיינות את פעולת המערכת על פי אזורים יציבים ולא יציבים בהתאם אללשני קבוצות: 

לתנאי העבודה, ואלו המשנות את תכונות המערכת על מנת לקבל פעולה יציבה בכל תנאי עבודה. 

בפרויקט זה ההתמקדות תיעשה בשיטה השנייה הכוללת בתוכה שיטות פאסיביות ואקטיביות. 

ידי יות הינו להעלות את הקשיחות הדינמית של המערכת על הרעיון המרכזי של השיטות הפאסיב

שיטות למערכת.  מהווים מסה וקשיחות נוספים הוספת חלקים פאסיביים למערכת. חלקים אלו

מפעילים  על ידי מאפשרות העלאת הקשיחות הדינמית של המערכת לעומת זאת אקטיביות

אקטיביים הפועלים תחת חוגי בקרה מתאימים. באופן ככלי, שיטות אקטיביות מאפשרות ריסון 

 אך זה דורש תכנון ופיתוח של חוגי בקרה מתקדמים ,רעידות בטווח גדול יותר של תדירויות

 העוסקים במערכות עם עיכוב בזמן המאפיין את מודל תהליך החריטה.
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זה היא ריסון אקטיבי של הרעידות בעירור עצמי המתפתחות  מטרתו המרכזית של פרויקט

נת להשיג מטרה זו, הפרויקט מבוצע במספר מישורים ומכיל בתהליך החריטה הפנימית. על מ

שלושה חלקים. החלק הראשון הינו: "ניתוח יציבות ובקרת רעידות בחריטה פנימית". מטרתו 

תהליך החריטה הפנימית.  ה המתארת אתלק זה היא הבנה מעמיקה של הדינמיקהעיקרית של ח

בנוסף, חלק זה מהווה בסיס לבחינת רעיון המתאם כלי המתוכנן בחלקו השני של הפרויקט. מודל 

בהתאם לרעיון בקרת קצה הקורה  ובוצע ניתוח של המודלדרגת חופש אחת של המערכת פותח 

זמן בהתבסס על המשוואה . במסגרת ניתוח זה, בוצע ניתוח יציבות של המערכת במישור ההרתום

הדיפרנציאלית המתארת את דינמיקת תהליך החריטה, ובמישור התדר בהתבסס על מודל 

למערכת עם עיכוב בזמן אשר  PDהמערכת האי רציונאלי במישור לפלס. בהמשך, פותח בקר 

 מייצב את המערכת בכל תנאי שיבוב.

 

זה עוסק מתאם כלי חדיש למערכת הפרק השני בפרויקט הינו: "תכנון מתאם כלי חדיש". חלק 

המתאם מתוכנן  למחרטה פנימית בעלת יכולת ריסון רעידות אקטיבי. ,להסבת מחרטה חיצונית

 בקפידה תוך התייחסות למספר שיקולים הכוללים ניתוח סטטי, דינמי ואנליזות חוזק. 

 המערכת המתוכננת הם:המרכזיים של  מאפייניםה

  תאקטיבי הרדיאלי, בצורההמתפתחות בכיוון  ריסון רעידות ·

 תכנון המדמה ככל הניתן ריתום כתנאי שפה עבור רעידות בכיוון המשיקי והצירי. ·

 תכנון המתאים לשימוש בקורות סטנדרטיות לתפיסת הסכין. ·

 התאמה להסבת מחרטה חיצונית למחרטה פנימית ·

 שימוש בגבישים פיאזואלקטרים לתזוזות מדויקות ·

 ערכתלהלן איור המתאר את חלקי המ

 

 
 : תיאור חלקי המערכת1איור 



3 

 

 

מערכת זו תשמש לבחינת אלגוריתמים שונים בבקרה לריסון רעידות דינמי בחריטה פנימית 

 .ובמחקר עתידיבפרויקט זה 

 

הינו: "זיהוי מערכת". על מנת לפתח ולבחון חוגי בקרה שונים דרוש מודל מתמטי  הפרק השלישי

של המערכת. מציאת מודל המשקף בצורה טובה מערכת דינמית הוא אתגר ידוע. פרק זה דן 

ומציג  ,Comsolמתוכנת אלמנטים סופיים  באפשרויות השונות לקבלת מודל מתמטי של המערכת

שימוש בכניסות נתונות וביציאות המתקבלות. הנתונים מתקבלים  פיתוח מודל מרחב מצב על ידי

. Matlab system identification toolbox -, ומנותחים בComsolמתוכנת האלמנטים הסופיים 

המודל מרחב מצב שנמצא נבדק הן במרחב הזמן והן במרחב התדר מול התנהגות המערכת 

מודל המתאר את המערכת  צאות מציגות. התוComsolבמרחב הזמן והתדר המתקבלת בתוכנת 

 .בצורה טובה מאוד
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 בקרת יציבות אקטיבית בכלי רכב חשמלי

 מגיש: יונתן וייס

 מנחה: ד"ר שי ארוגטי

 

הגברת בטיחות הנוסעים והקטנת הסיכוי למעורבות בתאונה. ל מיועדותת בקרת יציבות ברכב ותפקידה של מערכ

הרכב שונה מהתנהגותו במצב  הצורך במערכת זו נובע מהעובדה כי בקצה יכולת האחיזה של הצמיגים, התנהגות

רגיל. כאשר צמיגי הרכב מתקרבים אל קצה יכולת האחיזה שלהם, לדוגמה, מצב אשר עלול להתרחש בתנאי כביש 

גרועים או בעת פנייה בתאוצה גבוהה, התנהגות הצמיגים משתנה והם אינם מסוגלים לספק לרכב את תוספת הכוח 

צאה מכך, זווית ההחלקה של הרכב גדלה וכמו כן, קשה לשלוט בקצב ). כתוYawהדרושה לו לקבלת מומנט סבסוב (

. מצב זה מקשה על הנהג הממוצע לשלוט ברכב במצבי קיצון אלו ועשוי להוות [1]הסבסוב, גם על ידי תוספת היגוי 

לכן, מטרת מערכת בקרת יציבות,  סכנה בטיחותית אם הנהג מופתע מהתנהגות הרכב או שאינו יודע כיצד להגיב.

), הינה לקרב את מסלול הרכב בפועל למסלול הרצוי על ידי הנהג ולמנוע YSCהמבוססת על בקרת מומנט סבסוב (

 את הצורך של הנהג להגיב למצבי קיצון.

 

התהליך  ואץבשנים האחרונות, עקב עליית המודעות לאיכות הסביבה והנסיון לצמצם את פליטת המזהמים, הבנוסף, 

אשר אינם פולטים מזהמים כלל. מעבר ליתרונות הסביבתיים הקיימים ברכבים  ,של פיתוח רכבים חשמליים

החשמליים, רכבים אלו מאפשרים הנעה עצמאית של כל גלגל מניע על ידי מנוע המחובר אליו ישירות. צורה זו של 

 ביטול הצורך בדיפרנציאל המכאני) (עקב הנעה ישירה של הגלגלים ברכב חשמלי לא רק חוסכת מקום ברכב

ומאפשרת ניהול אנרגיה טוב, אלא היא גם מהווה יתרון בתחום בקרת היציבות. מנועים חשמליים הינם בעלי תגובה 

מהירה ומדוייקת ושליטה על המומנט שכל אחד ממנועים אלו מפיק יכולה להשפיע לטובה על תגובת המעבר והמצב 

) לא קיימות המגבלות המכאניות Torque Vectoringה זו של הכוונת מומנט (המתמיד של הרכב. בנוסף, לצור

 .[2]הקיימות במערכת של דיפרנציאל אקטיבי ולכן היא אפקטיבית יותר 

 

בעת פניה)  התנהגותוהפרמטרים שנעשה בהם שימוש לזיהוי הדינמיקה הצידית של הרכב (כלומר, זו המשפיעה על 

בכיוון הרצוי,  . שמירה על קצב סבסוב נכון מאפשרת לרכב להשאר1הינם זווית ההחלקה וקצב הסבסוב של הרכב

 ).1איור אך לא די בכך, שכן אם זווית ההחלקה תגדל יותר מדי, הרכב עלול לסטות ממסלולו באופן ניכר (ראה 

 

 

 

                                                 

 .[3]קצב השינוי בכיוון הרכב  –הזווית בין כיוון הרכב לבין כיוון הנסיעה שלו, קצב הסבסוב  –זווית ההחלקה  1



 מסלול רכב בעת פניה על  כביש חלק, עם וללא מערכת בקרת יציבות. :1 איור

 

 

 כת בקרת היציבות פועלת באופן הבא:מער

מן הנהג ונתונים אחרים על הרכב מחיישנים שונים (זווית היגוי, מיקום דוושת תאוצה, מהירות קבלת פקודות  ·

 סיבוב של הגלגלים, קצב סבסוב, תאוצה אורכית וצידית וכו').

 מתוך נתוני הרכב, הערכים הרצויים של קצב הסבסוב וזווית ההחלקה מחושבים. ·

 בכדי להגיע לערכים אלו.בקר עילי מחשב את תוספת מומנט הסבסוב הרצויה  ·

 בקר תחתי מפעיל את שני המנועים החשמליים כך שתוספת מומנט הסבסוב הרצויה תתקבל. ·

 

דרגות חופש המייצג את הדינמיקה הצידית של הרכב  2, נעשה שימוש במודל רכב מצומצם בעל הבקר העילילתכנון 

גיאות בקצב היות סכום משוקלל של השנבחר ל S, כאשר המשטח Sliding Mode2תוכנן בשיטת הבקר  בלבד.

מספיק כאשר ההגברים חושבו כך שהמנועים יגיבו  ,PI  הסבסוב וזווית ההחלקה. הבקר התחתי נבחר להיות בקר

 . 1תקבל תגובת יתר. בקר זה התבסס על מידול המנועים כמערכת מסדר מהר אך לא ת

 מודל רכב מישורי. :2 איור

                                                 

 .[4]פותרת את בעיית הבקרה  s=0, המייצג משטח. הגעה למשטח sנבחר משתנה עזר, שיטת בקרה לא לינארית. בשיטה זו  2

Desired Path 

Uncontrolled 

Controlled 



 

די לדמות את התנהגות כ .Matlab/Simulinkבסביבת נערכו של פנייה במצב מתמיד ומעבר נתיב מהיר סימולציות 

דרגות חופש המתאר את הדינמיקה האורכית, הצידית  7בעל  אלה נעשה שימוש במודל רכב מורחב הרכב בסימולציות

 .)2איור (ראה  ואת דינמיקת הגלגלים והמנועים

קרב את מסלול הרכב למסלול המוכתב על ל שתוכנן מצליח Sliding Mode -הראו כי בקר ה תוצאות הסימולציות

א מערכת בקרה וביחס לרכב בעל ביחס לרכב לל זאת ,ובמקרי קיצון אף למנוע את איבוד השליטה על הרכב ידי הנהג

 קמ"ש. 75ניתן לראות את תוצאות הסימולציה של מעבר נתיב מהיר במהירות  3איור לשם המחשה, ב. LQRבקר 

בסימולציה של  של הרכב מסלול הנסיעה (d)זווית ההחלקה,  (c)קצב הסבסוב,  (b)כניסת זווית ההיגוי,  (a) :3 איור

 קמ"ש. 75מעבר נתיב מהיר במהירות 

 

[1]   R. Rajamani, Vehicle Dynamics and Control, Springer, 2012.  

[2]   L. De Novellis, A. Sorniotti, P. Gruber and A. Pennycott, "Comparison of Feedback 

Control Techniques for Torque-Vectoring Control of Fully Electric Vehicles," IEEE 

Transactions on Vehicular Technology, vol. 63(8), pp. 3612-3623, 2014.  

[3]   T. D. Gillespie, Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, 

1992.  

[4]   J.-J. E. Slotine and W. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991.  
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 עגלת משא מבוקרת

 ישי וינוגרד: מגיש

 )ג"אב(ר שי ארוגטי "ד: מנחה

 

מטרת פרויקט גמר זה היא בניית עגלת משא אשר מסוגלת לעקוב אחר מסלול המחושב בזמן אמת 

(Trajectory Tracking) , כאשר מוביל העגלה נדרש להפעיל כוח מזערי בכדי להניעה בכיוון

 .ובמהירות הרצויים

 

לא נדרשים , ואמצעים אחרים , במקרה זה בניגוד למקרים רבים אחרים בהם יש שימוש בלייזר

עגלה מחוברת למוביל באמצעות ה .לצורך קיום התקשורת בין העגלה למוביל חיישנים מתוחכמים

דרך חיישן , כבל זה עובר מהיד של המוביל או מרתמה הקשורה לגופו. כמטר וחצי באורך של לכב

. ולבסוף מתחבר לקפיץ הנמצא בסמוך לפוטנציומטר קווי, )פוטנציומטר המודד זווית צידית(זווית 

ויחד עם ידיעת אורך החוט הם מהווים את , י חיישן הזווית"הזווית בין העגלה למוביל נמדדת ע

 .הקשר היחיד בין השניים

 

, י מנועים נפרדיםמשמע היא מונעת באמצעות שנ, העגלה המדוברת היא בעלת הנעה דיפרנציאלית

י הגהים "גלגל קדמי נוסף אינו נשלט ע. אשר כל אחד מהם מניע את אחד משני הגלגלים האחוריים

 .ומשמש כאמצעי להעלאת שיווי המשקל של המערכת

 

. בעבודה זו דרך הפתרון מבוססת על שימוש בבקרת מרחב מצב של מערכות לא הולונומיות

אשר מהווה פתרון של מערכת , פונקציה לא הולונומית היא פונקציה חלקה עם מספר משתנים

 .ואות דיפרנציאליות הומוגניות עם מקדמי פולינום מתאימיםמשו

מערכות לא הולונומיות סובלות מהגבלות תנועה הנובעות מהמודל הקינמטי שלהן ולכן חלק מכיווני 

העגלה הממונעת אינה יכולה לבצע תנועה בכיוון האנכי לכיוון הרגעי של , כאן. התנועה אינם אפשריים

גלגול ללא "הנחת  -ך על הנחה המפשטת את בעיית החלקת העגלהבפרויקט זה נסתמ. הגלגלים

המאפשר התייחסות למערכת כגלגל העומד , הנחה זו מתאימה למודל מוכר של חד אופן". החלקה

 .אנכית לקרקע וניתן לתיאור על ידי שלוש קואורדינטות

ניתן . הבקרה על המערכת ההולונומית מתחשבת במודל הקינמטי מסדר ראשון של המערכת

בקרה על  ל ידיים של המערכת כמו מסה ואינרציה עלהרחיב את הדיון גם למאפיינים הדינמי

 .אך דבר זה לא יבוצע במסגרת הפרויקט, המודל מסדר שני

 

 .ם הפחותיםחישוב מסלול העקיבה מבוצע באמצעות אודומטריה והערכת מסלול בשיטת הריבועי

ולפעול תחת אלגוריתם עקיבה , בכדי שהעגלה תעקוב אחר המוביל עליה לחשב בזמן אמת את מיקומו

 .נקודת הזמן הזו לפנישייאלץ אותה לנוע בנקודת זמן מסוימת אל עבר נקודה בה היה המוביל 

בחירת פיגור האחת היא על פי : הנקודה אליה העגלה צריכה להגיע בכל רגע נתון נבחרת בשתי שיטות

 .מרחק אחריוקבוע בזמן אחרי המוביל והשנייה היא על פי בחירת פיגור קבוע ב

 



שניהם  -ומשתני הבקרה הם המהירות הקווית והזוויתית של העגלה, מודל תנועת העגלה הוא קינמטי

  .י המנועים של הגלגלים האחוריים"נשלטים ע

ובעיית הפעלת , הנקראת גם הבעיה הרוחביתהבעיות העיקריות אותן יש לפתור הן בעיית העקיבה 

הבקרה הרוחבית עוסקת בייצוב הכיוון של העצמים . י המוביל הנקראת כאן הבעיה האורכית"הכוח ע

בפרויקט זה . הבקרה האורכית מתמקדת בייצוב המרחק בין שני העצמים בעוד האחד ביחס לשני

 .תהיה התמקדות בשתי הבעיות

 

מבוססת על הנחת המוצא של טווח כיוון שהבקרה הליניארית  מערבת בקרה לא ליניארית זו עבודה

בקר ליניארי עשוי לספק תוצאות לא מספיק טובות אשר  -כאשר נדרש טווח פעולה נרחב. פעולה קטן

דוגמה טובה לכך . לא יביאו ליציבות גבוהה עקב אי יכולתו לפצות על אי הליניאריות של המערכת

בקר ליניארי לא יתחשב בכוחות מסוימים הפועלים על . בקרה על תנועת רובוטים היא למשל

יוזנחו השפעות של כוחות כמו הכוח הצנטריפיטלי וכוח , כאשר מהירות הרובוט תגדל. המערכת

 .קוריוליס אשר תלויים בריבוע המהירות

למדל אותה בצורה הנחה נוספת בבקרה ליניארית היא שניתן לבצע ליניאריזציה של המערכת וכך 

 .אך ישנן מערכות שלא ניתנות למידול כזה עקב אופיין הלא רציף, נוחה

חלקם אף קלים ואינטואיטיביים יותר , נוסף על יכולותיהם המשופרות של הבקרים הלא ליניאריים

נקודה זו נעוצה בעובדה שבקרים לא ליניאריים לעיתים קרובות מבוססים  -ממקביליהם הליניאריים

 .יסיקה של המערכתעל הפ

 

תפקידו . עבור בעיית העקיבה נעשה שימוש בבקר אשר יציבותו מוכחת באמצעות פונקצית ליאפונוב

של הבקר הוא לגרום להקטנת השגיאה בין המסלול אחריו יש לעקוב לבין המסלול שהעגלה מבצעת 

 .בפועל

 :לבעיית העקיבה מוצעים שני בקרים

 .בקר לא ליניארי לא תלוי בזמן ·

 .ר לא ליניארי תלוי בזמןבק ·

וניתן לראות כי מתבצעת עקיבה אחר מסלול מוגדר , עבור שני הבקרים פותחו מודלים בסימולינק

 .מראש וכן אחר מסלול המשתנה בזמן אמת

 

מיושמת באמצעות פוטנציומטר קווי המחובר לקפיץ  מערכת בקרה נוספת עבור בעיית הפעלת הכוח

כאשר קפיץ זה מתארך נוספת מהירות קווית לעגלה בכדי לצמצם . גלהאותו מותח המוביל בעת ניוד הע

שתי מערכות הבקרה אשר שלובות האחת בשניה יאפשרו למוביל לשאת עגלה עם  .את ההתארכות

 .מטען שיונח על העגלה ועוד, ובתנאים שונים כגון שיפוע ללא מאמץ, מטען במסלול אשר יבחר

 

יכולים לשמש גם לאפליקציות מורכבות יותר כגון תנועת כלי רכב היישומים המופיעים בעבודה זו 

 .במבנים צפופים תוך שמירה על רמת בטיחות גבוהה
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 מערכת כביש חכם פיתוח

 גולן דומר, יובל הרשקוביץ :  מגישים

 ר שי ארוגטי"ד:  מנחה

 

 .פרויקט זה עוסק בפיתוח ובניית מערכת ניסוי של תחבורה אוטונומית על גבי הקרקע

כלי רכב רובוטיים בעלי , מערכת הניסוי מבוססת על רשת מצלמות המשקיפות על גבי קטע כביש סגור

בקרה פנימית ומערכת בקרה מרכזית מבוססת מחשב המרכזת את המידע המתקבל מחיישני הרכב מערכת 

 .ומהמצלמות ומגדירה את התנועה בכביש

 מינימלי צילום חופף שטח םקיי אחת לשכנתהה מצלמן מלא את קטע הכביש ובין רשת המצלמות מכסה באופ

 . לתהליך עיבוד המידע והבקרה הדרוש

 

 :המהוות בסיס לתכן ת מהמערכתלהלן עיקרי הדרישו

 ).גיאומטרי וקינמטי(הכביש ועמודי הנשיאה של המצלמות , קנה מידה מדויק של הרכב ·

 .שליטה מדויקת בזווית ההיגוי ובמהירות הנסיעה של הרכב ·

 .התכנית לעיבוד התמונה והתקשורת האלחוטית, בקר-מהירות תגובה ריאלית של המיקרו ·

 

 

 מערכת הניסוי – 1' איור מס

 

מכיוון שקיימים פערי ידע של , ולכן. חלק ניכר מפיתוח המערכת דורש ידע וניסיון בתחום עיבוד התמונה

מבוא לעיבוד ספרתי של " קורסב השתתףהוחלט בהמלצת מנחה הפרויקט ל,  מהנדסי מכונות בתחום זה

 תממוחשב ראייהבנושא יכולות הדרושות בקורס זה נרכשו ה .של המחלקה להנדסת חשמל" תמונות

 .המערכת התכן של מענה לדרישות ןתשת לעיבוד תמונה תכניהמאפשרות יצירת תו

 



 ,אחד התנאים. לתהסביבת עבודה ייעודית למערכת זו עשויה להיות בעלת תנאים המשפיעים על איכות פעו

העוצמה של התאורה עשויה . שעשוי להשתנות הוא התאורה ,המיוחסת לכביש חיצוניתבולט בסביבה ה

בפרויקט זה הושם דגש על יצירת ). למשל עננות(ובאופן פתאומי ) מעבר מיום ללילה(להשתנות באופן מתון 

נוסו . מתונים ופתאומיים, המסתגלת לתנאי תאורה משתנים, תוכנית לעיבוד תמונה של מערכת הניסוי

מימוש האלגוריתמים נעשה על ידי . בזמן אמת אלגוריתמים לשינוי דינמי של שיטת הצילום ועיבוד המידע

 . Matlabשימוש בתוכנת 

פותח ממשק משתמש המאפשר כיול המערכת , לצורך הפעלת התוכנית להסתגלות לתנאי התאורה, כמו כן

המערכת רוכשת מידע המאפשר לה לסווג את תנאי התאורה בסביבה הקיימת , באופן כזה. לסביבה מסויימת

 .שינויים מתונים ופתאומייםוכן לטפל במקביל ב

 

 

 המחשה להתמדדות עם שינוי בתאורה – 2' איור מס

 

קיים . מעבר בין המצלמותכאשר הרכב מבצע  הנוצרת בעי , בעת המעקב אחרי כלי רכב על גבי המסלול

פיתוח אלגוריתם המזהה נוכחות רכב בתחום מצלמה . צורך לזהות מתי רכב נמצא בגזרה של מצלמה מסויימת

כאשר מדובר  נוצרות תקלותה אחת לאחרת מסורבלת ואך השיטה בה נמסר מידע ממצלמ, אכן אפשרי כלשהי

המידע המתקבל מכלל המצלמות  בהבפרויקט זה נוסתה שיטה . ביותר מעצם אחד המבצע תנועה על המסלול

ת של קטע יצירת תמונה פנורמי, בעצם. מחובר לפיסת מידע אחת רציפה המתארת את כל המתרחש בכביש

 .כביש סגור מחליף אלגוריתם המזהה מעבר בין מצלמות

 

 

 הומוגרפיה בין שתי תמונות – 3' איור מס

 



ממשק עבודה כזה יוצר בעיה כאשר רוצים לחבר . PCמערכת הבקרה המרכזית מתבססת על מחשב מרכזי 

מכיוון , מבחינת יעילות, בנוסף. מוגבל USB-מספר כניסות ה –תחילה מבחינה טכנית , רשת מצלמות גדולה

 .שהמעבד אינו עומד בעומס של כמות המידע העוברת סימולטנית בזמן ריצה

כאשר לכל כרטיס מחוברת , Raspberry pi מעבדים מסוג-מיקרוסוגי  2בפרויקט זה נבחנו הביצועים של 

ת וכן ממשקים ספציפיים למעבד של כרטיסים אלו אפשרויות יישום רבו. באופן עצמאי מצלמה בנפרד

 .Matlab-תוכנת השל  Simulink-ב מודליםוידידותיים לעבודה עם מצלמות דרך 

מעבר ממערכת בקרה מרכזית למערכת מבוזרת דרש שינוי תפיסתי בשיטת עיבוד המידע וכן החלפה של חלק 

 .מהאלגוריתמים לעיבוד התמונה

 

 

 בקר של המצלמה-לתכנות המיקרו Simulinkמודל  – 4' איור מ
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 לחיתוך לוחות קלקר  CNCפיתוח מכונת

 מגיש: סלומון רדא

 (אב"ג) מנחה: ד"ר שי ארוגטי

 

לחיתוך לוחות קלקר עבור המעבדה של ד"ר שי ארוגטי במחלקה  CNCפרוייקט זה מטרתו לפתח ולבנות מכונת 

במעבדה זו מבוצעים פיתוחים וניסויים בכלי טייס זעירים למטרות שונות  .להנדסת מכונות אוניברסיטת בן גוריון

בעבר ייצור הכנפיים , הועלה צורך למכונה אשר תייצר את הכנפיים עבור כלי הטייס. בתחום מערכות הבקרה

פיזי של פרופיל הכנפיים על הקלקר  שרטוט, במעבדה נעשה בצורה ידנית על ידי קשת שמחובר אליה חוט להט

יתוך בעזרת מפעיל אנושי אשר עובר עם חוט להט על השרטוט (כמו כן ציוד זה אינו שייך למעבדה, היה צורך וח

אי הדיוק היווה בעיה הן מבחינת ביצועים של  .להשאיל אותו ממקורות אחרים ). שיטה זו הינה לא מדוייקת ואיטית

לרמה שלא ניתן היה להשתמש בכנפיים ובכך  פעמים שהחיתוך היה לא מדוייק עד .כלי הטייס והן מבחינה כספית

הפרוייקט בה  .נוסף לכך תהליך החיתוך דרש שני מפעילים אנושים ובכך גזל זמן עבודה יקר .הפסד של חומר גלם

לתת מענה על ידי פיתוח ובנייה של מכונה שתבצע את החיתוך בצורה ממוחשבת ובכך החיתוך יהיה מדוייק יותר 

 .ותרובצורה מהירה ויעילה י

 

 קונספט הפתרון

צירי  2לכל קצה בחוט הלהט יש  צירי תנועה נפרדים. 4המכונה מבוססת על חיתוך בעזרת חוט להט ומערכת בעלת 

 מסופקת על ידי מנוע סטפר כל צירתנועת  בכך ניתן לחתוך פרופיל כנף משתנה ברוחבו ובאורכו לכול צד. ,תנועה

 "processing" בקר של "ארדואינו" ותוכנתעל ידי מיקרו נשלטת, המכונה המחובר לדרייבר שמחובר למיקרו בקר

 . USBעל ידי חיבור  ממחשב שמחובר לבקר מתבצעתהמערכת הפעלת המותקנת על מחשב המפעיל. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 תרשים אופן פעולת המערכת - 1איור 

 

 

 

 

 

המכיל  txtהזנת קובץ 

קואורדינטות פרופיל 

כנף על ידי המפעיל 

לתוכנת 

"processing"   

על עיבוד הנתונים 

ידי ארדואינו תרגום 

לפקודות מתאימות 

 ושליחה לדרייברים

המרת הנתונים על 

  "processing"ידי 

למספר צעדי מנוע 

 ושליחה לארדואינו

הפעלת 

המנועים 

 בהתאם



 המכונהמבנה 

, על מנת למקסם נפח אלומיניום, הוא עשוי בצורת תיבהשלד המכונה מבוסס על מוטות "פרופיל אייטם" העשויות מ

 . )"מ(מידות נתונות במ 982x982x1500 תא החיתוך הינו נפח. חיתוך

 

 תנועת ציריםמנגנון 

) הרצועה מתוחה לאורך ציר pulleyלביצוע התנועה נבחנו שתי שיטות, הראשון באמצעות רצועה וגלגל שניים(

כאשר הוא  גלגל שיניים. המנוע יושב על מסילה עם דרגת חופש לאורך הציר,התנועה ומנוע צעד מחובר אליו 

 קצוות הברגים מעוגנים למיסבים ,השיטה השניה היא בעזרת ברגי הנעה. מסתובב מתקבלת תנועה לאורך הציר

ב שמסובב את הבורג. סיבוב הבורג יוצר תנועה קווית של אום המורכ סטפרובקצה אחד של כל בורג מחובר מנוע 

לאחר בחינת שתי  על הבורג, אום זה מחובר למוט שיושב על מסילות בכך תבוצע תנועה לאורך הציר הנדרש.

 DIN975תקן  M10X1.5השיטות הוחלט להשתמש בבורג הנעה ומשיקולי תקציב נעשה שימוש במוטות הברגה 

חישובי בור עומס זה מס. עניוטון עו 100ק"ג משקל כלומר להפעיל  10המוט נדרש "לדחוף"  304עשוי מפלב"מ 

 ניוטון מ"מ. 157מומנט מינימלי לתנועה הינו  .תכן הראו כי המוט עומד בדרישות

 

 פיקוד ושליטה על המערכת 

ניוטון  900" מספק מומנט של "Wantai 57BYGH420עבור הפעלת המכונה המנוע שנבחר הינו מנוע סטפר 

), כמו כן המיקרו בקר KL-5056D") Keling Technology Inc"מעלות, הדרייבר שבשימוש  1.8מ"מ, כל צעד 

 .processing. בנוסף נעשה שימוש בתוכנת Arduino Mega שנבחר הינו

-מקבלת הפניה לקובץ טקסט (מוזן ע"י המפעיל processing )1ראה איור (הפעלת המכונה נעשית בצורה הבאה

שולחת לארדואינו את הנתונים,  processingאחר עיבוד ממוקם במחשב) המכיל קואורדינטות של פרופיל הכנף, ל

 0.2בקוטר  NiChromeלדרייברים/מנועים. חוט הלהט שנבחר הינו מסוג  לפקודותארדואינו מתרגם את הנתונים 

עבור חוט הלהט  12V 1Aמ"מ, עבור מתיחות החוט נעשה שימוש בקפיץ מתיחה. נעשה שימוש בספק כוח של 

 מנועים.דרייברים/בור הע 24V 2Aוספק נוסף של 

 

 

 מודל ממוחשב של המכונה -2איור 

[1] R.S Khurmi, J.K Gupta, 2005, Textbook of Machine Design, Eurasia Publishing House, 

RAM NAGAR , NEW DELHI. 

[2] Richard G. Budyna, J. Keith Nisbett,2010,Shigleys Mechanical Engineering Design, 9th Edition,  

McGraw Hill, New York City. 
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תכן ואופטימיזציה של מדחף לכלי טיס רב 
 משימתי

 אדם חפץ, טל דודמגישים: 

 שי ארוגטימנחים: דר' 

 

המדחף הינו אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ביצועי כלי טיס ולכן הוא בעל חשיבות רבה, בנוסף 

. שינוים פשוטים ולזאת, המדחף במצבים מסוימים יכול להיות מרכיב יחסית פשוט שניתן לשנות

בתכן המדחף יכולים לשפר את ביצועי כלי הטיס בחסכון באנרגיה ובהגדלת זמן טיסה וכד'. עובדות 

אלה נותנות חשיבות רבה לשינוי תכן מדחף כגורם משפיע על שיפור ביצועים בכלי טיס קיים או כלי 

 טיס חדש. 

. הרעיון הוא לבחון Tail Sitterסוג מ קייםכלי טיס במטרה לשפר  ]1[פרויקט זה הינו פרויקט המשך

ס כאשר מחליפים מדחף בעל זווית פסיעה יטיהמצבי טיסה שונים ולהשוואות את ביצועיו של כלי 

(pitch) ) במדחף בעל זווית פסיעה "המדחף הקיים"קבועה ((pitch) 2[משתנה[ )"המדחף החדש" .(

כמו כן, כיום לא  של מערכת ההנעה. היעילותהשינוי משפיע על צריכת האנרגיה וכאשר נבחן כיצד 

קיימת מערכת הנעה עם זווית התקפה משתנה על כלי טיס המשלבים טיסה אופקית ואנכית (בדומה 

לכלי הטיס שלנו) כאשר בפלטפורמות התעופה הקווית (כגון מטוסים) מערכת הנעה זו הינה הנפוצה 

 ביותר.

, מנועים אלו בנויים ]Brushless]3מסוג  משים להנעת המדחף הינם מנועים חשמלייםהמנועים המש

משני חלקים עיקריים, סטאטור ורוטור. זרם חשמלי מוזרם דרך הסטאטור וזה יוצר שדה חשמלי 

 בעל קוטביות משתנה ובכך גורם לתנועה סיבובית של הרוטור.

 כמה יישומים אפשריים למערכת שינוי הפסיעה:

 עבור מהירות טיסה קבועה: )1

הטיס תהיינה במהירות טיסה קבועה, על מנת לטוס במהירות זו  רוב שעות טיסת כלי

המערכת הישנה (מדחף בעל פסיעה קבועה) תפעל במהירות סיבוב מנוע קבועה על מנת 

להשיג את הדחף הנדרש, לעומת זאת, בעזרת מערכת הפסיעה המשתנה נוכל להגדיל את 

מערכת הישנה) ובכך זווית ההתקפה של המדחף (יחסית לזווית ההתקפה הקבועה של ה

 .ובכך להשקיע פחות אנרגיה במערכת להניע את המדחף במהירות סיבוב קטנה יותר

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות באיור, מהירות ההתקדמות הינה שילוב של וקטור מהירות הסיבוב עם 

 .(בקיזוז מהירות האוויר היחסית) זווית הפסיעה של להב המדחף

 משתנה:עבור מהירות טיסה  )2

 :]4[לפי חוק פאראדיי

 

 כאשר:

 כא"מ (כוח אלקטרו מניע) – 

 שינוי השטף המגנטי בזמן – 

וח אלקטרו שינוי מהירות הסיבוב של המנוע, יגרור כ –כל שינוי בשטף המגנטי נוכל לראות כי 

בניגוד לכיוון עבודת המדחף. לכן, על ידי שינוי זווית הפסיעה נוכל לקבל שינוי בכוח הדחף  ניעמ

שיוצר המדחף מבלי לשנות את מהירות סיבוב המנוע ובכך, במהלכי פעולה הדורשים שינוי רב 

 בפרק זמן קצר נעדיף להשתמש במנגנון זה לעומת שינוי מהירות סיבוב המנוע.

 שתנה בכלי הטיס:שילוב מערכת הפסיעה המ

 

 

 

 

 

 

זרוע בעלת  
 תנועה אנכית



 על ידי שימוש במנוע סרבוו המניע מוט בתנועה קווית נשנה את זווית הפסיעה של המדחפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של המדחף יםניתן לראות באיור את מנוע הסרבוו ומספר מצבי פסיעה שונ
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  פיתוח ממשק הפעלה לכלי טייס רב משימתי

  מגיש: גיא כהן

  מנחה: ד"ר שי ארוגטי

תחום כלי הטיס הבלתי מאויישים צבר תאוצה ויש לכלי טיס אלה שימושים רבים. מערכת בשנים האחרונות 

, המפעיל נמצא רחוק מהרחפן ולכן על מנת שבשונה ממטוסהתקשורת היא הכרחית לפעולת הרחפן מכיוון 

  שמידע מחיישני הרחפן יגיע למפעיל על הרחפן לשדר אותם אליו.

  

  מטרת הפרויקט:

המאפשרים תקשורת של תחנת קרקע עם כלי טייס מסוג רחפן, בעזרתם יוכל  Simulinkפיתוח בלוקים ל   

הרחפן לשלוח ולקבל נתונים מתוכנת מחשב בזמן אמת. התאמת תוכנת תחנת הקרקע ופיתוח רכיבים אשר 

  ה.יאפשרו שליטה ברחפן. פיתוח מודל בקרת מיקום לרחפן באמצעות מערכת מצלמות ועיבוד תמונ

  :ותהבעי

  המאפשר תקשורת של הבקר עם תחנת קרקע.ייעודי לא קיים בלוק  •

 רק בעזרת שלט רדיו. מתבצעתלנו אפשרות לשלוט בטיסת הרחפן בעזרת מחשב. השליטה אין  •

מידע מכלי הטיס בזמן תעופה נשמר בכרטיס זיכרון ניד הנמצא על הרחפן, אין אפשרות לקבל את  •

 וחיבורו למחשב. הגעת הרחפן לקרקעהנתונים בזמן אמת, רק לאחר 

  

  דרכי הפתרון:

תקשורת המאפשר שליחת וקבלת הודעות מוגדרות מראש, ויישומו בעזרת רכיב  בלוק פיתוח •

 תקשורת אלחוטית המותקן על הרחפן.

 שליחת נתונים מהרחפן לתחנת הקרקע באופן רציף. •

 נוכל לשלוט ברחפן מרחוק.משימות טיסה שבעזרתם הגדרת  •

פיתוח בקרת מיקום לרחפן המשתמש במערכת לכידת מיקום תוך יישום מערכת התקשורת  •

 ובדיקתה.

  

  

  

  

  

 



  מה הפרויקט כולל:

הקמת בלוקים של שליחת וקבלת מידע אל הבקר דרך ערוץ תקשורת  –הקמת בסיס הפלטפורמה  •

UART. 

על הבקר לשלוח זרם מידע רציף לתחנת הקרקע, הכולל: תקינות הרחפן, נתוני  –שליחת מידע  •

 חיישנים, מצב נוכחי.

 ., ביצועפקודהמתחנת הקרקע, פיענוח והבנת ה פקודות קבלת –קבלת מידע  •

המשתמש במערכת ללכידת תמונה, תוך יישום מערכת לרחפן  PID רת מיקוםפיתוח מודל בק •

 התקשורת של הרחפן.

  

  תרומות הפרויקט:

כלי טיס ספציפי. כל כלי טיס שעושה שימוש בבקר  אינו מתבצע עבור והבלוקים פיתוח הפלטורמה •

AUAV3 .יוכל להשתמש בה, ולהעזר בה לצרכים שלו 

 בעזרת פלטפורמת התקשורת נוכל לבקר ולנתח את תעופת כלי הטיס בצורה מהירה וטובה יותר. •

גבוהה ולכן ניתן בעזרתה שלה מערכת שרמת הדיוק פיתוח מודל המשתמש במערכת לכידת תמונה,  •

לבקר רחפנים בצורה טובה ולבצע איתם משימות שונות, לאחר פיתוח המודל יהיה קל יותר 

 ו.לפרויקטים עתידיים לעשות שימוש במערכת ז
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 חלקיקים-זורם פאזית-דו לזרימה מוכללת פאזות דיאגרמת

 מגיש: רון נוה

 גוריון בנגב)-דמיטרי פורטניקוב (אוניברסיטת בן מרמנחים: פרופ' חיים קלמן, 

 

 חלקיקיםשל  לנקודה מנקודהלהעברה  שנים עשרות מזה מקובלת שינוע שיטת הוא פניאומטי שינוע

 גרר כוחות הפעלת ידי על לחלקיקים מניע כגורם משמשים אחר גז או אוויר. צינורות בתוך בתפזורת

 נגזרים וממנו, השינוע צינור לאורך הנוצר הלחץ מפל הוא אלה מערכות של העיקרי התכן מאפיין. עליהם

 ובעזרתה, קיימת בקורלציה מתחיל כזו שינוע מערכת של תכן, ככלל .שלה והביצועים המערכת מבנה

), pilot plant( קטן מידה בקנה ניסוי מתקן לרוב הוא הבא השלב. הצפויים הלחץ מפלי של חיזוי מתבצע

 חוקי מפעיל המתכנן אלה נתונים סמך על. בפועל הלחץ מפלי את למדוד במטרה החלקיקים משונעים בו

 .מלא בגודל במתקן הלחץ מפלי את לחזות כדי דמיות

 סמך על הלחץ מפל את לחזות שתאפשר פניאומטי לשינוע מוכללת דיאגרמה לייצר היא המחקר מטרת

 לספיקת בהתאם. וצפיפות צמיגות כגון, הזורם ושל, גודל ופילוג צפיפות כגון, החלקיקים של ידועות תכונות

 שמדובר מכיוון. השינוע קו לאורך ההפסדים את להעריך יהיה ניתן החלקיקים ולספיקת הזורם

 המשפיע ממד חסר כמספר ארכימדס במספר לבחור היא הטבעית הגישה, וזורם מוצקים של באינטראקציה

 .במערכת הזרימה על

 ת אורך תרשים המתאר את הקשר בין מפל הלחץ ליחיד –נקודת המוצא של האנליזה היא דיאגרמת הפאזות 

(ראה  כתלות בספיקת האוויר עבור תנאי שינוע מסוימים, כאשר הספיקה המסית של החלקיקים היא פרמטר

. תחילת התהליך בנרמול מהירות האוויר, המבוצע על פי מהירות מינימום )1ת פאזות לדוגמה באיור דיאגרמ

מהירות האופיינית לכל עקומה בדיאגרמת הפאזות. כדי לחזות מהירות זו, נבחרה קורלציה קיימת  -הלחץ 

)Rabinovich and Kalman, 2008(  צעד החומרים בהם המחקר עוסק. רוב  עבורוהיא נמצאה מתאימה

בתחום, הופרד מפל הלחץ הכולל ממפל הלחץ הנרמול הבא מתייחס למפל הלחץ ליחידת אורך. כמקובל 

שיוצרים החלקיקים, זאת בעזרת עקומת מפל הלחץ בצינור כשזורם בו אוויר בלבד. כדי ליצור מספר חסר 

באופן מפורש, הדיאגרמה המנורמלת  .שיוצרים החלקיקים יבוטא במונחי עומדמימד, נקבע כי מפל הלחץ 

היא מהירות הכניסה של האוויר לקו (ספיקת האוויר  כאשר  לבין  מציגה את הקשר בין 

הוא מפל הלחץ הכולל  היא המהירות בה מפל הלחץ הוא מינימלי,  חלקי שטח חתך הצינור), 

היא צפיפות האוויר  , תהוא מפל הלחץ של האוויר בלבד במהירותו האמיתי בקטע הצינור, 

 הוא אורך קטע הצינור. L-היא תאוצת הנפילה החופשית ו gהמשנע, 

  



 להלן: 2דוגמה באיור כהצגה גרפית של דיאגרמה מנורמלת כזו מובאת 

 
. כל סדרת נתונים מתארת ספיקה דיאגרמת פאזותדוגמה ל: 1איור 

 מסית מסוימת של חלקיקים.
 : דוגמה לדיאגרמת פאזות מנורמלת2 איור

קיים קשר לינארי בתחום הדליל , וכן מדיאגרמות מנורמלות רבות נוספות, נראה כי 2כפי שעולה מאיור 

 בשלב זהבקירוב בין מפל הלחץ המנורמל לבין מהירות השינוע המנורמלת עבור ספיקת חלקיקים נתונה. 

מאגר מידע הכולל מספר גדול של יש ליצור  כך זה באופן קורלטיבי, ולצורךהקשר הלמצוא את טיב  יש

תצורה מקובלת לחקר שינוע פניאומטי, דיאגרמות מצב. מאגר מידע זה הוקם בעזרת מערכת ניסויית בעלת 

 :4ובאיור  3אשר מתוארת באיור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת מדידות שנערכו במערכת ניסוי זו, וכן בעזרת עשרות דיאגרמות שנאספו ממאמרים שפורסמו 

ניתן היה למצוא קשר במונחים חסרי מימד החוזה את מפל הלחץ בשינוע אופקי. מוצע בספרות האקדמית, 

 כי הקשר הינו:
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Normalized diagram: styropore d=2.385mm D=52.6mm

 

 

 גיאומטריית קו השינוע: 4 איור : מנגנון ההזנה וההפרדה של מערכת הניסוי3 איור

 



הוא קבוע אמפירי התלוי במספר ארכימדס ( -ו (יחס ההעמסה של השינוע) כאשר 

 :במגוון חומריםהכולל תוצאות ניסויים , להלן 5באיור  לפי קשר המתואר) 

 ובאופן מפורש:

 

 

 רשימת מקורות

Rabinovich, E., Kalman, H., 2008. Boundary saltation and minimum pressure 
velocities in particle–gas systems, Powder Technology 185(1), 67-79. 

  

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
-1

10
0

10
1

Ar

K
1

K
1
 Vs. Ar

 

 

 מהקורלציה. 30%±. הקווים המקווקווים מציינים תחום לבין מספר ארכמידס : הקשר בין הקבוע האמפירי 5איור 
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 מחט גמישה

 

 מגישים: אלון כהן, חן מגן

 מנחה: ד"ר דוד זרוק

 

הרצון לייצר מחט גמישה נובע מניסיון למצוא פתרון מכני לצרכים רפואיים. החדרת מחט לתוך רקמות רכות הוא הליך 

דגימה מרקמות עמוקות רפואי נפוץ ביותר. טיפול באמצעות מחטים מיועד לאבחון, הזרקת תרופות, טיפול מקומי, ולקיחת 

בתוך הגוף. מיקום מחט לא מדויק הוא הכשל השכיח ביותר בטיפולים הכרוכים בהחדרת מחט. מיקום לא מדויק של המחט 

עלול לגרום לכך שגידולים לא יזוהו במהלך ביופסיה, זרעים רדיואקטיביים לא יוצבו במיקום הנכון כדי להרוס נגעים 

יכך, בכדי לאפשר אבחון וטיפול רפואי יעיל, המחט חייבת להיות מסוגלת להגיע לכל נקודה סרטניים בטיפול כימותרפיה, לפ

 בגוף ולהגיע בדיוק מרבי.

מטרת הפרויקט היא תכנון, ייצור ובקרה של מכניזם הנעה למחט גמישה. הפרויקט ישמש בעתיד בסיס לפיתוח מוצר רפואי 

 חדשני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 במעבדה שיוצר המחט דגם - 1 איור



 כשלב מקדים לייצור המכניזם, הוגדר מפרט דרישות עובר המוצר:

 ס"מ. 10יהיה טווח התנועה של המחט הקשיחה בכיוון   •

 ס"מ. 5יהיה טווח התנועה של המחט הקשיחה בכיוון   •

 .מעלות בכיוון   360סיבוב של  •

 יצירת מערכת פתוחה ונגישה לשינוים בכדי לאפשר שיפורים, ובדיקות קלות ומהירות. •

 המערכת תהיה מודולרית, כלומר יהיה ניתן להחליף חלקים בלי הצורך לייצר את המערכת מחדש. •

 דרגות חופש. תנועה בכל ציר תהיה עצמאית ולא תלויה בתנועת ציר אחר. 3המערכת בעלת  •

 והגמישה) יהיו ניתנות לשליפה ולהחלפה. שתי המחטים, (הקשיחה  •

  °1לא תעלה על  שגיאת המערכת בציר  •

 12Vעל המערכת לעבוד במתח נמוך מ •

 

 על מנת לעמוד במפרט הדרישות נעשו כמה סבבי תכנון. המודל שנבחר הוא:

 דרגות חופש, תנועת הרובוט נעשית ע"י שלושה מנועים. 3הרובוט הינו מודולרי ובעל  •

 על מנת לקבל דיוק מרבי חוג נסגר סביב כל ציר תנועה.  •

 קלט הבקר הינו המיקום הרצוי של המחט במערכת צירים גלילית. •

 הצירים יכולים לזוז במקביל או בנפרד כרצון המשתמש. •

 בברגיי הנעה על מנת לבצעשלב חשוב בתכנון המערכת היה בחירת דרכי ההנעה והתמסורות המתאימות. הוחלט להשתמש 

תנועה קווית בשני צירים. בכדי לבצע תנועה סיבובית נבחרה תמסורת גלגלי שיניים בעלי שיניים ישרות ויחס תמסורת של 

1:3. 

מכיוון שהמחט עצמה שלב חשוב נוסף היה התגברות על מומנטים אשר נוצרים כתוצאה מהנעה שלא דרך מרכז הדסקה. 

מ"מ מהמחט. מניתוח הבעיה ניתן לראות שגם במצב של החדרה  15כתמצא במרכז הדסקה, בורג ההנעה ממוקם במרחק של 

מ"מ האחד מהשני. כתוצאה  15וגם במצב של שליפת המחט, פועלים על הדסקה צמד כוחות מנוגדים בכיוונם ובמרחק של 

 .מכוחות אלו ייווצר מומנט שעלול לגרום לדפורמציה בדסקה, קשיים בתנועה וכשלים נוספים



 

 SollidWorksאנליזת נומרית למאמצים בתוכנת  - 2 איור

 שני מרכיבים נבחרו בכדי לפתור את הבעיה:

 ומאפשרות תנועה חלקה.מסילות העשויות פרספקס, עליהן מחליקה הדסקה תורמות ליציבותה  •

ונעים חופשים ממרכז המסה. המוטות מ 12mmעוברים דרך הדסקות במרחק  4mmשני מוטות מתכת בקוטר  •

 ומבטיחים את ניצבות הדסקות לכיוון התנועה.

 

לאחר סיום שלב התכן המכני, נכתב חוג בקרת מיקום שיאפשר הנעה מדויקת של המכניזם בשלושה צירים. המשתמש 

מכניס כקלט למערכת את המיקום הרצוי של קצה המחט בצורה של קואורדינטות גליליות. המערכת מתרגמת את הקלט 

  . לתנועה הרצויה מהמנועים

 

 

 

 

 

 

[1] Engh et al (2006), " Flexible Needle Steering System for Percutaneous Access to Deep Zones 

of the Brain", IEEE site 

[2] Shoham, M., & Glozman, D. (2004), "Flexible Needle Steering and Optimal Trajectory 

Planning for Percutaneous Therapies", Springer-Verlag 

[3] ABS Background - www.absmaterials.com 

[4] Shigley's Mech. Eng. Design,MacGraw Hill, 9th edition, Budynas and Nisbett, (2008) 

 סכמה המתארת את חיבור האלקטרוניקה של חוג הבקרה - 3 איור
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 (התקן לקצירת אנרגיה מתנועת הברך) מורחבתקציר 

 ארי-מגיש: בן לב

 מנחים: ד"ר רזיאל רימר, ד"ר אמיר שפירא

 

הפעלת מכשירים אלקטרונים ניידים, הינן שתי בעיות נפוצות אנרגיה לאספקת ו על גבי בני אדם בעיית שינוע ציוד

 אספקתהחיילים הן בנשיאת הציוד והן ב ומוכרות. מערכת הביטחון והצבא בפרט, משקיעים רבות על מנת להקל על

, מכשירי שליטה ובקרה ועוד), אולם עד GPSהאנרגיה לכלל המכשירים הניידים (ביניהם אמצעי לראיית לילה, מכשירי 

 כה לא נמצא פתרון יעיל אשר מסוגל לתת מענה לשני הצרכים.

 

בגוף האדם ובתנועתו בפרט, בתוכם הטמון  מחקרים רבים נעשים בתחום של ניצול הפוטנציאל, אלו ותכמתן פתרון לבעי

פייזואלקטרי אשר פולט גביש ב שימוש, (Rome, et al., 2006)לאנרגיה  המסהנשיאת מנשא גב הממיר את תנועת מרכז 

 .(Collins, et al., 2015)קרסול ה תתנועוניצול  (Granstrom, et al., 2007) מטען חשמלי בעת הפעלת עומס עליו

נחקר , בהם בינתחומי המשלב את הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול והנדסת חשמל מתקיים מחקרשנים  6-מזה כ

לשם סיוע והקלה לאדם  וניצולהבגוף האדם  שימוש באנרגיה "המבוזבזת" מטרתוהתקן אלקטרו מכאני אשר  מפותחו

 ים אחרים.ואוגר אותה לצרכים ושימוש לאנרגיה חשמליתממיר ההתקן את התנועה  בד בבדבעת ביצוע תנועה, 

 העבודות אשר נעשו בעבר במסגרתו.מהווה המשך למחקר זה ומסתמך בחלקו על  זהפרויקט 

 

מעבודת  70% -, כבהליכה במישורש מתבסס על העובדהעקרון פעולת המכשיר 

לבלימת התנועה, בלימה זו מכונה "עבודה שלילית" והיא  מנוצליםהשרירים בברך 

 מוגדרת כאשר כיוון המומנט המתפתח בברך הפוך מכיוון המהירות הזוויתית של הברך

(Riemer & Shapiro, 2011). 

ת ישלילהיא עבודה ה בהםבמקטעים מטרת ההתקן הינה לקצור את האנרגיה המכאנית 

להמירה לאנרגיה חשמלית  )שכרגע בעזרת השרירים הופכת לחום ונפלטת לסביבה(

 ולאגור אותה באמצעי קיבול (כגון קבל או סוללה).

 ההתקן לקצירת אנרגיה מתנועת הברך הינו התקן מכאני המורכב על ברכיה אורתופדית

 ).1איור (

) ומועברת דרך גיר 1:3גלגלי שיניים קוניים (ביחס של  2התנועה מהברך מומרת דרך 

 .המתפקד כגנרטור DC Brushless) למנוע 1:81פלנטרי (ביחס של 

: ההתקן מולבש על נסיין 1איור 

 בסביבת הניסוי.



 .ווית בברך במהלך התנועהחיישני זווית למדידת הז 2-התקן, נעשה שימוש בה בהפעלת ,בנוסף

 4-מחלק אותו ל המשתמש,מערכת הבקרה של ההתקן נעשית באמצעות מיקרו בקר, אשר מזהה את מחזור ההליכה של 

ת בקרה בדמות זרמים (אלה במקביל לכך נשלח או .מקטעים שונים וכן מודד את זמני המחזור של כל מקטע

באמצעות ההתקן, זאת  המשתמשפרופורציונליים למומנט אשר מייצר הגנרטור), אות זה מאפשר להפעיל התנגדות על 

אנרגיה מתנועת מפרק הברך וזאת מבלי ה קצירת תבאופן זה מתאפשר אך ורק בשלב בו האדם שואף לבלום את תנועתו.

הצריכה הקטנת קצירת אנרגיה ובמקביל הגדול ביותר בפרויקט זה הינו  האתגר לפגום במהלכה התקין של ההליכה.

אתגר זה בא לידי ביטוי במשוואת יעילות המגודרת באופן הבא:  של האדם המבצע שימוש בהתקן. 1המטבולית

metabolic

harvest

P
COH

P

D
=
D

ות את מידת השינוי בצריכה המטבולית בשל השימוש בהתקן ביחס לכמ מדד זה מאפשר לכמת 

 .(Donelan, et al., 2008) האנרגיה שנקצרה במהלך ההליכה

, הראשון הינו ניסוח מחדש של משוואת הדינמיקה ויישומן במערכת נושאים עיקריים בשלושהבפרויקט זה רוכז המאמץ 

שיפורי תכן שנעשו בו לאור ניסויים בהתקן הקיים ובחינתו, השני הינו תכנון אלגוריתמיקה לזיהוי מקטעי  הבקרה ובנוסף

ההליכה במהלך התנועה ויישומה במערכת הבקרה והשלישי הוא בניית מדמה ברך, אשר מחקה את תנועה האדם ומאפשר 

 יה).לבצע ניסויים למחקר ופיתוח ללא צורך בנסיין להפעלת ההתקן (הברכי

 

 מתארות את המערכתר שא מיקהנדיה תומשווא .1

 :מתארת את המומנט אשר מפעיל ההתקן על הנסייןהמשוואה  ניתוח ההתקן מבחינה דינמית הניב

)1.1( ( )2 2
1 1 1k k k g fc n knt q q q t= + - +( )2 2

k k k g f( )1 q q t( )2 2
k gk g( )1

2 22 22 2
11 q q( )2 2

k gk g( )1kn2 22 22 22 2
k kk kk k 11  

 הינו יחס העברה בין גלגלי 1nהינו מקדם חיכוך ויסקוזי הכולל בתוכו את חיכוך גלגלי השיניים וחיכוך המסב,  1cכאשר 

הינה הזווית ביציאה  gqgq ,הינה הזווית המתפתחת בברך kqהינו המומנט כתוצאה מהתנגדות ההתקן בברך,  kt, השיניים

 המומנט כתוצאה מחיכוך קבוע במערכת.הינו  ft-וערכת גלגלי השיניים בממסורת של לאחר העברה ביחס הת מהמנוע

 , לאחר קבלת הקבועים התאפשרktכללו מד מומנט אשר סיפק את שמציאת הקבועים התבצעה באמצעות מספר ניסויים 

 .)1.1( באמצעות שימוש במשוואהלקבלו ללא מד מומנט, 

 

 מקטעים זיהוי .2

לזיהוי מקטעי ההליכה, אלגוריתם זה תוכנן וייושם על המערכת ערכת הבקרה של ההתקן מבוססת על אלגוריתם מ

 ובאמצעותו מתאפשרת קצירה בנקודות ובזמן הנכון.

 ).2איור את שינוי כיוון המהירות על ידי זיהוי נקודות המינימום והמקסימום המקומיים ( אלגוריתם זה מזהה

                                                 
 מדד לאנרגיה המושקעת על ידי השרירים במהלך פעולתם. 1



המדרגות מייצגות את המקטע במחזור ההליכה על 

  פי ערכן בסקלה המצוינת מימין לגרף.

לאחר ביצוע שיפורי תכן ויישום אלגוריתם לזיהוי 

הליכה, נראה כי ההתקן שיפר את יכולתו מקטעי 

לזהות את מקטעי ההליכה ובשל כך גם לקצור 

אנרגיה בעיתוי הנכון, עוד עלה מביצוע הפרויקט 

כי חופש צירי אשר היה קיים כמעט ונעלם לאחר 

תכנון והוספת רכיב מכאני, זאת בנוסף לסחיפה 

 .חובר למד הזוויתשל מד הזווית אשר נעלמה גם היא לאחר שינוי מבני בפין המ

 

 ברך מדמה .3

חקר ו, מאפשר שיפור מהירותה והן בבחינת תהזוויבחינת האדם הן בתכנון וייצור מדמה ברך, אשר מחכה את תנועת 

של נסיין, נראה כי הוא מחקה באופן לאחר תכנות הבקר והזנתו בפרופיל הליכה  נוסף של ההתקן ללא שימוש בנסיין.

 אשר הוזן לו. איכותי את פרופיל ההליכה

 
Collins, S. H., BruceWiggin, M. & Sawicki, G. S., 2015. Reducing the energy cost of 

humanwalking using an unpowered exoskeleton. LETTER. 

Donelan, J .M . 2008. ואחרים,  Biomechanical Energy Harvesting: Generating Electricity During 

Walking with Minimal User Effort .Science. 

Granstrom, J., Feenstra, J., Sodano, H & .. .Farinholt, K., 2007 .Energy harvesting from a backpack 

instrumented with piezoelectric shoulder instrumented with piezoelectric shoulder .SMART 

MATERIALS AND STRUCTURES. 

Riemer, R & .Shapiro, A., 2011 .Biomechanical energy harvesting from human motion: theory, 

state of the art, design guidelines, and future directions .Journal of NeuroEngineering and 

Rehabilitation. 

Rome, L .C., Flynn, L & .Yoo, T .D., 2006 .Biomechanics: Rubber bands reduce the cost of 

carrying loads .Nature. 
 

 .הליכה מחזורי בשלושה המקטעים לזיהוי סימולציה :2איור 

 רך.ב: התקן המדמה את תנועת ה3איור 
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 אופנייםלשינוע ועגינת מתקן פיתוח 

)Airparking( 

 ישראל אמר,חן סלע: מגישים

 ר אמיר שפירא"ד: מנחה

 

העוסק בתכנון וייצור מערכת קומפקטית וניידת המסוגלת , מטרתו של הפרויקט הוא פיתוח רעיון מקורי

בעיות מרכזיות שכל בעל אופניים  3עונה על המתקן . חלוןעד לפתח ה באופן חשמלי אופנייםלשנע 

 :עירוני חווה

 .והורדת אופניים לאורך המדרגות בבניינים ללא מעלית תהעלא• 

 .אחסון האופניים כרהיט מאולץ במרחב הפנימי של הבית• 

 .שמירה על האופניים מפני גניבות• 

תוך דגש על יצירת מוצר שניתן לשווקו , מספר מודלים עד להגעה למודל האידיאלינבנו לאורך העבודה 

 .                                                                      חלק גדול מהאוכלוסייהכמוצר נוחות ל

קר ספרות מקיף בכדי למדל את כל סוגי האופניים הקיימים ואת אלו ס וצעב, הבעיה תחילה אופיינה

יימים בשוק תנאי סביבת המערכת והתקנים הק ,המעקות, המבנים ופיינוכמו כן א. הנפוצים בשוק

 .למתקן הרמההמחייבים 

 :להשגת המטרה הבעיות  ובנובשלב זה ה

במסלול שינוע האופניים  ים להפריעעלולמכשולים  לואי, להתאים את המערכת ישלאילו מעקות ומבנים 

 ובאיז, מעקהה או העומס המקסימאלי אותו ניתן להפעיל על החלון ומה, )'חבלי כביסה וכו, מזגנים(

 .'תצורה ניתן לרתום את כל סוגי האופניים וכו

הדרישות העיקריות היוו את . SRR-שלב ה, דרישות המערכת הוגדרולאחר עבודת החקר ואפיון הבעיות 

 :היסודות עליהם יתבססו התכן ובקרת המוצר

 .מנוע ובאופן אלחוטי אמצעותמערכת תפעל בה ·

 .)מטר 20 -כ( קומות 4עד  המתקן יתאים להרמת אופניים בבניינים בגובה של ·

 .ג"ק 35המסה המרבית להרמה היא  ·

 .וקל להתקנה מה שיאפשר את ניודו בין דירות) ג"ק 15עד (קל , המתקן יהיה קומפקטי ·

 .מסלול השינוע יורחק למרחק של לפחות מטר משפת הבניין, בכדי להתגבר על מכשולים ·

 .המתקן יהיה בטיחותי מאוד ויעמוד בכל תקני הבטיחות למתקני הרמה ·

 .150$מחירו של המתקן לצרכן לא יעלה על  ·

 .המתקן יהיה בעל יכולת עגינת האופניים בסיום תהליך השינוע ·

לבסוף . סיעור מוחות והצעת מספר פתרונות לכל דרישהביצענו על מנת לעמוד בכל דרישות המערכת 

                                     .אוסף הפתרונות יצר את הדגם הראשוני, רון יחיד לכל אחת מהדרישותפת נבחר

כי פשטות היא התחכום הגדול ביותר וחתרנו למציאת פתרונות לאורך התכן דבקנו בקו המחשבה 

 .יצירתיים אשר קיימים באפליקציות שונות בחיי היומיום

 

 

 



 : למספר מכלולים מרכזיים חולק התכן

 .ערכתהשלדה המחברת את מכלולי המ ·

 .בבנייןבולטים  םמעצמיהאופניים שינוע ת להרחיק א נועדו אשר זרועות הרחקה ·

 .עליו מתגלגל הכבלזונית וציר תיבת תמסורת חל, המורכב ממנוע מכלול ההנעה ·

 .המוט הוא גם זה שנעגן למערכת. בעזרת כבלים נעמשונרתם לאופניים ומוט הרמה אשר  ·

 .החלון/מעקה המרפסת ביגל תקן עמהנועד לתלות את המכלול התלייה  ·

הנועד לשלוט  ,פוטנציומטר רב סיבובי וסוללות, בקר, המורכב מדרייבר מכלול החשמל והבקרה ·

 .על המערכת

שונה והתגבש  אשר נבנהגם הדגם השני . י אשר נפסל עקב פונקציונאליות לקויהתחילה יצרנו דגם ראשונ

 .PDR-ה כללי סיכם את שלב  קונספטשלב זה של הגעה ל. לדגם הנוכחי רק לאחר מספר חודשים

העומסים המופעלים על כל אחד מחלקי המבנה ועל פיהם  חושבו התצורה הכללית הסופית נבחרהשלאחר 

אך ישנם , ם אנליטייםינרוב החישובים שנעשו ה. מהם הם עשוייםחומרי המבנה ומימדי החלקים  נקבעו

 . ניסויים אואשר את התאמתם ומידותיהם בדקנו בעזרת תוכנת אלמנטים סופיים מכלולים 

להיות  אך גם ,בתנאי הסביבהו ייםתוכננו לעמוד בעומסים הרלוונטחומרי המבנה המרכיבים את המערכת 

פלדת , ברזל מגולוון, 5052-ו 6061אלומיניום  יצור המערכת הינםהחומרים שנבחרו ל. ככל הניתן קלים

  .ם פלסטיים שוניםאל חלד וחומרי

בעזרת  ת האופנייםמושתת על הרמ העקרון פעולת ).בדומה לעדנית(מעקה החלון  גבי המערכת נתלית על

אשר מונע בעזרת מנוע חשמלי  מתלפפים על גבי תוף גלגול הכבלים , "מוט ההרמה"המחוברים לכבלים 

 .מנגנוני בטיחות חשמליים ומכאנייםהמערכת נשלטת מרחוק ובעלת  .DCמסוג 

 

 )שמאל(ובמצב פתוח ) ימין(הדגם הסופי במצב עגינה -1איור 

 

רכשנו את הרכיבים האלקטרוניים , במקביל על לוגיקת מערכת הבקרהלאורך כל הפרויקט עבדנו 

 .אותם בכדי להתאימם לדרישות המערכתהדרושים וניסינו 

 . להשלמת הדגםמבנה החלקי  ונרכשו שארלייצור  החלקים נשלחוכל   CDR-לקראת סיום שלב ה

י ברגים ל ידלרוב ע התבצע חיבורם .או כיפוף פח) כרסום/חריטה(כל החלקים יוצרו בשיטת עיבוד שבבי 

 .על ידי ריתוך םחלקו



ונוסה בכדי להוכיח את המענה על הדרישות אשר הוצבו בתחילת  נבנההדגם הגעת החלקים לאחר 

 .הפרויקט

 

 )משמאל(שינוע ו) ימין(האבטיפוס במצב המדמה  עגינה -2איור 

 

עלות ייצור , גלםהחומרי  עלות אשר כוללת את, המערכתיצור יבסיום הפרויקט בוצעה הערכה כלכלית ל

 .עבודההתמחור שעות ו עלות חלקי המערכת הקנויים,לאכהבבית המ

הצעת פתרונות וחלופות ולבסוף בחירת הפתרון , ת הבעיהדרך העבודה בה בחרנו מתחילה בהפנמ

תוך , עבור כל בעיה ביצענו את כל ההדמיות האפשריות והשקענו זמן רב בבחירת פתרון. המתאים ביותר

 .שמירה על עקרונות המערכת והיעדים שהצבנו לפרויקט
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 אופטיים בסיבים המרובבים חיישנים י"ע סובבות במערכות כשלים זיהוי

 

 סיון לב  :המגיש
 

 מר קרסל עידו (התעשייה האווירית) :המנח
 

 

 חיישנים שילוב. תוצאות ועיבוד ניתוח יכולת דורש אשר מורכב תהליך הינו סובבות במערכות כשלים זיהוי

 בולטים יתרונות ובעל יחסית חדש פתרון הינו סובבות מערכות של כשלים בזיהוי אופטיים בסיבים המרובבים

 לאורך המידע שטף של הדרגתי איבוד הוא ניחות( נמוך וניחות הפגם לאזור מתח באספקת תלות אי, וביניהם

 . בהגברהצורך ללא ארוכים בטווחים ובקרה שליטה המאפשר )טווח

 

 Bragg-חיישני ידי על סובבות מערכות במסבי פגמים של החישה יכולת בחינת הינה זה פרויקט מטרת

 של הפיזי וכיוונו מיקומו את לקבוע נדרש הפרויקט מטרות את לקיים מנת על. אופטיים בסיבים המרובבים

 מסיבוב כתוצאה הנוצרים הרעשים רמת את להקטין, הפגם שלאופטימלי זיהוי לקבל מנת על במערכת הסיב

 .המערכת

 

 קטע לאורך חזרות במספר הסיב לרוחב הנצרבת, השבירה מקדם של קטנה הפרעה הינו  Bragg-חיישן

, החיישן מנוכחות כתוצאה. ההפרעות בין והמרחק ההפרעות במספר מתאפיין החיישן. הסיבליבת בתוך מוגדר

 .מוחזר הסיב ליבת בתוך העובר הלבן האור ספקטרום מתוך צר חלק

 

 

 ]Fiber Bragg Grating Sensors ]1 -  1 איור



 Bragg-בחיישני המרובבים סיבים מספר של מושכל חיבור י"ע אפשריים וכיוונים מיקומים בחנו, תחילה

כאשר על כל  במעבדה הקיימת המסבים מערכת. הסיבים הודבקו חיצונית על הידועים העומס לאזורי בהתאם

 סיב מרובב חיישן בודד ומחובר על ידי ערוץ תקשורת נפרד למערכת הבקרה (מספרי הערוצים מצוינים

 ).2באיור 

 

 בית המסב בניסויי ההיתכנות -  2 איור

 תקינים מסבים של דינמיות הרצות, רעשים של סטטיות בדיקות כללו הניסויים ,שונים בתנאים ניסויים ביצענו

 ביצענו הנתונים עיבוד בשלב. שונים בגדלים יזומים פגמים בעלי מסבים עם דינמיות והרצות השוואה לצורכי

 זו פעולה לאחר. מטלב בתוכנת PSD (Power spectral density) ביצוע ידי על הרעשים של הפחתה

 .הפגמים של טוב זיהוי אפשרו שהתקבלו התוצאות

 

 PSD ביצוע לאחר שונים ניסויים תוצאות בין השוואה -  3 איור



 קרוב וממוקם למסב משיק החיישן כאשר אופטימלי באופן הפגם את לזהות ניתן כי עלה אלו ניסויים מתוצאות

  Bragg-חיישני בארבע אחד כל המרובבים אופטיים סיבים שני שילוב המאפשר מסב בית תוכנן .לפגם

 החיישנים שמונת, המסב של החיצונית לטבעת המשיק ייעודי חריץ בתוך ממוקמים הסיבים. )4(איור 

 הנפוצים המסב בתי לתכן בהתאם תוכנן המסב בית. פגמים של מקיף ניתור שיאפשרו כך אחיד באופן מפוזרים

 .בשטח המציאות את מיטבי באופן לדמות בכדי זאת, הראשוני המסב מבית יותר וגמיש קל והינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המאמצים המקסימליים מפוזרים באופן ) 5(איור שבבית המסב הראשוני מאנליזת המאמצים ניתן לראות 

. בבית המסב σVM=3.0 [kg/mm2אחיד לאורך קשת המגע עם המסב ומאמצים אילו מגיעים לערך של [

המאמצים המקסימליים מרוכזים בנקודות מוגדרות על מנת להגביר את חישת העיבורים על  )6הייעודי (איור 

σVM=4.23 [kg/mm2. מאמצים אילו מגיעים לערך של  [Bragg-ידי חיישני
. 

 

. בהמשך יידרש להדביק את הסיבים מלאכההשרטוטי בית המסב נשלחו לייצור בבית בסיום הפרויקט 

האופטיים ולחזור על הניסויים שבוצעו משלב ההיתכנות. הצפי הוא שגודל העיבורים יגדל באופן משמעותי 

 יותר. אף הכשלים באופן ברורכך שיהיה ניתן לזהות את 

 

[1] Betz, Daniel C. (2004). Application of Optical Fibre Sensors for Structural Health 

and Usage. University of Sheffield. 

החיישניםשמונת, המסבשלהחיצוניתלטבעתהמשיקייעודייץ

הנפוציםהמהמסבסבבתילתכןבהתהתאםאםתוכנןהמסבבית. פגמיםשלמקיף

.בשבשבשבשבשבשבשבשטחטחטחטחטחטחטחההמצמציאיאיאיאותותותותותותותותאתאתמיטביביבאואופןפןלדמותבכדיזאת, ני

 תכן בית מסב ייעודי -  4 איור

 אנליזת מאמצים בית מסב ראשוני - 5  איור

 אנליזת מאמצים בית מסב ייעודי -  6 איור
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15-27 

 מסוק אוטונומי קטן

 מגישים : עומר רנן, שגיא סומר

 מנחה: ד"ר אמיר שפירא (אב"ג)

 

המסוק בעל מנגנון בקרה עצמי ולבטל את התלות של , ל שלט אשר מיועד להפוך לאוטונומיבפרויקט זה עסקנו במסוק קטן ע

ביותר, כלומר, כל השינויים שיעשו במסוק עצמו מערכת בקרה אוטונומית לחלוטין בצורה הזולה בשלט ובמפעיל קבוע. תכנון 

 ובשאר חלקיו יהיו במינימום עלות.

 

הפרויקט בא לענות על הצורך בייצור אמצעי זול של להק מסוקים אשר יוכל לפעול בצורה עצמאית לחלוטין לצורך איסוף 

ל אדם וביכולותיו להטיס את תו שולא תהיה תלות במיומנו כך שלא יהיה צורך במגע יד אדם,מודיעין, סקירת שטח וכד' 

המסוק. אנו עסקנו בפיתוח הפלטפורמה הראשונית המכילה למעשה מסוק אחד עצמאי שיטוס בחלל סגור תוך התמצאות 

 במרחב בעזרת מצלמות מיקום. 

 

 לשלושה שלבי עבודה עיקריים : על מנת לממש פרויקט זה הוחלט כי יש צורך בחלוקה 

משוואות התנועה של המערכת הדינמית  פיתוחו הבנהפעלת המסוק. ינמיקה שמאחורי ההבנת הפיזיקה והאווירוד ·

 אווירודינמיות של המסוק.ההסובבת, תוך למידה על תכונות 

בעזרת השלט וכיצד פועל המעגל החשמלי המרכיב אותה והעברת  שליטת  מערכת השליטה של המסוק שלה הבנ ·

 ונגדים דיגיטליים משתנים. Arduinoמוש בבקר מסוג המסוק למחשב ע"י שי

שלב זה היווה בסיס לכל המשך הפרויקט ולכן היה הארוך ביותר, זאת על מנת להגיע עם מירב הכלים והידע לשלבים 

 הבאים כך שנוכל לנצל את מיטב התכונות אותן ניתן לקבל מהמסוק.

שולחת בזמן אמת מידע על מיקום ו מקבלת אשר OptiTrackע"י שימוש בתוכנת  בחוג סגור תכנון מערכת הבקרה ·

 .Arduinoובסביבת -Matlab וכתיבת קוד הבקרה ב ואורינטציית המסוק בעזרת סט מצלמות

 

לינארי -עבור המודל הדינמי הלא Simulinkבקרה ביצענו מספר סימולציות בתוכנת הכשלב מקדים למימוש מערכת 

 .והשוואתו עם קירובו הלינארי

 של המסוק. הצפויה התנהגותו הדינמיתשונים, על  Kp ,Kd ,Kiבעל ערכי  PIDבמודלים אלו בחנו את השפעתו של בקר 

 

 :לופות לשליטה ממחושבת על המסוק לאחר ניתוח השלב השני עמדו בפנינו מספר ח

זו היה צורך במציאת דרייבר מתאים ודרך שליטה מיקום הבקר על המסוק עצמו ושליטה ישירה על המנועים. בחלופה  ·

 אלחוטית על הבקר.

 



שישלחו בעזרת משדר למקלט שעל המסוק, ללא כל שימוש בשלט  PWMחיבור הבקר למחשב אשר ייצר אותות  ·

  המקורי של המסוק.

לפוטנציומטרים האנלוגיים אשר יחוברו  Stepperמנועי  עזרתבגית בשלט וחיבור הבקר למחשב ולשלט ושליטה אנל ·

 (סטיקים).

ע"י שימוש בפוטנציומטרים דיגטליים אשר  במעגל החשמלי בשלטלמחשב ולשלט ושליטה ממחושבת  חיבור הבקר ·

 יחליפו את הסטיקים הידניים

 

ם מטרות הפרוייקט (בעיקר עלות מינימלית) הוחלט כי הדרך הפשוטה הזולה עחר ניתוח מגוון החלופות והצלבתן לא

ע"י שימוש בפוטנציומטרים  שמלי בשלטמעגל החלמחשב ולשלט ושליטה ממחושבת ב היא חיבור הבקרוהפרקטית ביותר 

מצלמות, אשר נותנות את  7כאשר סגירת החוג מתבצעת כאמור ע"י מערכת של  דיגטליים אשר יחליפו את הסטיקים הידניים

 ).  Yaw( Y) ואת זווית הסיבוב מציר X Y Zמיקום המסוק במרחב (קאורדינאטות 

הוא נשלח לסביבת לאחר מכן צע עיבוד המידע הגולמי מהמצלמות ותב, שם מMatlab-שולחות את המידע להמצלמות 

Arduino.שם מומש אלגוריתם הבקרה , 

 

 

 הנבחרסכמת מערכת הפתרון  - 1איור מס' 

 

של  Xמאפשרת תנועה אופקית בציר  (רוטור אחורי) Pitch-דרגות החופש של המסוק, שליטה ב 3-שולט ב אלגוריתם הבקרה

(הפרש המהירויות בין  Yaw-של המסוק ושליטה ב Y(רוטורים קדמיים) המאפשרת תנועה אנכית בציר  lift-המסוק, שליטה ב

, כאשר ישנה אינטגרציה בין שלושת פונקציות הבקרה שכן המסוק לא Yהרוטורים הקדמיים) המאפשרת סיבוב סביב ציר 

 ייציב ולכן יש צורך לבקר את כל שלושת דרגות החופש במקביל.

 

ליטה ממחושבת לביצוע מגוון משימות לסיכום, הפרוייקט בא לענות על הצורך בייצור זול של מסוק אוטונומי אשר יפעל ע"י ש

ושעות עבודה של מהנדס.  Arduinoועל כן ביצענו הערכה מחיר כללית שכוללת ערכת מסוק, פוטנציומטרים דיגיטליים, בקר 

 בקר

פוטנציומטר  
 דיגיטלי

על השלט משדר  

על המסוק מקלט  

 מנועים

 מצלמות

שינוי  

מיקום

 מחשב



יש לשים לב כי הפרוייקט הינו פלטפורמה ניסויית ועל כן לא היה צורך להכניס בשלב זה את מערכת המצלמות מכיוון 

נדרש להיות אוטונומי בשטח פתוח ועל כן אלגוריתם הבקרה ימומש בצורה שונה ולא על בסיס מצלמות (ככל שהמוצר הסופי 

 ).GPSהנראה 

 

 מצגות הקורס "דינמיקה ואווירודינמיקה של כלי טיס" בהנחייתו של ד"ר אוהד גור. ]1[

[2] http://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage 

[3] Modeling and Decoupling Control of the CoaX Micro Helicopter- P´eter Fankhauser, Samir 

Bouabdallah, Stefan Leutenegger, Roland Siegwart. International Conference on Intelligent 

Robots and Systems. 
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 תיכון מתקן לבחינת כנפיים בכפיפה

 מגיש: הראל קריטי

 מערכות לחימה מתקדמות בע"מ) –(רפאל  .מנחה: מר אבי ק

בתהליך הפיתוח של כנפיים בכלל וכנפיים מחומרים מרוכבים בפרט, קיימות מספר בדיקות תקינות אותן 

 לשימוש בכנף לצרכים תעופתיים.יש לבצע על מנת להוכיח את איכות הכנף המיוצרת ולספק אסמכתא 

כנפיים העשויות חומרים מרוכבים הינן מוצר שעם הזמן הופך נפוץ ונדרש במערכות תעופתיות ובטילים. 

ברפאל. בתהליך  מבנה ואמצעי שיגור' 'פיתוחכנפיים מסוג זה הינן אחד ממוצרי הפיתוח המיוצרים בתחום 

 וההנדסיות לאורך עבודת חיי המערכת. המערכתיותשות לעמוד בכל הדרישות הפיתוח, הכנפיים נדר

אימות תכן הכנפיים זוהי הבעיה המרכזית אותה פרויקט זה בא לפתור. הפתרון אותו פרויקט זה מציג הינו 

תיכון וייצור מתקן המאפשר העמסת כנף בכפיפה ובחינת השקיעה. המתקן מאפשר בדיקה של כנפיים 

טון, כמו כן נקודת ההעמסה  2מ' לעומס של עד  2באורך של עד  בעלות כל צורת ריתום והעמסת כנפיים

 משתנה על פי הדרישה מהכנף הנבדקת. בחינת שקיעת הכנף מתאפשרת בכל נקודה על פני הכנף.

 סקר הספרות הנרחב אשר התבצע לפני תיכון המתקן כלל שני נושאים מרכזיים:

 חומרים מרוכבים (חומ"ר)  )1

 כנפיים בתעשייה )2

והכנפיים הוביל להחלטה כי הבדיקה היעילה ביותר עבור הכנפיים הינה ההעמסה הנקודתית חקר החומ"ר 

ובדיקת שקיעת הכנף. בדיקה זאת הינה בדיקה אשר משלבת פשטות ומהימנות בצורה הטובה ביותר. 

שורש הכנף הוא המקום עליו פועלים המאמצים הגדולים ביותר, ובהעמסה הנקודתית המאמצים בשורש 

נם זהים למאמצים בזמן טיסה. כמו כן בדיקה זאת מאפשרת התאמה טובה לאנליזות ממוחשבות הכנף הי

 שיהוו בסיס לאנליזות מורכבות יותר.

 דרישות תכן עיקריות:

 

 [kg] 5-2000למתקן תהיה אפשרות להעמסת הכנף בטווח שבין  .1

 ניתן לקבוע את מיקום הפעלת הכוח על הכנף מנק' הריתום ועד לקצה הכנף. .2

 [mm] 1-250מדידת שקיעת הקורה בטווח שבין  .3

 ניתן לקבוע את הנקודה בה נמדדת השקיעה מנק' הריתום ועד לקצה הכנף. .4

 יש להעדיף מס' פעולות מינימאלי בהתקנת הכנף וההכנה על המתקן. .5

 [mm] 400ורוחב של  [mm]2000 למתקן תהיה אפשרות לבחון כנף עד אורך של .6



 סוף תהליך התיכון:להלן תכן המתקן כפי שהתקבל ב

 

 המתקן הסופי: מודל  1איור 

ניתן לראות את כלל המתקן כאשר מותקנת עליו כנף דמה (כחול) בצורת קורה שלוחה יחד עם  1באיור 

 מתאם למכלול הריתום (כתום) במימדים המקסימליים הדרושים. 

 הכוח שונים: רתימת הכנף, מדידת השקיעה, העמסתהמתקן מורכב מארבעה מכלולים בעלי תפקידים 

הובלת המעמיס והמודד. בכל מכלול משולבים חלקים קטלוגיים קנויים וכן חלקים אשר תוכננו ספציפית ו

 למתקן זה. 

 מכלול רתימת הכנף: .א

תפקידו של מכלול זה לאפשר רתימה גנרית לכנף הנבחנת, תוך שמירה על יציבות מרחבית ומניעת תנועת 

נף. המכלול בנוי משלוש פלטות עבות נפרדות המחוברות ביניהן בברגים, פלטת קדחים אליה מתחברת הכ

הכנף ועוד שתי פלטות תומכות. בתחתיתו, המכלול מחובר לרצפה בעזרת זוית עם קדחים המאפשרת 

 חיבור בעזרת ברגים לרצפה. 

 מכלול ההובלה: .ב

העמסה ומכלול המדידה לאורכה של הכנף, תפקידו של מכלול זה הוא לאפשר הובלה של מכלול ה

מסילות  2אשר עליה מותקנות  AISI 1020והגבהתם  אל הכנף. המכלול מורכב מקונסטרוקציית פלדה 

 .IKOתוצרת MX   25לינאריות, מדגם 



  

 מכלול ההובלה -מכלול הריתום, משמאל-מימין:  2איור 

 מכלול ההעמסה: .ג

טון על גבי הכנף, ללא הגבלת מיקום ההעמסה  2ק"ג עד  5תפקידו של מכלול זה הוא לאפשר העמסה של 

, המונע באמצעות  MECVELתוצרת  HT 100או גאומטריית הכנף. המכלול מורכב מג'ק בורגי ,מדגם 

, ומונח על גבי פלטה עבה. בתחתית הפלטה 1:43ביחס  38\2עם תמסורת  S3980מדגם DC מנוע 

רוכבים המתאימים למסילות הלינאריות ובכך מאפשרים חיבור והחלקה הע"ג המסילות של  4מחוברים 

 מכלול ההחלקה.

 מכלול המדידה: .ד

תפקידו של מכלול זה למדוד את שקיעת הכנף תחת העומס בכל נקודה אשר תיבחר על הכנף מנק' העומס 

העיקרי של המכלול, כאשר בראשה  ועד לקצה. המכלול מורכב מקונסטרוקצית פלדה, המשמשת כגופו

 נמצא מדיד חוטי יחד עם סמן לייזר.

 

 מכלול המדידה -מכלול ההעמסה, משמאל-: מימין3איור 
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 וולטאי לבית מגורים-מערכת אוטונומית לייצור חשמל פוטו

 רועי ירחי, יהודה אנגלשטייןמגישים: 

 )אב''ג( ד"ר יוסף טירן : מנחה

 

מלא על מקור אנרגיה בלתי  הפרויקט עוסק במערכת אנרגיה ירוקה ועצמאית לבית מגורים המבוססת באופן, רקע

בשנים האחרונות המודעות לנושא האנרגיה המתחדשת צברה תאוצה. חשיבותו של נושא מרכזי . מתכלה, השמש

יתגבר עם הידלדלות מקורות האנרגיה הקונבנציונאליות, המאפשרות כיום את פעילויותינו. יחד עם ימשיך וזה, 

סביבה, ובעיקרה הפחתת פליטת גזי החממה שמקורם בשריפת זאת, קיימת מגמה חיובית בכל הקשור לשמירת ה

 סוגי דלק שונים. 

 בדרך ידידותית לסביבהמעבר להפקת אנרגיה כן הל, ואנרגיית השמש היא מקור שאינו מייצר מזהמים לסביבה

השלכות ישירות על איכות חיינו, בריאותנו ובריאות המערכת האקולוגית  ,שאינם מזהמיםוהמעבר לתהליכים 

ובניגוד  צובר תאוצה, וניתן לראות מערכות סולאריות בכל מקום,. ייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש סביבנו

 למקורות אנרגיה שמבוססים על דלקים מחצביים, אנרגיית השמש הינה מקור זמין ובלתי נדלה.

עמידה עצמאית בכל  ולתראשית מערכת כזו מאפשרת לנו יכ -חשיבותו של הפרוקט היא בכמה מישורים, חשיבות

, ומזהמת הרבה פחות את הסביבה. הינה מערכת "ירוקה"תלות בחברת החשמל. בנוסף מערכת כזו  מקום ללא

שימוש במקור אנרגית לסביבה וה לאורך כל תהליך הפקת האנרגיה, לא קיימת שריפת דלקים ולכן לא נפלטים גזים

יבות רבה לכל צרכן המבקש להקים מערכת כזו, הוא פרויקט זה הינו בעל חש. שמש לא מתכלה וגם לא מוגבלה

 ]1][2[ מהווה כמדריך להקמת מערכות עצמאיות.

 מהלך הפרויקט:

אנרגיה הקיימות להפקת  שונות שיטות הפרויקט מופיע סקר ספרות מקיף, במסגרתו נותחוראשית , בשלב ראשון

, אשר נסקרו מגוון רחב של שיטות בפרויקט. ות העומדות לרשותנו לקליטת אנרגיהמגוון האופצי, והוסברו היום

לאריים אשר בהן כמות החשמל שדות סוים כמו רובן פחות מתאימות לשימוש ביתי, ורלוונטיות יותר לשטחים גדול

-תאים פוטומהפקת אנרגיה שתהליך  הפרויקט מציג את הטכנולוגיה הנבחרת באופן מפורט, .גדולה בהרבה

התאם לדרישות החשמל של בית מגורים ונתוני הסביבה והאקלים של וולטאים הינה המתאימה והכדאית ביותר, ב

 המקום.

מערכת האגירה  -נסקרו בפרויקט שתי מערכות נוספות לאחר בחירת השיטה לקליטת האנרגיה, השלב השני,

נערכה  ה זו קיימות מגוון אופציות. לאחר סקירה של מספר אופציות רלוונטיות,גם בקטגוריומערכת הגיבוי. 

ת עדיין בשלבי מחקר ואינן שתתאים ביותר לשימוש הביתי. חלק מהאופציו השוואה בניהן ולבסוף נבחרה האופציה

, התחזוקה והתפעול יקרים, ודורשים ידע מקצועי אשר אינו מאפשר ן יעילות יותרנפוצות היום ולכן על אף היות

חנו את הצריכה הביתית הצפויה, מכיוון ניהול שגרה עצמאית. כדי להתאים את תכנון האגירה של המערכת נית
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שהצריכה הינה דינמית עם חודשי השנה, בחרנו לתכנן את מערכת האגירה ואת הפרויקט כולו על סמך נתוני חודש 

ינואר החורפי, בחודש ינואר צריכת החשמל גבוהה ויכולת קליטת האנרגיה נמוכה. עבור תכנון מחמיר לחודש 

כאשר אנו קלות לשאר חודשי השנה. בתכנון מערכת הגיבוי, מוסבר בפרויקט כי ינואר נוכל להניח כי יתאים ב

ו חברת החשמל, אנו נדרשים לגבות אותה במקרה של תקלה אלחליף מלא הווה תמתכננים מערכת עצמאית שת

מאחר והמערכת הינה עצמאית לחלוטין ואין כל תלות בחברת  רצופים ללא שמשחורפיים ימים  במקרה של מספר

 הנבחר הינו גנרטור גז.הגיבוי  מל, נדרש להוסיף למערכת אמצעי גיבוי. אמצעיהחש

, לאחר הצגה של בחירת רכיבי המערכת השלב הבא במהלכו של הפרויקט הוא שלב התכן של שלישישלב 

המערכת הסולארית. ראשית נערכה טבלה לבדיקת הצריכה האנרגטית היומית של הצרכנים אשר צפויים להיות 

 תוכנן וחושבה צריכה ממוצעת אופיינית עם מקדמי בטיחות. בבית המ

בשלב זה הפרויקט מציג הצלבה של כלל המידע שנאסף לחישוב כמות הקולטים הנדרשים כדי להתאים את דרישת 

כמות הצריכה הביתית שנותחה. כאשר בוצע פיזור הקולטים על הגג היה צריך להתמודד עם שיקולי כוחות 

 ל הפאנל בזמן נטיותו מהרוח.ומומנטים הפועלים ע

הפרויקט מציג את חישוב כמות הפאנלים של המערכת בה נכלל גם שיקולים של זוית אופטימאלית לשמש, הצללות 

 בין הקולטים בשעות השונות של היום, מקום על גג הבית והגבלות שונות בחיבור הרכיבים.

עינה וממיר המתח. זרימה בכיוון ההפוך בשל חיבור הרכיבים כללו הגבלות זרם ומתח של הקולטים, בקר הט

הפרש מתחים הפוך שנוצר בין הפאנלים ובין רכיבים אחרים. ניתן לראות במהלך הפרויקט את דרך ההתמודדות 

 עם הבעיות שעלו לדוג' בעזרת חיבורים בטור ובמקביל בין הקולטים, דיודות ומערכת בקרה ושליטה כוללת.

מרכיבי המערכת ושלבי פעולתה באיור הבא ניתן לראות את כלל

 

 : תרשים המערכת 1 איור

, הפרויקט נותן סקירה מקיפה לגבי מערכות עקיבה. מערכת עקיבה היא מערכת חכמה היודעת מערכת העקיבה

לחקות אחר מסלול השמש ביחס לכדור הארץ. הפרויקט מציג מספר שיטות עקיבה, עקיבה חד צירית, עקיבה 

יבה חד צירית אשר תהיה מונעת על ידי מנוע צעד ליניארי אשר עונתית ועקיבה דו צירית. בפרויקט זה בחרנו בעק

 יהיה מחובר לשלושה קולטים יחד, חשמל המנוע יסופק מחשמל שמיוצר מהמערכת.
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, חשוב לזכור כי קיים הבדל משמעותי בין הנתונים שהיצרן מספק לכמות האנרגיה שנקבל בסוף הפסדי מערכת

קבלים בשל סיבות שונות, הפסדי חיווט המערכת, הפסדי טמפרטורת בבית, בפרויקט זה נערכו סך ההפסדים המת

הקולט, הפסדים בהמרת החשמל לחשמל ביתי והפסדים כתוצאה מהתיישנות ובלאי המערכת. בפרויקט רוכזו כלל 

 ההפסדים בצורה מפורטת על מנת שנוכל להבין מהו אחוז הנטו המתקבל במערכת.

, המערכת כולה על כלל רכיבייה גדולה וכדי ליצור נוחות, בקרה ושליטה, הפרויקט מציג מערכת בקרה ושליטה

אלגוריתם לניהול ובקרה לכלל המערכת. המערכת תפוקח על ידי מחשב ובעזרת נתונים הנאספים מהמערכת בזמן 

ליעל את  אמת, מתח וזרם המצבר, מתח המועבר בכל קולט והצריכה הביתית, אלגוריתם זה ניתנת האפשרות

לסנכרן בין שני המצברים על מנת  -של מערכת שליטה ובקרה זו תפקידיםהמספר  המערכת. בפרויקט מוצגים

לנהל בחוכמה בותו לפי הצורך, להפעיל בצורה חכמה ויעילה את גנרטור הגיבוי ולכ למנוע שחיקה של מצבר אחד, 

 .למשתמש ולאפשר שליטה מלאה ךהפו ןבכיוו םוזר את השימוש במצברים רק על פי הצורך, למנוע בזבוז אנרגיה

מערכת אוטונומית אשר שונה בכדאיותה הכלכלית ממערכת המוכרת חשמל. כאשר מציג הפרויקט , תכלכלי עלות

ת יותר וזמן החזר ההשקעה נמוך בהרבה. ניתן ות כדאיוהמדינה מסבסדת ומעודדת את המכירה ראינו כי המערכ

ומשפיעים על  המערכות היום זולות יותר. הטכנולוגיות חדשות ומתחדשות כל הזמןקודמות לומר כי בניגוד לשנים 

 . חזר ההשקעה ריאלי יותר למערכת האוטונומיתהשוק הכלכלי של המוצרים. היום ה

לאחר פנייה למספר חברות בבקשה להצעות מחיר פרקטיות למערכת שבנינו, ניתן לראות בפרויקט שרוב הצעות 

ומות מאוד עם רכיבי מערכת לעיתים זהים, כאשר למדנו לתמחר ניגשנו להערכת הכלכלית של המחיר היו ד

 המערכת ולהחזר ההשקעה שעלה מן הדוחות.

רכי אנרגיה וגודל שונים לכל מבנה עם צ הפרויקט ישמש בסיסש, חשיבות נוספת היא יצירת מדריך למשתמש

או אפילו למבנה ציבור שונים. כדי להקל על  הפרטיכל משקיע יוכל להתאים את הפרויקט הזה לביתו ש כדי

העשייה הזו הפרויקט מציג מדריך מפורט שכולל ביחד עם הפרויקט את כל תהליך ההרכבה מההתחלה ועד סופו 

 .עם מערכת השיקולים השונה שתהווה כלי עזר משמעותי למשקיע

עומדת בכל התנאים וההגבלות של כלל הרכיבים, היעדים שהוצבו בפרויקט הושגו. מערכת האנרגיה הכוללת , יעדים

הפרויקט יכול להדריך כל מתעניין פוטנציאלי במערכת שיוכל להבין את השיקולים השונים ברכיבי המערכת ובהקמה 

והיא מוכנה למשקיע. המערכת סוקרת בצורה מפורטת את שיטות הקליטה והאגירה ועונה על כל דרישות בית 

 .המגורים בכל עונות השנה
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Environmental Physics, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the 

Negev, Sede Boqer Campus. 

[2] Yona S. and Roxana D. (2008),International Energy Agency, National Survey Report of PV Power 

Application in israel 2007.  
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 לוויינים-תכן זביל לשיגור ננו

 מגישים: ניב אבישר, ניר נובל

 תע"א)-מנחים: פרופ' אורן שדות (אב"ג), מר דניאל רוקברגר (חטיבת מב"ת

 

זוכים לתשומת לב רבה הן מסוג זה לוויינים  .לוויינים-אחד התחומים המתפתחים בעולם החלל הוא תחום הננו

לשנים  יחסית בעלות נמוכהמשימות חלל  לבצעביטחוני מאחר והם מאפשרים מגזר המהמגזר הפרטי והן מה

חברות , לאנשים פרטייםעברו. כתוצאה מכך, תחום החלל הפך להיות נגיש לא רק לתאגידים גדולים אלא גם 

סנטימטר  10, הוא קובייה בגודל סטנדרטי של CubeSatלוויין הידוע בכינויו -הננו .ומוסדות אקדמיים קטנות

סנטימטר   1U ,20סנטימטר נקרא  10סנטימטר. כאשר גובה של  30-ל 10רוחב ועומק, וגובהו משתנה בין 

2U 3סנטימטר  30-וUמאחר  לוויין מכיל ציוד אלקטרוני בהתאם לסוג המשימה אותה עליו לבצע.-. כל ננו

יורכב על הלוויין אשר יש צורך במתאם שיגור  ,לרוב משימות נלוות למשימות גדולות מסוג זה הןומשימות 

. על מתאם השיגור, הנקרא גם זביל, הנכונהבזמן המתאים ובמהירות הלוויינים  הפלטה שלאפשר הראשי וי

 להיות מסוגל להכיל קומבינציות שונות של ננו לוויינים.

 ן מערכת מסוגוסקירת הענף והבנת הפרמטרים החשובים לתכנהתייעצות עם אנשי התעשייה האווירית,  לאחר

 זה גובשו דרישות אשר היוו קו מנחה לאורך הפרויקט. להלן הדרישות העיקריות מהמערכת:

זהו פרמטר קריטי בתכנון המערכת שכן עלות השיגור  –קילוגרם  5 לא יעלה על המערכת משקל ·

 .25,000$-מדת בכלמסלול הקפה נמוך נאשל קילוגרם בודד 

מנת על  – המשימה לסוג בהתאם לוויינים ננו של משתנה מספר להכיל מסוגלת להיות המערכת על ·

יפנה לקהל יעד רחב ככל שניתן, חשוב שהמערכת תהיה ורסטילית ובעלת יכולת התאמה הזביל ש

 למשימות מגוונות.

 והאירופאית  (NASA-GEVS) האמריקאית החלל סוכנות בתקני לעמוד צריכה המערכת ·

(ECSS) – תעודת אחריות לתוצר הסופי. מעין עמידה בדרישה זאת תהווה 

בקרת מהירות השיגור  –מטר לשנייה  2-ל 0.1בין הלוויינים  של ההפלטה במהירות שליטה יכולת ·

 ת הזביל.הינה תוספת ייחודית למערכ

 

 

 



 במהלך הפרויקט התמקדנו בהשלמת התכן של שלוש מערכות מרכזיות בנוסף לשדרוג חלקים קיימים. 

 

על מנת לבקר את מהירות ההפלטה וכן בשביל לאפשר מרווח זמן בין הפלטה להפלטה,  –מערכת בלימה 

קיים צורך בהתקנת בלם אשר יבקר את מהירות הסיבוב של ברגיי ההנעה ובעקיפין את מהירות הפלטת 

הלוויינים. התכנון הקודם של המערכת כלל שימוש בבלמים אלקטרומגנטיים. בשל היותם כבדים ואי 

תקני החלל הוחלט לתכנן בלם דיסק. לצורך תכנון הבלם בוצע ניסוי על דגם הקונספט וכן בוצעו תאימותם ל

 חישובים אנליטיים לכוחות הבלימה הנדרשים. לבסוף פותח הקשר שבין מומנט הבלימה למהירות ההפלטה.

 

, יש צורך הולקבל הפלטה אחיד על מנת לשלוט באופן מסונכרן בשני ברגיי ההנעה - תזמון צירי הסיבוב

שעברו  חברי הפרויקט בשניםלסיבוב דיסק הבלימה.  קשר בין סיבוב שני הברגיםהמן פשוט וקל במנגנו

 חומר ממנו תהיה עשויההאך לא הוחלט על  ,רצועת תזמוןו שלושה גלגלי שיניים החליטו על קונספט הכולל

חלופות רבות ביניהן  סקירתאפשרות זו נפסלה. לאחר לעמידה בתנאי חלל  הדרישה. בעקבות הרצועה

שרשרת הנעה ומוט צימוד הוחלט להשתמש בכבל גידים ולעבור לשני גלגלות בלבד. חלופה זו, אשר נוסתה 

 ט וקל משקל.ובהצלחה על דגם אב הטיפוס, מהווה פתרון פש

 

החזקת עד היום לא הייתה התייחסות לדלת הסגירה של הזביל ולאופן  –דלת סגירה ומעצור ללוויין ראשון 

הלוויין הראשון במקומו.  דלת הסגירה הינה מרכיב חשוב בהגנה על הלוויינים בזמן השיגור. יחד עם זאת, יש 

. בכדי לעמוד בדרישה זו הוספו זוג לתכנן מעצור שמטרתו למנוע תנועה לא רצויה של הלוויין הראשון

התאפשר בזכות קיצור אורך אומי דוחפנים נוסף אשר מקבעים את הלוויין הראשון. הוספת זוג הדוחפנים 

מילימטר בהתייעצות עם החברה המייצרת וביצוע ניסוי להוכחה כי לא נפגעה  28-מילימטר ל 42-ההנעה מ

דלת הזביל שתוכננה כוללת מנגנון של קפיץ פיתול דרוך יכולתם של הדוחפנים לבצע את תפקידם כהלכה. 

 פין. אשר יפתח את הדלת לאחר שסרוו ישלח פקודה לשחרור

 

של  מסת הזביל מהווה פרמטר עיקרי בשיקולי התכןכאמור,  – שדרוג רכיבים קיימים והפחתת משקל

המערכת ועל כן בוצעו מספר התאמות כגון אופטימיזציה לשלדה, הפרדת מסילות הדוחפנים, קירוב ברגי 

ההנעה ועוד. כל השינויים נעשו תוך עמידה במקדמי הביטחון הדרושים לפי התקן. השינויים המוזכרים לעיל 

ם. בזכות כך משקל המערכת נת מידות הזביל בעשרות מילימטריאחוז והקט 35 -הובילו להפחתת משקל של כ

 מתוכננת ירד מתחת לארבעה קילוגרמים.ה

 



להפלטתם  האנרגיה במצב התחלתי נמצאים הלוויינים על גבי מסילות כאשר הקפיצים, המשמשים כמקור

הקפיצים מפעילים כוח על שני הדוחפנים האחוריים. הדוחפנים מחוברים באופן קשיח לאומי דרוכים במלואם. 

 התנועהמ כתוצאה מסתובבים אלו ברגים. על ברגי הנעה בעלי קידמה גבוהה נעים בתנועה קוויתאשר ההנעה 

 של האחורי הבחלק הממוקם מנגנון כבל התזמון שני בעזרתלאחד  מים. שני הצירים מקושריםהאוהקווית של 

ים צויד בבלם ולשלוט בזמני ההפלטה, אחד הציר הלוויינים של הקווית המהירות את לבקר מנת על. המערכת

 ניתן לראות תרשים של המערכת באיור הבא. דיסק.

 

 

זוהי השנה הרביעית לקיום הפרויקט, כאשר הקונספט ובניית דגם הוכחת ביצועי המערכת התבצע בפרויקט 

עסק באופטימיזציה של המערכת, ביצוע אנליזות חוזק  , הצוות14-91. בשנה הקודמת, פרויקט 13-26

במהלך הפרויקט ביצענו בשנית את אנליזות החוזק והרעידות  ורעידות, ובחירת חומרים התואמים לתנאי חלל.

 כיוון שבוצעו שינויים רבים לדגם שתוכנן.

לשלוט במהירות  לוויינים כאשר ניתן-מערכת ההפלטה המתוכננת מיועדת להפלטת תצורות שונות של ננו

 .15-32ההפלטה ולעצור בין הפלטות. תכנון בקרת מערכת הבלימה מתבצע בפרויקט 

 .בשוקכיום למוצרים הקיימים  ראויהיכולה לעמוד בתנאי חלל ולהוות חלופה ומתחרה  המערכת שתוכננה

 

 

 

 מידול ממוחשב של המערכת שתוכננה - 1 איור
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 - BGU-Podבניית מערכת בקרה ל

 מגישים: ליאור מאיר, נמרוד עבודי.

 מנחים: פרופ' אורן שדות(אב"ג), מר דניאל רוקברגר (מב"ת)

 

לווינים -לווינים. עולם הננו-פרויקט זה עוסק בבניית מערכת בקרה לאבטיפוס של זביל להפלטת ננו

לשגר ננו לווינים בצורה בטוחה זולה ואמינה. באמצעות התפתח רבות בשנים האחרונות ויחד איתו הצורך 

ננו לווינים אלו ישנה אפשרות לרכוב על משימת שיגור קיימת ובעזרת פלטפורמות הפלטה שונות לשגרם 

הינו קובייה בגודל סטנדרטי  Cubesatלווין הידוע בכינויו -הננו. צוע משימות ביעילות ופשטותלחלל לבי

מק, כאשר רק גובהו משתנה בהתאם למשימה אליה הוא מיועד. כאשר הקצר סנטימטר רוחב ועו 10של 

 .3Uסנטימטר  30-ו 2Uסנטימטר   U1 ,20סנטימטר ונקרא  10ביותר הוא 

 דרישות מערכת:

מערכת מודולרית אשר תתאים לכל משימה בעלת ממשק נוח למשתמש ולא תדרוש שינויים  ·

 גדולים בין משימה למשימה.

 בעלת משקל מינימאלי.על המערכת להיות  ·

 על המערכת להיות בעלת אמינות גבוהה. ·

 המערכת צריכה לאפשר מרווחי זמן, נדרשים, בין הפלטה להפלטה של המטענים המצויים בה. ·

 .על המערכת לשלוט במהירות ההפלטה של המטען במהירויות  ·

 (בשלב מאוחר יותר).ECSSו  NASA-GEVSהאלקטרוניקה של עמידה בתנאי חלל ובתקן  ·

אשר נוח לתיכנות   Arduinoנרחב הוחלט להשתמש בבקר בסביבת  לאחר בחינת הדרישות וסקר ספרות 

 ובעל ממשק ידידותי למשתמש. 

 המערכת כוללת:

 Arduino unoבקר  .1

2. Rotary Encoder - 1024 P/R Quadrature 

3. Analog servo 

 

 

המערכת המכנית של הזביל כוללת קפיצים אשר דוחפים את הלווינים החוצה. כאשר מערכת זו דרוכה 

ובעזרת בקר  normally closedומוכנה להפלטה, הבקרה מתבצעת על דיסק הבלימה אשר נמצא במצב 

המידול המתמטי של המערכת נעשה על מערכת האבטיפוס  ומנועי סרוו מתבצעת השליטה על ההפלטה.

יימת במעבדה ועל בסיס מידול זה נעשו סימולציות על מנת להתאים את מודל הבקרה למערכת הק

 במציאות. 

 



 על מנת לפשט את המערכת, הבקרה מחולקת לשני חלקים: 

בעצם בקרה בחוג פתוח, שיחרור הבלם ועקיבה על מהירות ההפלטה עד להגעה למהירות   .1

 הרצויה. 

יצירת כוח נגדי בעזרת הבלם על מנת לאזן את כוח הקפיץ הדוחף את הלווין החוצה ובעצם  .2

 גורם ללווין הנפלט לצאת החוצה במהירות קבועה.אשר  לייצור כוח השקול לו 

הלווינים ומסתם משתנה בהתאם למשימה ויש לספק ממשק נוח שבו המפעיל יוכל  של יש לציין שגודלם

 ר משתנים ממשימה למשימה.להכניס את הפרמטרים אש

זהו פרוייקט ראשון העוסק בבקרה על פלטפורמת השיגור ולכן רובו מתבצע בסימולציות אשר מקורבות 

 ) נכתב במטלב. guiוממשק המשתמש ( Arduinoלמערכת האמיתית. קוד הבקרה נכתב בשפת הבקר של 

על, מערכת הבקרה אינה תואמת לתנאי החלל ומגיעה עד לשלב הסימולציות הממוחשבות על המודל בפו

 האבטיפוס בבחינת מערכת הבקרה.הדינמי של האבטיפוס. לא בוצעו ניסויים ממשיים על 
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 מאזני אנרגיה בלחיצת חלקיקים אל מול משטחים

 מגישים: נתנאל עובדיה, ליאור כהן

 מנחים: פרופ' חיים קלמן, מר דמיטרי פורטניקוב (אב"ג)

אנו מכירים אופנים שונים והנחות שונות עבור לחיצת אלמנט, אולם עבור לחיצת החלקיק הנחות אלה 

 מורכבת, וכוללת התייחסות למבנהו הגיאומטרי של החלקיק.אינן תקפות. ניתוח הבעיה הינה יותר 

פרויקט זה הינו פרויקט מחקרי, בו אנו מנסים להבין כיצד האנרגיה המושקעת בלחיצת חלקיק מתפלגת 

חלקיק הנלחץ. מכאן נוציא גרפי כיול, מהם ניתן יהיה להסיק על הכוח הדרוש הבין המשטח הלוחץ ובין 

שונים בשימושים מגוונים בתעשייה, בין השאר בשינוע פניאומטי של לשבירת חלקיק מול משטחים 

 חומרים גרגיריים.

 :הגדרנו שלושה מערכי ניסוי

 .אל מול משטחים קשים כיםר יםלחיצת חלקיק ·

 .אל מול משטחים רכים יםקש יםלחיצת חלקיק  ·

 לחיצת חלקיקים רכים אל מול משטחים רכים.  ·

 

תכונותיו של החלקיק וביצענו השוואה בין לחיצת חלקיק ללחיצת בשלב הראשון של הפרויקט חקרנו את 

אלמנט בצורת קורה. כיוון שלא ניתן עוד להניח כי שטח החתך בזמן הלחיצה נשאר קבוע, לא נוכל 

גרף מאמץ כנגד מעוות. לכן יש צורך להשתמש בגרף  -להשתמש עוד בגרף אשר היה מוכר לנו עד כה

ו אנו משתמשים בגרף זה  על מנת להבין את התנהגות החלקיק בזמן כוח כנגד תזוזה. במהלך עבודתנ

 לחיצתו, וללמוד מכך על תכונותיו.

 :אופן ביצוע הניסויים

ניסויים במהלכם גילינו כי עבור מספר דגימות שונות ישנה אי התאמה בין הכוח שהושקע  נוצעיב

ומרכיביו, לרבות המשטחים, החלקיק והאנרגיה שהושקעה. בדקנו תופעה זו והסקנו מכך על מהלך הניסוי 

 . פלדה ממסבים לקבלת תוצאות טובות כדוריוציוד המדידה. לכן הוזמנו משטחים חדשים וכן 

  -הבא ך עבודה וביצוע הניסוייםרו לדנהתכנס

עבור לחיצת חלקיקים רכים אל מול משטחים קשים, גילינו כי מספר הלחיצות המינימלי לקבלת תוצאות 

 מכאן קיבלנו את האנרגיה מהניסוי עבור החלקיק.לחיצות.  70מדויקות יותר הינו 

עבור לחיצת חלקיקים קשים אל מול משטחים רכים, הורדנו תחילה את המעוות שעובר החלקיק הקשה 

גענו למסקנה זו לאחר שראינו כי עבור חלקיקים קשים שונים ישנה אי התאמה באנרגיה לכאורה. ה

 : 1.1זו ניתן לראות באיור כדוגמה ללחיצה כפונקציה של קוטר העקבה עבור אותו גודל חלקיק.  



 

 רך.משטח  גבי-לבתהליך הלחיצה ע קשהחלקיק : 1.1איור 

חלקיקים  קשים אל מול משטחים רכים פיתחנו את משוואות בד בבד עם ביצוע הניסויים עבור לחיצת 

 ברינל וקיבלנו את הביטוי לכוח וממנו את  הביטוי לאנרגיהשל משוואה לבדיקת קשיות הכיול מתוך ה

 :)1.1כמוראה במשוואה (

  

 

 . האנרגיה המחושבת עבור החלקיקמשטח וממנה את מכאן קיבלנו את האנרגיה המחושבת עבור ה

לחיצות  50ילה, עבור לחיצת חלקיקים רכים אל מול משטחים רכים, ביצענו את הלחיצות כפי שתכננו תח

מכאן קיבלנו את האנרגיה מהניסוי עבור החלקיק  של חלקיקים רכים עד שבירתם כנגד משטחים רכים. 

 והמשטח.

 שימוש במערכות הניסוי:

ת מבוצע ניתוח מתמטי בשימוש קבלת הכוח לשבירה, האנרגיה לשבירה וגודל עבור כל סדרת לחיצו

החלקיק ממערכת הניסוי ובשימוש העקבות  הנמדדות עבור כל לחיצה ע"י שימוש במיקרוסקופ, מצלמה 

ותוכנה למדידה. המדידה התבצעה כאשר זיהינו את העקבה על פי מיקומה במשטח (בשימוש רישום 

 :1.2וסימונה כפי שניתן לראות באיור  שהתבצע בזמן הלחיצות)



  

 , רךמשטח  גבי-לע , [mm]0.858, בגודל ממוצערך: עקבה עבור לחיצת חלקיק 1.2איור 

 .(B) ואחריו (A)מדידת הקוטר לפני

 תוצאות:

בדקנו את השערתנו כי ניתן לקבל את סך האנרגיה בניסוי לחיצת חלקיק רך אל מול משטח רך, בחיבור 

שני מערכי הניסוי שקדמו לו, לחיצת חלקיק רך אל מול משטח קשה ולחיצת חלקיק קשה אל של האנרגיה 

 מול משטח רך. 

אנו מקבלים תוצאות שאינן טובות  ")1("סט  חלקיקי זירקוניום ומשטחי פליזניסוי סט מצאנו כי עבור 

מצאנו כי . ")2("סט  ביצענו סט נוסף של ניסויים עבור חלקיקי הפלדה שהוזמנו ומשטחי נחושתמספיק. 

אנו מקיימים את עקרון התוצאות טובות מאוד ועבור ניסוי חלקיקי פלדה כדוריים ומשטחי נחושת 

שחישבנו הינה ההתאמה בין אנרגית החלקיק מהניסוי וזו  1.3כפי שניתן לראות באיור . הסופרפוזיציה

 :גבוהה מאוד
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אנרגיית חלקיק מהניסוי ומחושבת, אנרגיית משטח מחושבת  -: הסתברות לשבירת החלקיק כתלות באנרגיה עבור1.3איור 

 "). 2ואנרגית חלקיק ומשטח מניסוי ("סט 

 

(B) 

     

(A) 
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 MVB-שיפור מחסום נייד לרכב 

 רן אטיאס, חגי כץ :מגישים   

 )חברת מפרם(מר אלי הוטא , )ג"אב(דוד אורנאי' פרופ:מנחים

  

 .המיוצר בחברת מפרם MVB-Modular Vehicle Barrier פרוייקט זה עוסק בשיפור מחסום נייד לרכב

וזאת " מחסומים ניידים"והבנת מסגרת העבודה הרלוונטית לנושא  סקר ספרות נרחבתחילת הפרוייקט עסקנו בב

בהתאם  עבודה דוחות ודוקומנציה ניסויית אשר קיבלנו מחברת מפרם תוך הטווית גבולות, באמצעות רקע ספרותי

 .לדרישות לקוחות

 תיכול, ללא פגיעה בתשתית עירונית שלא לצורך, ללא עיגון קרקע, קל יחסית, ודולרידרישות אלו מצריכות חסם מ
  .נשיאה קלה וכמובן עמידה במרחק עצירה סביר בהתאם לכלי הרכב הפוגע

 
MVB לאור התפתחות האיומים ונוסף  המתעדכנות  החסם דרישותעל חלק גדול מהעונה  לרכב הינו מחסום נייד

) בהתאם לרוחב הנתיב(בחיבור רוחבי המחסום מורכב ממספר אלמנטים , על כך הוא מודולרי וקל להרכבה

י אדם "ת הרכבה מהירה אפילו עום מאפשרפשטות ההרכבה והקומפקטיות של המחסו, באמצעות ברגים ופינים

 .אחד

מסחרית קלה עד ( בקרב פיגועים מסוג זה" פופולרים"כבים סום הייתה בהתאם לשימוש ברעד היום התאמת המח

 פ תקן"של המחסום הקיים בניסיון להעלאת דירוגו ע ובשיפור נוקבחלקו הראשון של הפרוייקט עס ,)טון 2.5

ASTM_F2656-07  בריטיינג שלK4  ג במהירות של עד "ק 6818המתייחס למשאית בגודל בינוני במשקל של

במהלך ניתוח הכוחות ולאחר הצעת פתרונות רבים להתגברות על הבעיה וככל הנראה בהתאם לדרישות , ש"קמ 80

תוך ) טון 2.5מסחרית קלה עד (בקרב פיגועי ניגוח " פופלרים"ה להתמקד שוב ברכביםלקוח של מפרם הוחלט 

 .ות לסוג הקרקע בו מוצב המחסוםהתייחס

בהתאם לדרישות , עד כה הצלחתו רבה של המחסום הייתה בדרכי עפר ובדגמי מכוניות בעלי מרכב קדמי גבוה

כי עלינו להתמקד בדרך אספלט ובמכוניות בעלי מרכב קדמי נמוך תוך הבנה כי עמידותו  26.3.15הלקוח הוחלט ב

 .ווה גם עמידה במכונית בעלת מרכב גבוהשל המחסום במכונית בעלת מרכב נמוך תה

המתאים  Pבריטיינג  ASTM_F2656-07לאחר עדכון המטרות הוחלט להעמיד את המחסום בתקן מחסומים 

לקטגוריית המכוניות הנבדקות במהירויות שונות וטווחי עצירה פחות נוקשים מאחר ומדובר בקרקע בעלת פחות 

 .חרישה \חיכוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
II 

 

  

 

נקודת הסיום המתוכננת הייתה ניסיון ריסוק שיבוצע בפועל אך לאחר העמקה  הפרוייקטבתחילתו של 

בפרוייקט וחשיפה לאופן שבו בוצעו הניסויים נתקלנו במחסור נתונים גדול אשר לא מאפשר לנו לבצע ניסיון 

אשר ות מפורטות ריסוק ונקודת הסיום שונתה להצעת תכן ניסוי מקיף המאפשר איסוף נתונים מדוייק לקראת אנליז

 .יבוצעו לפני ניסוי ריסוק בפועל

כתוצאה מעדכון ייעוד ( במהלך הפרוייקט הוצעו שני פתרונות סופיים לשיפור עמידותו של המחסום בפני פגיעה

ון פתרון אשר מותאם לתקן המפורט לעיל המתייחס למשאית בינונית הראש, )26.3.15י החברה ב"המחסום ע

הפתרון מבוסס על גיאומטריית המחסום הישן ומשמש כתוספת המורכבת באופן , ג"ק 6818במשקל של עד 

הרקע לפתרון זה הינו בסיסי ואינו כולל , המערכת עובדת על עקרון ספיגת אנרגיה בקריסת מוטות, מודולרי

אופטימיזציה של המערכת מאחר והוא נפסל אך הרקע בדוח יכול לשמש כבסיס להמשך פיתוח בהתאם לרצון 

 .החברה

 

 

 

, י הלקוח"המחסום בהתאם להבנת נקודת התורפה הרצוייה לתיקון עמבוסס על שינוי גיאומטריית , הפתרון השני

למערכת כולה " חוסר יציבות"הפתרון מבוסס על שינוי מרכז המסה של המחסום הישן תוך הקניית חוזק לפרופיל ו

 .בפני רכב בעל מרכב קדמי נמוך במהירות נמוכהאשר יאפשר את גלגול המחסום בצורה טובה ויותר ועמידה 

 

 

 

 

 

 

 

שיפור המחסום בגבולות  ,מתן רקע תיאורטי על סוג הקרקע :במספר היבטים התמקדנובמסגרת הפרוייקט , לסיכום
הצעת  ,חומרים למטרות חוזק והורדת משקלשיקולי בחירת , )פ המלצת המנחה המקצועי"ע(הגיאומטריה הקיימת 

פ "ומתן רקע תיאורטי אשר עומד מאחורי הפתרונות אשר הוצעו להעלאת דירוג המחסום ע אלטרנטיביםפתרונות 
 Impact"הרחבת ידע ומתן קווי מתאר על השפעות  ,פ התקנים"יצירת דוקומנטציה מסודרת ע, התקנים

","Plowing friction effect " ו”DLF” )והתייחסות  )רהי החב"אשר לא נלקחו כלל בחשבון בתכנון המחסום ע
 .נרחבת לנקודות התורפה של המחסום התלויות בסוגי הרכבים ובאופני פגיעה אשר לא נלקחו בחשבון
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 פיתוח זרוע מכאנית לניתוח קיצור קיבה

 חן רז , דן רובינשטיין: מגישים

 ר אמיר שפירא"ד: מנחה

מומחה לניתוחי קיצור קיבה בבית חולים לילדים ', ר תומאס אינג"הרעיון לפרויקט נוצר בעקבות פנייתו  של ד

המלקחיים בהם  .בסוג ניתוחים אלושהעלה את הצורך בכלי ניתוח יעיל יותר מזה הקיים היום , בסינסינטי

 5של כעד (ללא נעילות ויכולת תמרון מספקת  ובעלי צבתות קצרות , משתמשים כיום בשוק הינם  פשוטים יחסית

גורמות לעוזר המנתח המפעיל את המלקחיים לעבודה מרובה הכוללת שחרור ומתיחה , צבתות קצרות אלו ).מ"ס

לתפר לא אחיד  דבר היכול לגרום, וך ותפירה בעזרת מכשיר נוסףמחדש של הקיבה בזמן שהרופא מבצע חית

  .לאורך הקיבה ולסיכון שלום המנותח

ניתוח  את מטרתן לייעל. בפרויקט זה קיבלנו את דרישות התכן של הרופא המנתח על פי ניסיונו בתחום הרפואי

 .ולייצר אב טיפוס תכנןנדרשנו ל .קיצור הקיבה

 : דרישות התכן

 .מ"ס 18 - 15 -אורך צבתות  ·

 .תפיסת הקיבה כאשר עובי הרקמה משתנה לאורכה ·

 ).ללא החלקה או גרימת נזק לקיבה(שיני צבת לתפיסה אופטימאלית  ·

 .Rotationסיבוב סביב ציר  ·

 .Articulationסיבוב סביב ציר  ·

 .יכולת נעילת הצבתות ·

 .Articulation –יכולת נעילת מפרק ה  ·

 .מ"מ 12בקוטר של כניסת הצבתות לחלל הגוף דרך קדח  ·

 ). - Rotationלמעט סיבוב ה(עדיפות לתפעול המלקחיים ביד אחת בלבד  ·

 

 דגם המלקחיים -1איור 



-הוא ציר ה )2(וציר  Rotation-הוא ציר ה )1(כאשר ציר , ניתן לראות את דגם המלקחיים שתכננו 1באיור 

Articulation. 

סקירת , פגישות עם גורמים רפואיים נוספים', אינגר "לאחר סקר ספרות נרחב הכולל פגישות סקייפ עם ד

וקריאת מאמרים בתחום התחלנו בתכנון המלקחיים כאשר הרעיון המרכזי בשוק מכשירים רפואיים הקיימים כיום 

 .הוא ליצור מלקחיים נוחות לשימוש בעל תכן פשוט ולא מסובך לייצור

 .ונעילות ידיות הפעלה, סיבוב הצירים, צבתותתכן : קטגוריות מרכזיות 3-את המלקחיים אפשר לחלק ל

 : תכן הצבתות מתחלק לשני תתי חלקים  - צבתותתכן . 1

. לפי סקר הספרות מצאנו מהו פרופיל השיניים האידיאלי לתפיסת הקיבה - תכן פרופיל שן הצבת וחריץ ·

ה מבלי לפצוע טווח הבטוח הגבוה ביותר לתפיסה חזקה ומניעת החלקה של הקיבפרופיל זה הוא בעל ה

יצרנו חריץ לאורכה של הצבת בכדי לנקז נוזלים מאזור האחיזה ובכך למנוע לחץ מיותר וסיכון . אותה

עובי רקמת הקיבה משתנה לאורכה לכן בחרנו לתכנן את הצבתות כך שהרווח בניהן , כמו כן. לפציעה

ר עובייה משתנה וגם לא דבר זה יאפשר לאחוז בקיבה כאש. במצב סגור גדל ככל שמתקרבים לקצה הצבת

 . יאפשר לצבתות לצבוט את הקיבה במצב סגור לגמרי

תמשוך לאחור מוט קשיח המחובר ) דמוית מספריים(סגירת ידית ההפעלה   - פתיחה סגירה של הצבתות ·

מטרת הכבל . סגירתןלכבל גמיש המחובר למוט קשיח נוסף המושך את מנגנון הצבתות לאחור וגורם ל

 סוגריםפתיחת הצבתות מתבצעת על ידי קפיץ הנלחץ כאשר . Articulationהגמיש היא לעבור את ציר ה 

 .הקפיץ שומר על מתיחות הכבל ,דוחף אותן חזרה למצב פתוחאת הצבתות ו

  – סיבוב צירים. 2

· Rotation -  המחובר בחיבור ריבועי לצינור החיצוני על מנת ) 1צבוע באדום באיור (בעזרת חלק ייעודי

 . העביר את התנועה ולמנוע החלקה של הידית על הצינורל

· Articulation –  י דחיפה של המכשיר כנגד גוף "הסיבוב עצמו מתבצע ע, מנגנון פסיביבחרנו ליישם

 .המטופל וניתן לנעילה בעזרת ידית

ידית אחת של המספריים היא . על אחיזת מספריים וידית נוספת מערך הידיות מבוסס - נעילותידיות הפעלה ו. 3

הידית השלישית נועלת את סיבוב . של המספריים סוגרת את הצבתות ההשנייסטטית ומשמשת כעוגן בעוד שהידית 

בעזרת קפיץ עלה נלחץ כנגד שן נגדית המונעת שבאמצעות פס שיניים של ידית מתבצעת נעילת . Articulationה 

  .פתיחת הידיתאת 

מאמץ שנרצה לבחור חומר  .קבל את המאמצים הפועלים עליהםביצענו אנליזות חוזק לכל חלקי המערכת על מנת ל

בנוסף נבחר חומר על פי האפליקציה . מהמאמץ המקסימאלי הפועל על החלק) ככל הניתן(הכניעה שלו יהיה גדול 

 .והיעוד של אותו חלק

 

 



 :קטגוריות שונות 5ניתן למיין את החלקים על פי 

 Mpa 100 -  stainless steel 303] [עד  -חלקים הפועל עליהם מאמץ קטן  . 1

    -100-500 stainless steel PH 17-4 [Mpa] חלקים הפועל עליהם מאמץ בינוני . 2

 Mpa   2800 maraging steel] 1000-1700-[חלקים הפועל עליהם מאמץ גדול  . 3

 Aluminum 6063. חלקים המשמשים לתפיסת הכבל. 4

 PLASTIC. מימד-חלקים בהדפסת תלת. 5

 

וטיב פני  IT-08בדרגת דיוק של ) למעט שלושה חלקים בהדפסת תלת מימד(החלקים יועדו לייצור בעיבוד שבבי 

 .מדחק לקדחים וגלים בעזרת שיטת הגל האחיד\בנוסף נבחרו אפיציות מרווח, N6שטח של 

ר "על פי תחקיר וסקר שוק שערך ד, בנוסף.  30,000 ₪-קיבלנו הצעת מחיר לייצור הזרוע המכאנית בעלות של כ

דבר , מכשירים בשנה 800-צופה למכירה של כ' ר אינג"ד, הפרויקט עתיד לקצור סכומים גדולים ,'תומאס אינג

 .זים בשנהאחו 2שווי השוק צפוי לגדול בלפחות ,  640,000$אשר יניב רווחים של 

מודל זה יהיה האב טיפוס הראשוני שעליו , יצרנו אב טיפוס העשוי כולו מפלסטיק בהדפסת תלת מימד, בסוףל

 .ראשוני ממתכתיערכו בדיקות  לישימות התכן ולאחר מכן ייצור אב טיפוס 

 

 

.ר ניר שוולב"ד \מבוא לרובוטיקה   [1] 
 

.ר מארק דולגר"ד -מצגות הקורס גרפיקה הנדסית ]2[  
 

Heijnsdijk, E. A. M., de Visser, H., Dankelman, J., & Gouma, D. J. (2004). Slip and [3] 

Surgical Endoscopy and other  damage properties of jaws of laparoscopic graspers.

979.-(6), 97418 interventional Techniques, 
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 ArcherFish-הרובוט ל מערכת בקרה תכנון ובניית

 איתמר שמעון, נתנאל רוטשטייןמגישים: 

 מנחה: ד"ר דוד זרוק (אב"ג)

דג צלף), דג הצד חרקים  -(לפי חלק מהמקורות שמו בעברית  Archer Fish - בטבע קיים דג ה

 -הנמצאים על עלים מעל פני המים בעזרת פליטת זרם סילון היוצא מפיו, הפלת החרק לפני המים 

 ואכילתו.

לבניית רובוט המחקה את התנהגות הדג החל מתנועת הדג רב מחלקתי  אנו לוקחים חלק במחקר ופרויקט

מטרתו הסופית של הפרוייקט הינה שילוב של  המים על המטרה המיועדת.במרחב ועד להתזת זרם 

רובוט דג זה בסביבת דגי צלף אמיתיים, ועריכת ניסויים על השתלבות הרובוט במערכת הביולוגית. 

ידע ביולוגי על התנהגויות הדג מחד, ושיפור וידע  -ניסויים מעין אילו מקנים רווח בשני כיוונים שונים 

 טיקה בתחום זה מאידך.חדש על רובו

הווה מודל לבניית הדג המכאני התבקש לבנות רובוט סירה שיבשלב הראשוני של הפרוייקט צוות התכן 

 הכוונה כאן לרובוט דמוי סירה. –בהמשך הדרך, לכן כל פעם שמוזכרת המילה רובוט 

אוריינטצית  עלשמור ע"מ ל ,רובוטלאוריינטציה בקרת תכנון ויישום מערכת ב עסקנובפרויקט שלנו 

הרובוט בזמן תנועתו, מערכת הנעת הרובוט הינה מערכת הנעה דיפרנציאלית המושתת על שני מנועים 

משני צידי הרובוט, כלומר זווית הרובוט במרחב תלויה אך ורק במהירות סיבוב המנועים, לכן כנגזרת 

י הרובוט ע"מ לעמוד ממטרת העל של הפרוייקט שלנו, תכננו ויישמנו מערכת בקרת מהירות למנוע

  במטרה הראשית.

 

המפעיל את  H-bridge Driver, והIMUבקר, רכיב ה-ניתן לראות באיור את המיקרו –מערכת הבקרה מורכבת על הסירה 

 שני המנועים הנמצאים בתחתית הדגם

 יקט זה עבור מערכת בקרת הרובוט:הדרישות שהוגדרו בפרו

o  אוריינטצית הרובוט המקורית צריכה להישמר בטווח של עד 

o  בטווח של מהירות סיבוב המנוע צריכה להתייצב על המהירות הנדרשת 

o  עד בזמן של מהירות סיבוב המנוע צריכה להתייצב על המהירות הנדרשת 



 תכן הבקרה:

על אוריינטצית הרובוט בזמן תנועתו,  שמירההינה  המטרה הראשית של הפרוייקטתיארנו לעיל, כמו ש

היות ומערכת ההנעה שלנו הינה מערכת הנעה דיפרנציאלית, זווית הרובוט במרחב תלויה במהירות 

 המנועים, לכן כדי לעמוד במטרה הראשית עלינו לבקר גם את מהירות המנועים.

ריינטציה את מערכת בקרת האו קרה, נראהממחישים את אלגוריתם הבבדיאגרמת הבלוקים הבאה אנו 

 :המנועים מהירות (ראשית) ואת תת מערכת בקרת

 

 מערכת בקרת האוריינטציה:

רובוט הסירה מתייצב על האוריינטציה הראשונית בה הוא ממוקם, ערך זה מוגדר כאוריינטציה רצויה, 

ירות הסיבובית של הרובוט ), אנו מקבלים את המהIMUבאמצעות חיישן ג'יירו ממז"י (כחלק מרכיב ה

 ובאמצעות אינטגרציה על ערך זה אנו מקבלים גם את זווית הרובוט. Zסביב ציר 

אנו סוגרים חוג על מערכת זו, ומקבלים את השגיאה בין הזווית הרצויה לזווית בפועל, באמצעות בקר 

PD  זו לאפס.שולחים אות בקרה בצורת מהירויות נדרשות מהמנועים כדי להשאיף שגיאה אנו 

 מערכת בקרת מהירות סיבוב המנועים:

כהמשך ישיר לתיאור מערכת בקרת האוריינטציה, כדי לצמצם את השגיאה בין האוריינטציה הרצויה 

תת מערכת  משתלבתלמצויה, הבקר מוציא אותות בקרה בצורת מהירויות נדרשות ממנועי הרובוט, כאן 

 בקרה זו:

כבים על מנועי הרובוט, אנו מקבלים את מהירות סיבוב המנועים באמצעות חיישני אינקודר אופטי המור

בפועל, אנו סוגרים חוג על מערכת זו ומקבלים את השגיאה בין המהירות הנדרשת (אותה קיבלנו מאות 

אנו שולחים אות בקרה בצורת  PDהבקרה של מערכת האוריינטציה) למהירות בפועל, באמצעות בקר 

 וב כדי להשאיך את שגיאה זו לאפס.) למנועי הרובוט, שPWMמתח (

, חיווט נכון של הרכיבים החשמליים השונים, וכתיבת קוד SW -ו HW –רבדים  2תכן בקרה זה בנוי מ

 תכנית ליישום נכון של רכיבים אילו.

User 

Input 



 סכמת המערכת הכוללת את כל הרכיבים החשמליים:

 

 )Sensing System( מערכת החישה

 altIMU-10 v4הנקרא  IMUחיישן ג'יירו ממז"י כחלק מרכיב  IMUרכיב ה 1

 להבים 5בעל  pololuשל חברת  Optical encoder חיישן אינקודר אופטי 2

 )Control Systemבקרה (מערכת ה
בעל יכולות עיבוד חזקות   PJRCמיקרו בקר של חברת  Teensy 3.1מיקרו בקר  3

 )Power Supplyספק הכוח ( 
לבקר   H-bridgeל סוללות המספקות  AA 6סוללות  6 4

 )Drive Systemהנעה (מערכת ה ולאינקודרים
5 H-bridge Driver H-bridge Driver  מדגםL298N  של חברתST 

6 DC metal gear motors 2  מנועיDC  מחברת  1:100בעלי תמסורתpololu  
 

 )עי בקרה שוניםבוקבשימוש ב לכניסת מדרגה של ( :ביצועי המערכת

אוריינטציה רצויה לדרישת בחרנו לתאר את ביצועי המערכת באמצעות גרף המציג את תגובת הרובוט 

30של   ת תגובת המערכת עם קבועי בקרה שוניםות באיור מספר עקומות, המייצגות אניתן לרא .°

 

  2°כ  של מרביתשגיאה ו תגובת המערכת הטובה ביותר מושגת ע"י שימוש בקבועים שניתן לראות 
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 רובוט נהג אוטונומי, צוות תכן הגה ועיגון

 מגישים: רפי כהן ,עוז ערב

 זרוק, מר עודד יחיאל דוד ד"ר : מנחים

 

על כלי רכב  שליטה צורך לפתחעולם ההייטק ל ה, מביאההתקדמות הטכנולוגיה והרצון לנוחות באמצעות

שיתפקד עבור מגוון רחב של תחומים כגון התחום הצבאי, האזרחי,  פשוט נהג רגיל באמצעות רובוט

הרפואי ורבים אחרים. במסגרת הפרוייקט החלטנו להתמודד עם אתגר זה, אשר מלבד ידע בהנדסת 

 מכונות דורש גם ידע וכלים מתחומים שונים כגון אלקטרוניקה, תוכנה וחשמל. 

תו לייצר רובוט עצמאי שיודע לנהוג בכל רכב ומשחרר פרוייקט זה, הנהג האוטונומי, הוא פרוייקט שמטר

את הנהג האנושי מבזבוז הזמן הכרוך בנהיגה, תוך כדי שמירה ואף שיפור של רמת הבטיחות בנסיעה. 

לפעול טוב יותר  תגובות רגשיות אנושיות, הן יכולות להן איןמסוג זה הוא שלמערכות  היתרון הבטיחותי

לא סובלות משעמום או מהסחת דעת, אין להן צורך לקחת  בנוסף,ומבני אדם במגוון מצבים קשים 

פעילותן לא תושפע כמו כן,  .סיכונים והן לא יימצאו לעולם תחת השפעת תרופות, סמים או אלכוהול

 .ממצבים נפשיים שנובעים ממתח, מחוסר שינה או ממחלה, וגם לא ממצבים גופניים לא נורמליים

קטים דומים שבהם מפעילים את הרכב על ידי חדירה למחשב הרכב או אף יש להבדיל פרוייקט זה מפרויי

), פרוייקט זה דוגל אך ורק בהתחברות Googleיצור של רכב במיוחד למטרה זה (כמו למשל הרכב של 

 חיצונית ובנהיגה על מגוון הרכבים שכבר קיימים היום על הכביש.

ושיתאים למרבית שלי כלי הרכב  ישלוט בהגה וייצור של מנגנון אשר הפרויקט הינה ביצוע תכן מטרת

הנהג האוטונומי. על  ו שלהרכבים הפרטיים, מערכת עיגון אשר מהווה אינטגרציה בין כל מכלולי

 מבלי לפגוע ברכב בשום צורה. בפשטות, המערכת להתחבר לרכב באופן כזה שתורכב ותוסר

המערכת השלמה ("הנהג האוטונומי"),  במסמך זה מפורט התכנון והבניה של מערכת העיגון ששומרת על

יציבה במקומה בכל המצבים הדינאמיים בעת נסיעה, כמו כן, מפורט התכנון והבניה של מכניזם הנעת 

ההגה שמהווה פתרון חדשני, יצירתי ופשוט לסיבוב ההגה תחת תנאי העבודה של כלל המערכת ועונה על 

יותר של הנהג האנושי.המסמך מפרט כל על השלבים הצורך להשתוות ולהתעלות על ביצועיו הקיצוניים ב

שהביאו אותנו לעמידה ביעדים הנ"ל, החל משלב התכנון וכלה בבחירת הספקים, בחירת החומרים 

 ורכישתם, ניסויים, אפיון מנועים, ייצורם של החלקים שתכננו והרכבתם.

 



 דרישות המערכת אשר מהוות בסיס לתכן:

 דקות). 5-והרכבה בזמן קצר (כהמערכת תהיה ניתנת לפירוק  ·

 המערכת תיהיה ורסטילית בכך שהיא תתאים לכלל הרכבים על ידי שינויים קלים. ·

 .5000$של תקציב  במסגרתתכנון המערכת  ·

 אפשרות גישה לכל חלקי המערכת המאפשרים כוונון. ·

למנועים, תוחלת חיים צריכה להיות לזמן בלתי מוגבל תוך כדי ביצוע טיפולי אחזקה שנתיים  ·

 לסוללות ולגוף המערכת.

 חיבור המערכת יתאפשר מבלי לפגוע בגוף הרכב עצמו (ללא שימוש בקדיחות, הדבקות וכו'). ·

 .החוזקל ביחס נמוך משקל המערכת ·

 

מים מתחואנשי מקצוע ו עם המנחים הדרישות בוצע סקר ספרות נרחב ונערכו פגישותקביעת לאחר 

 שונים וכך נקבעו חלופות לתכן:

 

העיגון צריך לשאת כוחות ומומנטים חזקים ועל כן דרוש חומר עבודה חזק  -חלופת העיגון .1

שהם חזקים מאוד ביחס החלטנו לבחור שימוש בפרופילי אלומיניום  סקר שוקוזול. לאחר 

ניתן להזיז את ו מהווים בסיס טוב לחיבור מערכות על גביהןעיבוד ,למשקלם, נוחים ל

 ..שוניהלרכבים התאמות צר ילי בשבילאחד ביחס לשני  הפרופילים

 .SOLIDWORKSבאמצעות תוכנת  נעשהמידול העיגון  

  

 

 

 

 

 

 Kanya (2013), מכלול העיגון בתוכנת תיב"מ מידול – 1 איור

מודל דינאמי מינימאליסטי: המנוע מחובר להגה מצירו וההגה עצמו  -חלופת מנגנון ההגה .2

מבטל את כל דרגות החופש פרט לסיבוב המנוע סביב צירו. העברת התנועה הסיבובית להגה 

נעשית על ידי ציר המנוע בלבד. שיטת החיבור היא בעזרת המיסב שמחובר מצדו האחד 

דרגות חופש למנוע ומוטיר אך ורק  5בטל להגה ומצדו השני לגוף המנוע/לברקט ובכך הוא מ

את דרגת החופש של סיבוב המנוע סביב צירו. שיטה זו נותנת יתרון בכך שהמיסב מונע 



תזוזות שעלולות לגרום לכפיפה בציר המנוע, דבר שעלול לפגוע בהספק המנוע ואף לשבור 

 .את גיר המנוע

 מנגנון ההגה בתוכנת תיב"מ מידול – 3 איור         מנגנון ההגה לאחר ייצור והרכבה           – 2 איור

 

 מיקום. דלריןו אלומיניום הם למערכת שנבחרו החומרים למערכת הנמוך המשקל דרישות מתוך

 ופירוק בזמן קצר. מקופל במצב לנשיאה, שונים רכב לכלי התאמה לשם מתכווננים הינם מכלוליםה

 

 המערכת כוללת:

 מנוע. ·

 זרוע מנוע. ·

 עיגון מפרופילי אלומיניום.מכלול  ·

 ממשק הגה. ·

 רצועות ראצ'ט. ·

 

. תממדיתלת והדפסה  CNC כרסום וחריטת המערכת יוצרה בחלקה הגדול באמצעות עיבוד שבבי מסוג 

נרכשו מספקי חוץ מקצועיים ושולבו  חלקים סטנדרטיים כגון מיסבים, ברגים ואומים, ופרופילי אלומיניום

 .אנקודרובמערכת. בנוסף נרכש המנוע 

  



v  המערכת הסופית לאחר ייצור והרכבה על רכב מסוגGolf Cart: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wong N., Chambers C., Stol K. &Halkyard R. (2008). Autonomous Vehicle 

Following Using a Robotic Driver. In Mechatronics and Machine Vision in 

2. kenya catalog- The building system for custom-made structural solutions 

(2013)www.kanya.ch 

3. StähleRobot Systems – SPF2000 - www.stahle.com 
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 שחיקת רכיבי צנרת בשינוע הידראולי של חלקיקים מוצקים

 מגיש: ירון חבשוש

 מנחים: פרופ' אבי לוי, מר אבי עוזי

 

בעת שינוע הידראולי או פניאומטי של חלקיקים מוצקים קיימת בעיה של שחיקת רכיבי הצנרת אשר בהם מוסעים 

. השחיקה של רכיבי הצנרת מקצרת את אורך בדופן הצינור החלקיקים כתוצאה מפגיעות חוזרות של החלקיקים

השחיקה של רכיבי  קצבקיים צורך להעריך את  בתוך כך,החיים של המערכת וכרוכה בעלויות אחזקה גבוהות. 

עלויות ותוכנית ישפיע על  חיזוי זה .אורך החיים של הרכיבים אתלחזות  ל מנתע ,הצנרת כתלות בתנאי הזרימה

 האחזקה של המערכת.

על מנת של חלקיקים מוצקים. הידראולי רכיבי צנרת בעת שינוע  שחיקתקצב נומרי של  היא חיזוי עבודה זומטרת 

 שלבים עיקריים: שלושהל היא חולקהזו,  מטרהלהתמודד עם 

, בתכונות החלקיקפיתוח מודל שיתאר את כמות החומר הנשחק כתוצאה מהתנגשות של חלקיק בודד כתלות  ·

 מהירות הפגיעה וזווית הפגיעה.תכונות חומר המטרה, 

 כיול קבועי המודל עבור חומרי מטרה מסוימים באמצעות תוצאות ניסויים מהספרות. ·

 (CFD-DEM Computational Fluid Dynamics – Discrete Elementsביצוע סימולציה נומרית  ·

(Method רכיב אשר פגיע מאוד לשחיקה  מסוג ברך של צינור, של זרימת נוזל וחלקיקים ברכיב צנרת

ויישום מודל  בדופן במהלך הזרימה ניטור התנגשויות החלקיקים ל ידיע התבצעה. הערכת השחיקה ארוזיבית

 .שהתקבלויות התנגשוה נתוני ללהשחיקה שפותח על כ

פי מרבית המודלים הקיימים,  עלשני מנגונים עיקריים להסרת חומר. מציינים שחיקה ארוזיבית מרבית המודלים ל

השחיקה הארוזיבית הכוללת הינה סופרפוזיציה של שני מנגנוני שחיקה אלו. אם זאת, חשוב לציין שלמנגנונים אלו 

 קיימת השפעה הדדית.

המהירות חפירה של החלקיק בדופן הצינור. פעולת : מנגנון זה דומה בפעולתו ל)/ploughingCuttingחיתוך ( ·

והרכיב המשיקי של  ,לחדירה של חלק מהחלקיק לתוך המשטחגורמת החלקיק של  למשטח הנורמלית 

מנגנון זה הינו חפירת חומר המטרה קדימה ולצדדים.  המהירות דוחף את החלקיק דרך חומר המטרה תוך כדי

 אפקטיבי יותר בזוויות פגיעה נמוכות ובחומרי מבנה רכים ומשיכים, כגון מתכות.

מנגנון זה דומה בפעולתו לפטיש אשר מכה בדופן, כאשר עוצמת הפגיעה  ):Deformation/forgingחישול ( ·

קיק. הפגיעה של החלקיק גורמת להקשיית מעוותים פרופורציונית לרכיב הניצב למשטח של מהירות החל

באזור הפגיעה כתוצאה מדפורמציה פלסטית ולאחר מכן להיווצרות סדקים שגורמים בהמשך להתנתקות 



ובחומרים קשיחים,  090 -חתיכות מחומר הדופן. מנגנון זה הינו אפקטיבי יותר בזוויות פגיעה המתקרבות ל

פלסטית שגורמת לכך שמרבית  -בשל יכולתם המוגבלת לעבור דפורמציה אלסטו זאת .כגון חומרים קרמיים

 האנרגיה מפגיעת החלקיק מנותבת להיווצרות סדקים.

פגיעת כתוצאה נפח חומר מטרה המוסר  , אשר חוזה אתHuang et al. (2008)מודל ל תיקון פותח וז בעבודה

הינו פונקציה של מהירות פגיעת החלקיק  פותחהמודל ש על ידי שני מנגנוני השחיקה שתוארו לעיל. חלקיק בודד

נראה שהתכונות המכניות  יק ותכונות מכניות של חומר המטרה.במשטח, זווית הפגיעה, קוטר וצפיפות החלק

המשפיעה משיכות החומר, העיקריות המשפיעות על מידת השחיקה הינם עמידות החומר למאמץ פלסטי (קשיות) ו

החידוש במודל שפותח הוא יכולתו לחזות זווית פגיעת  (חיתוך או היווצרות סדקים). חומרה הסרתמנגנון על 

ניכר שככל שחומר משיך יותר, זווית חלקיקים עבור שחיקה מקסימלית שונה כתלות בתכונות חומר המטרה. 

אחר פיתוח תיקון ל .הפגיעה שבה מתרחשת השחיקה המקסימלית קטנה, כלומר מנגנון החיתוך נהיה אפקטיבי יותר

 :המשוואת המודל שהתקבלזה, 

)1( 

 

מודל  זה  כאשר האיבר הראשון הינו שחיקה כתוצאה ממנגנון חישול והאיבר השני שחיקה כתוצאה ממנגנון חיתוך.

 נדרש לחשבם באמצעות תוצאות ניסוייות., אשר  C,D,f  -מכיל מספר קבועים אמפיריים

 Finnie -ניסויי שחיקה מהספרות שני סטים שונים של כיול של המודל ע"ב וצע, בלמצוא את הקבועיםעל מנת 

(1960), Oka et al. (1997)טווחניסויים הינה טובה, אם כי בהסטים של הלשני  ותח. ההתאמה של המודל שפ 

 מודלקבועי ה מעלות) המודל מכיל שגיאה יחסית גדולה וחוזה שחיקת יתר. 10 -זוויות הפגיעה הנמוכות (מתחת ל

שהתקבלו בכיול המודל אינם מתקשרים באופן ישיר לקשיות של חומר המטרה הנמדד בעזרת מבדקי קושי 

שול מסביר היטב תופעה זו מכיוון חיתוך  וחי -). המודל המקובל של קיום שני מנגנוני שחיקהVickers(כדוגמת 

 שתכונת החומר הקובעת את המשקל היחסי של כל מנגנון בשחיקה הכוללת היא משיכות החומר. 

מצב המדמה שחיקה  -בנוסף, בעבודה זו בוצע ניסיון לכייל את מודל השחיקה עבור חלקיקים המצויים בתווך רטוב

הזורם (בשונה מהמצב באוויר) בסמוך למקום מחלקיקים מוסחים על ידי גרר  ,בתווך נוזליבשינוע הידראולי. 

 זו בוצעהעל מנת להתמודד עם סוגיה  יש קושי להעריך את מהירות וזווית פגיעתם במטרה., ולכן בקירהפגיעה 

 Clark and Wongשבה ביצעו  slurry pot testerהמדמה את המצב במערכת ניסוי  CFD-DEMסימולציית 

 של החלקיקים בניסוי שבוצע.אשר מתוכה הוערכו מהירויות וזוויות הפגיעה  ניסויי שחיקה בתווך נוזלי (1995)

כיול המודל בוצע באמצעות השוואה בין מדידת השחיקה שהתקבלה בניסוי לבין הנתונים הדינמיים של ההתנגשויות 

 שהתקבלו מהסימולציה.

המודל שפותח בעבודה זו הינו כללי וניתן לכיול עבור כל סט של חלקיקים וחומר מטרה. בהינתן המודל המכוייל 

להערכת שחיקה ברכיבי צנרת שונים תחת תנאי זרימה  CFD-DEMניתן להשתמש בו בשילוב עם סימולציות 

( )( ) ( ) ( )( )
3 0.4 1.75 0.25 5 2

2.8 1.5 1.53.5 1.5 2

0 01.4 1.75 0.75
sin cos sin

f f
fp p p p f

total f

pl pl

d d
Q D V C V

r r
a a a

s s

- -
--

-

×
D = × + × ×



של רכיב ל חלקיקים מוצקים בשינוע שמקרה בוחן של שחיקה ארוזיבית בוצעה חקירה של  בעבודה זו שונים.

של זורם וחלקיקים בברך ונתוני ההתנגשויות  CFD-DEM. על מנת להשיג מטרה זו בוצעה סימולציית ברך -צנרת

 ומודל השחיקה ייושם.  ת ומיקום) תועדו בזמן הסימולציהשל החלקיקים בדופן הצינור (מהירות, זווי

לעומת ברך בעלת  pipe/Dbend(R(1.5=בין השחיקה של ברך מפלדה בעלת רדיוס קצר  בוצעה השוואהבעבודה זו 

כמו כן נבחנה השפעת קוטר עבור שינוע הידראולי ופניאומטי של חלקיקים.  pipe/Dbend(R(5=רדיוס ארוך 

 החלקיקים על השחיקה בברך.

תוצאות הסימולציה מלמדות כי בשינוע פניאומטי הגורם המשפיע העיקרי על השחיקה הוא אינרציית החלקיקים 

יותר דומיננטי מכיוון שכוח הגרר שמפעיל הזורם הינו חלש יחסית. לעומת זאת, בשינוע הידראולי כוח הגרר הינו 

בזרימה בברך של צינור קיימת תופעה ידועה של  ית החלקיקים לכוח הגרר.בין אינרציתחרות  מתולכן קיי

מערבולות רדיאליות בכיוון הדופן החיצונית של הברך. תופעה זו גורמת להגדלת קצב השחיקה של ברך, בעיקר 

תוצאות ניתן לראות את  1איור ב .בשינוע הידראולי, הודות להסחת החלקיקים על ידי הזורם לכיוון הדופן החיצונית

) pipe D /bend R= 5(מפת שחיקה בברך ארוכה הסימולציה וניתוח התוצאות בשימוש מודל השחיקה, כך שמתקבלת 

 פניאומטי. שינוע שינוע הידראולי ו -לשני מקרי בוחן
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 )ב( (א)

 פילוג השחיקה בברך בשינוע של חלקיקים מוצקים עבור (א) שינוע הידראולי, (ב) שינוע פניאומטי. .1איור 
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 פיתוח מלקחיים לפרוסקופיים לניתוח שרוול בקיבה

 

 ,דרור חלאוהמגיש: 

 ד"ר אמיר שפירא מנחה:

 

סובלת חמישה אחוזים מהאוכלוסייה שני שליש מכלל האוכלוסייה בארה"ב סובלים מהשמנת יתר, 

כאמצעי טיפולי בחולים הסובלים מהשמנה חריפה זו מהשמנה חריפה היכולה לגרום למוות מוקדם. ניתוח 

הינו הטיפול הטוב ביותר. אחד הטיפולים הוא ניתוח קיצור קיבה (או ניתוח "שרוול"). בניתוח מסוג זה 

מנפח הקיבה, וכך משלב את עקרונות הקטנה הקיבה ודיכוי תאבון הורמונלי ע"י הסרת  80%-מוסר כ

בלוטות ואנזימים המעוררים את תחושת התיאבון. זהו ניתוח  בסיס הקיבה שבו מיוצרים הורמונים,

לפרוסקופי, לא פולשני המתבצע באמצעות מספר נקזים בחלל הבטן, דרכם נכנסים הכלים הנדרשים כגון 

 שדכן, מצלמה, איזמל אולטרסוני ומלקחיים.

השידוך,  לאורך קו שלבי הניתוח כוללים בין השאר את הפרדת הקיבה מהאומנטום, מתיחת הקיבה

החלק הבעייתי והקשה חיתוכה ושידוכה, הוצאת החלק המוסר ובדיקת תקינות הקיבה לאחר הניתוח. 

כיום,  ביותר הוא שלב ההידוק ע"י השדכן. שלב זה בלתי הפיך לכן כל ירי של סיכות חייב להיות מדויק.

ח שלב אחר שלב את ע"מ לבצע את שלב החיתוך והשידוך של הקיבה, נאלצים המנתחים ועוזריהם למתו

חלקה של הקיבה שיוסר בהמשך וזאת משום שחלק זה מתקפל תוך כדי החיתוך ולא מאפשר שדה ראייה 

איכותי למנתח. תהליך תפיסת הקיבה ע"י המלקחיים הינו תהליך רצוף בקשיים שכן רקמת הקיבה 

מתיחה החוזרת של המוסרת קשיחה, חסרת צורה, ובלתי ניתנת למתיחה. מעבר לקשיים אלה, התפיסה וה

 הקיבה מאריכה את הניתוח.

ועקבית לאורך 'קו השידוך' חדשניים המבצעים מתיחה אחידה פיתוח מלקחיים מטרת הפרויקט היא 

לגרום לכך שתהליך זה יהיה  של הקיבה היכולה ולאורך כל תהליך השידוך, ללא תפיסה ואחיזה חוזרת

 .ליצירת שרוול אחיד לכל אורכו ר באופן משמעותימהיר יותר, יעיל יותר וקו השידוך יהיה ישר יות

 דרישות עיקריות ואילוצים:

 על המכשיר לספק מתיחה רציפה בעומס קבוע לאורך קו ההידוק. ·

 ארטיקולציה פסיבית.קיום אפשרות ל ·

 אפשרות לסיבוב צירי ללא הגבלה ( ציר הצינור בין הידית למלקח). ·

 .על כל דרגות החופש להיות ברות נעילה ·

 מ"מ. 12על כל המלקח לעבור דרך חור לפרוסקופי בחלל הבטן בקוטר  ·

 יש לייצר הפעלה נוחה ואינטואיטבית עבור המנתח. ·

 עלות ייצור סבירה. ·

  מכלולים:

 מכלול הלסטות. .1

 מכלול ארטיקולציה. .2

 מכלול סיבוב צירי. .3

 מכלול נעילת ידית. .4

 מכלול ידית הפעלה. .5



 :, מאפיינים עיקרייםמכלול הלסתות

 ת תחתונה סטטיתלס ·

לסת עליונה נעה במהלך  ·

במצב סגירה  –מקביל למחצה 

הלסטות מקבילות, במצב 

פתיחה מצטברת זווית פתיחה 

 קטנה.

הלסת העליונה מאולצת ללסת  ·

 התחתונה בעזרת מנגנון ארבע מוטות כפול ( צמד מקביל משני דפנות הלסת לעליונה)

 די כבל.מוט ההפעלה מוחלק על מסילה בצינור ומופעל על י ·

 הדחיפה של מוט ההפעלה הינה בעזרת כבל המקבל היפוך תנועה על ידי ציר. ·

 

 

 

 מכלול הארטיקולציה, מאפיינים עיקריים:

 ומוט נעילהמתבסס על גלגל שיניים  ·

 .בתוך המוט נעילה  וגלגל השיניים יש חור מעבר לכבל ההפעלה ·

 הזזת המוט מתבצעת בעזרת ידית מיוחדת במכלול האחיזה. ·

 

 :מכלול הסיבוב צירי

מורכב משני חלקים המתלבשים על ציר המוטבע במכלול הידית. חלקים אלו מחברים בין הידית  ·

 המערכת הראשי. לצינור

 

 

 

 

 



 

 ידית ההפעלה:

 לחיצת הלסת העליונה לתחתונה על ידי ·
 משיכת הידיות אחת אל השניה.

 כבל מחובר מן הידית דרך מנגנון הפיכת ·
 צינור הראשי ומכלול הארטיקולציה כיוון אל ה

 אל מוט הפעלת מכלול הלסתות.

 

 

 

 

 :אנליזות וחישובים

 st. 3016 medical steelמתכת סטנדרטית לאנליזה: 

 MPa 206.8מאמץ כניעה: 

 N 10כח מופעל על הלסתות: 

 

 

 

 

 

  דג"ח

 

 

 

 

 הדפסת דגם תלת מימד 

Reverse 
Pulley 

Floating 

יקולציה 

Fix 

Max displacment: 1.2 mm 

Max stress detected:  

 238 MPa 



15-51  

  

������ �� �� 	��
�	 ���� �	� ��� ���
�  

  

	���� ���� ,������ ��� :������  

�	� �� ,����'���� ���� :�����  

  

������ �� 	
 ������ ��� ��� 	� ����� ����� ���� �� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ����

������� ��� 	� �������"Formula SAE"  . 

���������.��
� ����	
 ������ ,������,����� ����� 	� ����� ������ ��		��� ������� ������  

��	�	��� �������� ����� ������ ��� ��	��� ��	
 ����
� ��	� �������� ����� ��	�	��� ���� ����

� ������� ���
 ���	
 ��	�	��� �� ��		���� ������ ,������ ��������� ��� 	�� .������������

������ ��� ��	
 	�	��� .�����	. �	�	 �� ���	���� ���
 	
 ��	 ���� ���
�� ���� ���� �� ����

:��	�	��  

	�		 ������, 	��	�	 ����� ,������	 ����	 ������ ..����� ������ ���� �	� ��	�	��� ��� 	� 	
  

�������
� ,�
�� ����� ��� �� ���� ���� ������ ������		 �
��
	 ���� ����� ���� ����
�	 ��� ��:  

	�		 ������ – ���� ���� ��� 	�� �������� ����� ,������ ��� 	
 ����� ����������������� �������

����� ������ ���� �� �������
� �	�
�� ���� ��� ����������� �������2012. ��	�� �	���� ����

����� ���
� ���� ����	�	� ���� ������ ������ ,��	 ����� .���
�� ������ 	
 ����� ��	������

.���
�� ������ ������� 	� �� ������ ����� ������ ����� ������ �		��� ������ ���
�  

	��	�	 ����� – ���� ��� ��	 ���� ����� ,������� ������ ����� ���� ��	� ����� ��� 	���� ����

������� ���������� ����� 	� ���������� ���	 �����	� �	 ������� ������ �������, ���
�����

������	 ���
�����������	 ����� �����	��� �� ����� ��
�� 		� ���� ,������
�� ����	 ������

	����� ������	�� ������ ����� �����.  

������		 ���
� – ����� 	
 ����� ����	��� ��	�� �����
� 		� '�	� ��� �	 ������� ����� �� �


���
� ������ ������	 ���� ."��"� ��	��� ��	��� ����/���	� ��� 	
 ��	��	 ����� �'	�	 
���� �'	�

	 ���� �� ������ ����� �		 ��	�� ��	��	 ������ ����� ��� �����
� ����� ������ '�	����� �� ����

��	 ������ �
��������� �	�� ����� ������ �� ���
� ����� ����	 �� .������� ����� ���� ����

.���� ������� 	� �� �		��� ���
�� ������ ��
�	  

�:���
 �	� �������	 �
 ���� ������ 	���� ���  

	�		 ������-��:������ ����� ����� ���� ���� ,��	�	 �����
� ���� ����� ,��	�	 �����
� ��� ����

����� ������� ������ ,�������� ��	 ,���
 ���� ,������ ������ ��� �
���� �� �����
�� ������� ������

�����
	 ������ '� ���� �������� ���� ���� ����� �������� ��	 	
 .��	�	 ���� ����
�����	 ��	�� ���

�� ��	��	���.  

	�		 ���- � 	�� ������ ���� ����� .��� ���
� ��� 	
� ��� ��� ����� ����� ��
�� �	���

2012����� ��	�� .	�
��� ������ ����	 ���	��	 ����� �	
 �� 	
� ����� �
 ������� ������ 	
� ���



.������� ���� �
���� �� ����
��� ���	 �	��� ������� �������  

� ���	��� ,�	 ��	�� ������� ����	� ��	�� ����� ������ ��� ���������� ��� ���� ,��� 	���	����

����� �������� ���� �
 ������ ��	��
�������� �������� ���������� ����� ��� ���	 .

��� ������� ����� 	� ������ �������� ������ ����	������� ���� ���� 	"���� ��� ������������

��	�� ����� ����	 ���������	 ��������	 ��� ������� ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� .

.����� ����� ���	
 �������� ������� ���	�� �
 ���� ���������  

 :������ ����� ����� ���
� ������ ���
���	 :��� ���
� ���
��� ���

���	  

������:���	 ����°3.14:���	 ���� ������ ����������� ����� ��	°0  

��� �
���� ���� 
���� �
���� ����	 ������� ������– ����	 �	�� 
���  

.��	�	�� �����	 (���	 ��� ��� ���� 	� �	����� �����) �	�
�	 �	�
��  

	� ����� ����� 	� ����� �
��� �
����36 ���� �� 	�	 ��	� �
���72 ��
 ����� �	 �� ���� ,��

������ ���� ������ �� (���� �
��� ����� ����� ���	 �����) ���� 	� ������ ����� .��	�� ���� ���	��

:���� ���
�� ����  

:����� ��� �� ��� 	�	 ����� �����116°  :��� ��� �� ��� ����� �����108°  

������	 �����	� 	�		 ����� – ���	 ��� ����� ���� �
��� ���
�	 ���� ,������ ���� ����� ��
�

	� ���� ���
 �	
� ����� ���
� �������� �������0.12��	�� ��
 �	
 �	� ������ ������ �����.'���

������	 ������ �
� ���� ����� ���
�� ������� ������� �� ����	 ����� ��
� ����� �����

 .�������������� ���� ������ �
� ���� ����� �� ����� ��
���� �����	 ������� ��� �������� �� �


 (��	�	�	 �
� ����� 	��) �	�� ���� ���
�� ����� ������ �� 	
 �� ����	 ���� .��� �
���	 �������

�
	 ���
�� ����� ����� 	
 �	��� �����7 ���� 
��� ���� ������� ������� .��	
�	� ������ ���36 

������ ��� �
���� �� ���
�	� ���� �� ����	 ���� ����� ��	��� ����� 	�
��	 ���	 ������ ����� ��	
�

������� ,����������� ������� �� ������ ������	 ���� �����30 	 �
��� ������ �� ��
	 ������ ��	
�

36 .��	
�. ���
���		�� 2  .���	 ������� ���� ���� ���� �����	 �
 ����	 ������ ������� ��� �����

��
���� �����	 ������� ������ ���� ����
� ������ ���� .��	���� ����� ���
� �� �
 ��
� ������ �����


����� ����
� .����	 ����� ����� ����� ����� ���
� �������� �
����� ���� ��� ������	�	�� ���	

��
 .���� �����	 ����� 	� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ����
� .�	���� ���� ���� ���� ����

�� �	��� ,�� ������ ������ ����
� ���	 ���� ��� ���	������� ������ ���� ���� 	
� ����
 ������ ��������

����� �����������	������ ���
 ���� ������ �������� ��.  

	��	�	 �����  - ������ ����	 �	 ���	 ���� ��� ������ ����� ������ - ������ �	���� ��� ���� ������

����� ����" ������)percy test (���� ��� ����� �� �	����� ������� ����
� ���� ����� ���� ���� "

���� .�������� ������ ���� ������ ������� �����	 ���������� ����� �� �		��� ���� ���� ���� ���

����� �� �		��� ���� 	� ����� ���
�	 ���� ������ ��� ������ ����� .�����	 ������ ���� ��� ����

.������ ������� ������� ������� ������ ����� ,������� ����� ,����  



����	������–�����������������		������������	���	��  

���������������������������	�������������������
�  

�����������������������������������	�����	�����������������  

��������
�������������������������	
�����	������	��������  

��������������	�����������������	�	�����������������
�  

����
���	�������	���������������
	�����������������������
	����	����������	��-��� ���������������

��������������
���������	�����������������	��������!�������	��������������	������������	�������

�
������
������
�������������������	��	�������������	������������
������	�������������	����

���	��	����	���������
���  

������	�����	��������-������	���������������	����	�
�������������������	�������	���������
������
�

��������	
���	��������	������
�	������������������������������������	����������������������	��	

�������"#$%%&'�()*+,-����	
�����	��
��������������������������	��	���������	����������	
������	

������������	��������������	��������������	��������������������������	�
����������	�������������

����	����������������	���������������������	������������	������
��!
����������	���������������

.����
�  

������–����������������	�����
���������������������!������������
�����������
����	������
�	�����

���	������
���	��	����������
����������  

�����–������	�!�������������
�����
���������������������������������
�����������
�������

����������	�����
��	�
���	��	��	����
���	��������  

��������������������
�����������������
�	���������������  

����	��	�������	������	�������	�������������������
�  

,$/ � � 0

�
� � �

�������  

�����	��������������������������
����������������  
�����������������������
�
����������	����������  

  

�������������������	���������  

���� � � � ��
�

 � !"��# � 
�$   

������������������	���������  

��% � � �
�&
�

 
� '"
!
 � 
�

$ 
  

������	�����������
����	  

����(� � ) � *� � '�'"
��+,-� �

(% � ) � *% � !.'"#�'�/,0�

.������������          .1�	��������  



15-52 

רכב המירוץ  –ה ואינטגרציה צוות שלד  

 ברבוךודנט: אור אטשם הס

 מנחים: מר שי כהן, מר תמיר פלצ'ינסקי

 SAEי" מרי גלובאלי המאורגן על ידי "ארגון מהנדסי הרכב העולהינו אירוע מוטו FSAE –מירוץ ה 

הספורט המוטורי בפרט. בתחרות משתתפות קבוצות סטודנטים ית הרכב בכלל ורתו לפתח את תעשישמט

מהלך התחרות הנדרשים לעמוד בתקנון נוקשה. ב מירוץ מסוג פורמולה יהמתכננים ומייצרים רכב

כמו תכנית עסקית, עמידה בדרישות התקנון הבוחן נושאים  הנדסיניהולי ו בשני היבטים: הקבוצות נמדדות

, צוות שלדה ואינטגרציה מספר מקצים.ומעשי הבוחן את ביצועי הרכב על מסלול בוחדשנות הנדסית. 

,  Ben – Gurion Racing – Combustion (BGR-C)קבוצת הצוותים המרכיבים את  12-הינו אחד מ

ויקט בוצע תכנון בפר המייצגת את אוניברסיטת בן גוריון זו השנה החמישית בתחרויות בצ'כיה ואיטליה.

צינורות תוך התמקדות בשיפור טיב האנליזה, קלות התחזוקה, דיוק ופשטות  וייצר שלדה מסוג מסבך

 הייצור, וכן על שיפור האינטגרציה עם כלל מערכות הרכב.

, התאמת נקודת העיגון שלה לשלדת צינורותיימת המותאמת לשלדת מונוקוק, ום קשימוש במערכת מתלי

 בתכנון:יקולים עיקריים היוו ש

 .עיגון המתליםלנקודות  בהתאםבחירת גיאומטריה  •

 בנקודות אלו. קסימאליתמ קשיחותדרישה ל •

 .התחרות תקנוןעמידה בדרישות והגבלות  •

השלדות בדורות הרכב הקודמים, העלו נקודות לשיפור שיש להתייחס אליהן בתכנון השלדה בחינת 

 :החדשה

, אינה מספיקה בכדי לדמות ”PATRAN“איכות תוצאות אנליזת אלמנט סופי בשימוש תוכנת  •

 את התנהגות השלדה בפועל.

 לשלדה הפוגעת בהתנהגות הדינאמית של הרכב. נקודות עיגון המתליםאי סימטריה בקיימת  •

 בנוחות התחזוקה.הפוגעת  בלת למערכות הרכב המעוגנות לשלדהקיימת גישה מוג •

ומתוצאותיו  BGR – 2013בוצע ניסוי פיתול על שלדת  אנליזת אלמנט סופי,מנת לאפיין את איכות על 

 נבנה גרף המתאר את קשיחות השלדה לחתך רוחבי, כתלות במרחק החתך מציר הגלגלים האחוריים.

על  תשווה לאנליזה קייממתוך גרף זה, חושב ערך קשיחות השלדה בחתך ציר הגלגלים הקדמיים, והו

מזה שהתקבל באנליזות. הפרש  30%ניסוי נמוך ב שהתקבל מהערך הקשיחות  ,וך ההשוואהשלדה זו. מת

 זה היווה מקדם ביטחון באנליזות.



בכדי לענות על הדרישות שהוצגו, הוחלט לתכנן את השלדה תוך עמידה בדרישות הגיאומטריות לנקודות 

 ון המתלים ודרישות התקנון, והתמקדות בקשיחות מקסימאלית על חשבון משקל.עיג

 

הן  נקודות עיגון המנוע לשלדהדה, לכן השל מנוע הרכב, הינו הרכיב המדויק והמשפיע ביותר על דיוק

בכדי למקם באופן מדויק את המנוע במרחב ולמנוע עיוותים  .ה כולהנקודות ההתחלה של בניית השלד

המנוע, תוכנן וייוצר ג'יג. מטרת הג'יג  הריתוך הנובעים מטמפרטורת הריתוך ומשקל בשלדה במהלך

לדמות את נקודות עיגון המנוע במרחב ללא הפעלת עומס על נקודות עיגון המנוע לשלדה הנובעות 

ממשקל המנוע. ג'יגים נוספים תוכננו להגדרת מיקום צינורות משמעותיים הקובעים את גיאומטריית 

 השלדה לקבלת דיוק מקסימאלי בריתוך.

ות יזר לחיתוך צינורה שימוש בטכנולוגיית ליידיאלית ומיקום מדויק בצמתים, נעשיח השקה אבכדי להבט

 דבר קריטייםהבין צינורות בצמתים  נקבה" –השלדה. שימוש בטכנולוגיה זו אפשר ליצור חיבורי "זכר 

 יגלדה ללא פירוקה מהג'השלרתך באופן מלא את  וניתן ,מינימליסטיהמאפשר שימוש בג'יג שלדה 

דיוק הייצור ביחס למודל עליו נעשתה ל תרמה בצורה כזוהרכבת השלדה  עיוותים בריתוך. למניעת

ורים בצינורות יצירת ח כמו כן, שימוש בטכנולוגיה זו אפשר האנליזה, ובכך משפר את איכות הפתרון.

   ות השלדה למניעת חמצון הריתוך בתוך הצינורות.רצינולמעבר ארגון רציף בין כלל 

 BGR-C 2015מידול שלדת הרכב 



 

פעילה כוחות בכיוונים ה של נקודות עיגון המתלים, פוגעת בהתנהגות הדינאמית של הרכב ומאי סימטרי

בכדי למנוע זאת, תוכננו ג'יגים  מה.המתלים עצ המתלים ומערכת מערכת ל השלדה, עיגונילא רצויים ע

ג'יגים אלו במרחב נקבע על ידי ג'יג השלדה וג'יג המנוע. פעולה זו  קבעים את עיגוני המתלים. מיקוםהמ

  ידיאלית לשיפור ההתנהגות הדינאמית של הרכב.טציה אמבטיחה סימטריה ואוריינ

 

 נקבה" –חיבורי "זכר 
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 BGR-c15סעפות למכונית המרוץ 

 עמרי סידיסמגיש: 

 (אב"ג) מר. תמיר פלצ'ינסקימנחה: 

 

והמקבילים שלו ברחבי  SAEזוהי תחרות המיועדת לסטודנטים ומאורגנת ע"י ארגון ה  FORMULA SAEתחרות ה

תחומי ובעל מספר צוותים שונים -העולם. מטרת התחרות היא לבחון ולאתגר סטודנטים בניהול והרצה של פרוייקט רב

  .שצריכים לעבוד בשיתוף פעולה

מכונית מסוג פורמולה אשר המאפיינים הבולטים שלה הוא מושב נהג יחיד,  ולהרכיב לבנות ,האתגר בתחרות הוא לתכנן

 גלים חשופים ומנוע מרכזי. גל

חלק מהקשיים שמתמודדים איתם בפרוייקט הוא השגת ספונסרים, התמודדות עם ספקים, חוסר מימון ואינטגרציה של 

 שונים. מכלולים 

מבעוד מועד וחוקים אלו מתעדכנים משנה לשנה כשהמוטיב העיקרי הוא  מתבצע לפי סט חוקים אשר מפורסם בניית המכונית

 תתפים. בטיחות המש

התחרות מתחילה בבדיקות קפדניות של הרכב שמטרתם לוודא שמכונית אכן עומדת בתקנות התחרות, בכל תחרות ישנם מס' 

מקצים:  2קבוצות שנפסלות ביום התחרות וזאת לאחר שבנו מכונית והובילו אותה עד לתחרות. לאחר מכן ישנה חלוקה ל

מקצה פרזנטציה עסקית וור, בחינה של דו"ח עלויות שאנו צריכים להגיש ומקצה סטטי הכולל בחינה של תהליכי התכן והייצ

"אוטוקרוס" וכמופע אחרון יש תחרות   דינמי שכולל מדידות תאוצה מהמקום, ביצוע "שמיניות", מדידת זמנים על מסלול

 "אנדורנס"  שבו הדגש הוא שילוב של ביצועים וצריכת דלק .

 

ים של יעפות היניקה והפליטה, תפקיד מערכת זו הוא לדאוג לאספקה ופינוי אופטימלהצוות שלנו מתמקד בתכן של מערכת ס

האתגר המשמעותי ביותר שלנו הוא, שכחלק מתקנות התחרות, כל האוויר המסופק למנוע מחוייב לעבור  גזים אל ומהמנוע.

מ"מ, אילוץ זה למעשה "חונק" את  20דרך מגביל זרימה ("רסטריקטור") כלשהו שמחוייב בפרופיל עגול וקוטר מקסימלי של 

 המנוע, מפחית את היעילות שלו במהירויות מנוע גבוהות ואת היכולת שלנו להפיק מומנטים והספקים גבוהים.

תכן נכון ומדויק של הסעפות יכול למזער את השפעת הרסטריקטור, מאחר ואין שימוש ברכיב דומה בתעשייה אנו נעזרים 

 דו"חות של קבוצות מקבילות ברחבי העולם.בידע הנלמד משנים קודמות ומ

מטרתנו בתחילת השנה הייתה לבצע ניסוי על אורך רכיב הראנרים, אשר משפיע בעיקר על הנק' שבה יתקבל שיא המומנט, 

אם נדע לשלוט על נק' זו, נוכל להתאים את המערכת לאופן השימוש שלנו במנוע, מטרה זו הוצבה כשהייתה כוונה לבנות 

 המותאם למנוע באוניברסיטה ושתהייה לנו גישה אליו, מה שלבסוף לא קרה והניסוי לא יצא אל הפועל.דינמומטר 

, זוהי תוכנה מקצועית המשמשת את GAMMA TECHNOLOGIESשל חברת  GT-SUITE במקביל  רכשנו את תוכנת

להשתמש בתוכנה זו על מנת שנוכל עולם הרכב ובין השאר היא מאפשרת מידול של המנוע וסעפות היניקה והפליטה. קיווינו 

שהשתמשו בה בשנים   RICARDO WAVEלעבוד עליה במקביל לניסויים בדינמומטר, הייחוד של תוכנה זו לעומת תוכנת 

שעברו הוא שהיא יודעת להתייחס לגופים תלת מימדים ולא לבצע רק אנליזת חד מימדיות. אך התוכנה הגיעה מאוחר יחסית 

רש על מנת ללמוד להשתמש בה כראוי היה ארוך מהצפוי. בהמשך הדו"ח נציג מה כן הספקנו לבצע במהלך השנה והזמן הנד

 ונרחיב על התוכנה.

השלב הסופי של התכן היה לקחת את כל הידע וכללים שרכשנו ולהתשמש בהם תוך כדי אילוצי "אריזה" ותקציב . את סעפת 

 הפליטה) ואת סעפת SLSבשיטת בהדפסה תלת מימדית ( "ארן"היניקה ייצרנו השנה כמו בשנתיים האחרונות אצל חברת 

) מאחר ותקנות הרעש MUFFLERשימרנו כמעט במלואה משנה שעברה עכב אילוצי תקציב, כשהשינוי היחיד היה העמעם (

 שונו והוקשחו.  



 

 BGR-c15בהדמיית הרכבה מעל מנוע רכב המרוץ  יניקה (בכחול),: מערכת היניקה, שכוללת את תיבת האוויר וצינורות ה1איור 
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 FSAEתכנון חיפוי אווירודינמי לרכב מרוץ חשמלי 

 מגיש: עמרי דיין

 מנחים: מר תמיר פלצ'ינסקי , מר שלמה באומינגר

חשמלי בגאומטריה מיטבית בה תנוצל SAE מטרת הפרויקט היא לחקור, לתכנן ולבנות חיפויים לרכב פורמולה 

זרימת האוויר על הרכב לשיפור ביצועיו. ניצול פגיעת האוויר ברכב ומאפייני הזרימה סביבו באים לידי ביטוי בהגדלת 

הכוח המצמיד את הרכב לכביש תוך הפחתת כוח גרר המאט את הרכב. החלקים שעליהם בוצעה אופטימיזציה הינם: 

 SolidWorksנעשו בתוכנת  CFDבפרט, כונסי האוויר וכנפונים בצדי הכונס. אנליזות  חיפוי הרכב וחרטום הרכב

Flow Simulation .והתוצאות אומתו על ידי ניסויים 

 חיפוי הרכב: 

עיצוב החיפוי החיצוני של הרכב למראה מהיר הינו קריטריון שלפיו נשפט הרכב בתחרות. בעזרת סדרה של אנליזות 

 ARANנקבעו הקווים והזווית הכלליות לזרימה חלקה ואווירודינמית על פני הרכב. בעזרתם של מעצבים מחברת 

 עוצב הרכב למראה אסטטי וזורם. Ben Arush Design-ו

 

 

 יר: כונסי אוו

ויר אל עבר מחליפי החום בצדי הרכב. צורת הכונסים תוכננה כך שימנעו ותפקידם של כונסי האוויר הם לתעל א

אזורי לחץ גבוה בפתח הכונס אשר יגבילו את זרימת האוויר פנימה וייצרו כוחות גרר. בעזרת סימולציות שאומתו 

 מליים. על ידי ניסויים במנהרת רוח תוכנן כונס בעל שטחי חתך אופטי



 כנפונים בצדי הכונס: 

על פי ניתוחים אווירודינמיים ניתן לראות שגלגלי הרכב החשופים מייצרים גרר גבוה מאוד ביחס לשאר האלמנטים 

ברכב. בשל כך, בצדי הכונסים תוכננו כנפונים המסיטים את האוויר מעל הגלגל וכך מקטינים את כוח הגרר ויוצרים 

 כוח הצמדה.

 

 

 ליזות: ניסויים ואנ

הראשון בא לבדוק את השפעת גאומטריית שפת ההתקפה של כונסי האוויר על  ,במהלך הפרויקט נעשו שני ניסויים

. על ידי ולביצועי פינוי החום כוח הגררלהרדיאטור זווית הטיית היחס בין הספיקה הנכנסת. השני בא לבדוק את 

 סדרת ניסויים שנעשתה בשיתוף עם צוות פינוי חום נבדקה יעילות הרדיאטור לפינוי חום כפונקציה של זווית העלרוד. 

סדרה של אנליזות זרימה נעשו בכדי לתמוך בתוצאות הניסוי ולקבל נתונים של גרר וכוח הצמדה על הרכב. כמו כן 

 ישנם התנתקויות זרימה לצורך שיפור התכן בשנים הבאות. האנליזות נותנות אינדיקציה טובה לאזורים בהם

 ייצור:

חרטום הרכב והכונסים מיוצרים על ידי הקבוצה בשיטת הנחה רטובה של קרבון. תכנון התבניות ותהליכי הייצור 

 הקרבון נעשו על ידי הקבוצה ואנשי מקצוע מהתחום.חלקי של 
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 צוות מונוקוק תכן –רכב הפורמולה החשמלי 

 מגישים: אלכסיי לבדינסקי, ניר דולב

 (אב"ג) מנחים: ד"ר ויקטור וייסברג (תע"א), מר תמיר פלצ'ינסקי

פרויקט זה עוסק בתכנון הגיאומטריה של שלדת המונוקוק המלאה לרכב החשמלי תוך כדי עמידה 

 .FSAE-ה תחרותבתקנון הבטיחות המחמיר של 

 שלדת המונוקוק:

המונוקוק הינה שלדת קליפה אחודה העשויה ממקשה אחת והיא משמשת גם כחיפוי החיצוני וגם כשלדה. 

גישה זו בנויה ממבנה התומך בעומסים דרך ה"עור" החיצוני של האובייקט, הדבר דומה לקליפת ביצה, 

יתרונות המונוקוק  על פני שלדת מסבך בכך ניתן לספק את התמיכה המבנית לרכב על ידי הקליפה שלו. 

גישות ייצור , ניסיון ו. באמצעות תכן נכוןגבוהה קשיחותו הם משקל נמוך רגילה (שלדת צינורות פלדה)

המסגרת  שלדת מונוקוק יכולה להיות קלה משמעותית משלדת מסבך רגילה. שטח ,מתקדמות ומקצועיות

מצבי עיוות  4ן יכול לתת קשיחות חזקה יותר. ישנם , בניגוד לשלדת צינורות, ולכהינו מלא (השלדה)

ואלכסוניות אופקית (גזירה אופקית),  כיפוף רוחבי, כיפוף אנכיפיתול אורכי,  –לשלדה בזמן נסיעה 

. השנה אנו פיתול אורכי כאשר הדומיננטית ביותר מבחינת השפעה על הביצועים הדינמיים של הרכב הינה

 הראשונה בארץ. נתכנן את שלדת המונוקוק המלאה

שלדת המונוקוק עדיפה על שלדת צינורות פלדה סטנדרטית בעיקר מסיבות קשיחות ומשקל, שתי תכונות 

החשובות ביותר לרכב מרוץ ושתי המטרות העיקריות בפרויקט שלנו. נושא החומרים המרוכבים נחקר 

כב הייתה בנויה שלדת בשנים האחרונות על ידי הקבוצה, השיא היה בשנה שעברה כאשר חצי משלדת הר

 .צינורות וחצי מהשלדה הייתה בנויה לראשונה מחומרים מרוכבים

צוות מונוקוק תכן גיאומטריה אמון על תכנון שלדת המונוקוק המלאה (הראשונה בארץ) לרכב המרוץ 

 החשמלי, תכנון התבניות לייצור השלדה, תכנון קשתות ההתהפכות והאינטגרציה של כל חלקי הרכב.

 



 מטרות הפרויקט:

 צבירת ידע, תיאורטי ומעשי, בתחום תכנון מבנה מחומרים מרוכבים. ·

 שלדת מונוקוק מלאה לרכב חשמלי. תכנון ·

 ביצוע אנליזות חוזק על המבנה. ·

 ביצוע ניסויים ומילוי מסמך אקוויולנטיות לשלדת פלדה, כחלק מדרישות מארגני התחרות. ·

ביחד עם צוות  FSAE-הזמנים של תחרויות הייצור שלדת מונוקוק מלאה ועמידה בלוח  ·

 מונוקוק ייצור.

(קשיחות גבוהה מהתוצאות של באנליזה    -גבוהה מ אורכי קשיחות לפיתול ·

2014.( 

 ק"ג. 30-משקל שלדה נמוך מ ·

 

 שיטות העבודה ודרכי הפתרון:

הייצור השונות והכוחות במהלך השנה, לאחר עבודת חקר מעמיקה בתחום החומרים המרוכבים, שיטות 

השונים הפועלים על השלדה, עיקר העבודה הייתה לתכנן את הגיאומטריה של הרכב שמצד אחד תעמוד 

ומצד שני תהיה קלה וקשיחה ככל האפשר. בכדי לעמוד בתנאים אלו  FSAE-בכל החוקים בתקנון ה

לחלקים השונים בשלדה, בנוסף  Altair HyperMeshאנליזות אלמנטים סופיים בעזרת תוכנת ביצענו 

 תכננו וביצענו ניסויי גזירה וכפיפה ביחד עם צוות מונוקוק יצור. 

 :אנליזות

 

  

 

 

 

 

-גבוהה משנה שעברה בכ )K( מתוך תוצאות האנליזה, הקשיחות לפיתול של שלדת המונוקוק

 36-ועל כן הצלחנו לעמוד במטרה חשובה זאת. לעומת זאת משקל השלדה המתוכנן הינו כ 10%

  ק"ג (משקל זהה לשנה שעברה), אנו מאמינים שכבר בשנה הבאה תושג מטרה זאת.

 



 מסקנות והמלצות להמשך:

מרוץ בפרט היא מוגבלת מאד כמות המידע בתחום החומרים המרוכבים בכלל וייצור שלדת רכב  ·

הקושי הוא כפול. כניסה לעולם זה מוקדם ככל האפשר תקל מאד על העבודה  ,וכחלוצים בתחום

 במהלך השנה, הדבר נכון גם לגבי לימוד ביצוע וניתוח האנליזות על דגמי הניסוי ושלדת המונוקוק.

רוב  עבוד בתיאום עםשלדת המונוקוק תלויה בצוותים רבים ועל כן כחלק מהפרויקט עלינו ל ·

אילוצים שונים של לא מתוכננים לאורך השנה בעקבות  דבר שגרר שינוייםהצוותים ברכב המרוץ 

וגם  . המסקנה העיקרית בנושא זה היא מפגשים ועבודה פרונטאלית מול הצוותים השוניםהקבוצה

אום ועבודה במטרה למנוע חוסר תי הגדרת סדרי עדיפויות של כל הקבוצה בשלב מוקדם בפרויקט

 מיותרת.

ייצור השלדה תלוי בגורמים רבים בתעשייה, החל מייצור הדגמים לניסויים, דרך ייצור התבניות  ·

לשלדה ולבסוף ייצור השלדה (מיקום וחומרים). כלקח משנה שעברה התחלנו לחפש יצרן 

של הפרויקט אך למרות זאת עדיין ייצור השלדה נדחה הרבה מעבר ללו"ז  מוקדםלתבניות בשלב 

על ידי ביצוע אנליזות מוקדם ככל האפשר המתוכנן. המלצתנו לשנים הבאות היא לשפר את הקיים 

 במטרה להפחית במשקל אך בד בבד להגדיל את הקשיחות לפיתול.

 מקורות:

SAE,  2015 Formula SAE® Rules 

Dascal Nachson and Refael Avida, (2013) BGR2013 - Monocoque Design Team, 
Final report, Ben-Gurion University, Mechanical Engineering Department. 

Ron Sarudi and Kostya Arhiptsov, (2014) BGR2014 - Monocoque Design Team, 
Final report, ` 

Levi Shai, (2012) BGR2012 - Monocoque Team, Final report, Ben-Gurion 
University, Mechanical Engineering Department. 

Sara hillel and Ariel Serfaty - - Monocoque manufacturing Team, Final report, Ben-
Gurion University, Mechanical Engineering Department. 

Richard G. Budynas and J. keith Nisbett, Mechanical Engineering Design 9th edition. 

Department Of Defense, UNITED STATE OF AMERICA, Composite Materials                
Handbook. 20-112.  

Jannis D.G. Van Kerkhoven, Design of a Formula Student race car chassis, Master’s 

thesis, technical university Eindhoven, Department Mechanical Engineering. 

Formula Student Germany, Munich Motorsport (2010) ,Structural Equivalency Forms 
(SEF), Munich University of Applied Sciences. 

Bnayahu madar, (2015) Strength analysis for model experiment, Final report, Ben-
Gurion University, Mechanical Engineering Department. 
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 תכן ממשקים –מונוקוק צוות  – BGRe 2015 המרוץ החשמלירכב 

 אביחי גורלי, אוהד שטרית מגישים: 

 ד''ר ויקטור וייסברג, אינג' תמיר פלצ'ינסקי מנחים: 

 

 

היא קבוצה מחויבת  (BGR - Ben Gurion Racing)  קבוצת הרכב של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לתכנן ולבנות מכונית  -ומלאת התלהבות של סטודנטים להנדסה שהתקבצו יחדיו למען מטרה משותפת 

  שתשתתף בתחרויות בינלאומיות באירופה.  מרוץ

 מטרה לבנות את מכונית המרוץ החשמלית הראשונה בישראל. הציבה קבוצת  2015בשנת 

 

בכלל וצוות מונוקוק בפרט, מעוניינים לעשות קפיצה מדרגה, קפיצה אל ייצור רכב  צוות 

מירוץ משלדת מונוקוק מלאה הראשונה בארץ העשויה מחומרים מרוכבים, לעומת שלדת צינורות פלדה 

 או כפי שנעשה בשנה שעברה, שלדה היברידית המשלבת בין שתי הרעיונות.

רוכבים עדיף על פני שלדת צינורות פלדה מפני שחומרים מרוכבים הם קלים ייצור שלדה מחומרים מ

 יותר וקשיחים יותר, תכונות מרכזיות אשר מתבקשות עבור רכבי מירוץ מקצועיים. 

אנו נדרשים לתת מענה על דרישות הצוותים שמתממשקים למונוקוק, תוך עמידה בדרישות חוזק ותקנון 

 התחרות.

 

 ליפה אחודה, תקנון התחרות מחייב אותנו במסמך אקוויוולנטיות,בעקבות המעבר לשלדת ק

אשר מוכיח באמצעים נומריים וניסויים כי שלדת , 

המונוקוק אותה אנחנו מתכננים היא קשיחה וחזקה לפחות כמו שלדת צינורות סטנדרטית המוגדרת 

 ומדוקדק משלב התכנון ועד שלב הייצור. בתקנון. לכן, אנו נדרשים לתכן חדשני 

בפרויקט גמר זה ביצענו סקר ספרות מקצועי בו נעזרנו במחקר של צוותי תכן וצוותי חומרים מרוכבים 

 ם.בחירת חומרי הליבה המתאימימשנים קודמות על מנת להבין את התקנות המחמירות והדרישות לתכן ו

ביצענו תכן  ,לבסוף .אויריתהתעשייה מה מקצוע ועם אנשי לאחר מכן, נערכו פגישות עם המנחים

מתממשקים לשלדה כגון: חיבורי קשתות ההתהפכות, מערכת המתלים,  ממשקים מפורט לרכיבים אשר

חגורות הבטיחות ומערכת ההנעה. בנוסף, עמדנו על דרישות קיר האש אשר הכרחי לרכב חשמלי מבחינה 

 בטיחותית כאשר נדרשנו לעמוד גם בדרישות חוזק, בידוד חשמלי ותרמי.

האנליטיים  על ידי ניתוח הנתונים (inserts)ם תכן הממשקים יכלול תכן של מחברים ומחברים פנימיי

על מנת לוודא שהתכן הראשוני   Patran-וב SolidWorks -ב בוצעו אלמנט סופי אנליזות .והנומריים

 הן לפי דרישות התקנון והן לפי דרישות כל צוות.  ,עומד בעומסים הנדרשים

 

 

 



בדיקות מקיפות עבור ממשקי החגורות שכן דרישות העומסים נתונות לפי  וכלל )1איור ( אלואנליזות 

בדי הקרבון שיכוב יחד על צורות  החלטנוייעצות עם המנחה, והת "מונוקוק ייצור" ביחד עם צוות התקנון.

נבחר יוכל לעמוד לוודא שחומר הליבה ה כדי באזור עיגוני החגורות ואזור חיבורי ממשקי הקשתות.

הנבחרים ובצורות השיכוב הנדרשות  בוצעו האנליזות תוך התחשבות בחומרי הליבה ,בעומסים הנדרשים

הליבה. מתוך האנליזה  יועל חומר בדי הקרבון שכבותלדעת את פילוג מאמצי הגזירה על  כאשר נרצה

 א נוצרת גזירה על השכבות.ניתן להבין כי חומר הליבה מסוגל לשאת בעומסים הנדרשים וכך ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייצרנו את דגמי הניסוי בתעשייה אווירית וביצענו את הניסוי באוניברסיטה עם קבלת תוצאות האנליזה, 

 בהצלחה ואוששו את תוצאות האנליזות שבוצעו.  רועב ם. סדרות הניסוייINSTRON –במכשיר ה 

חומר מרוכב העשוי  – novotextהחומר הנבחר הוא  ,יםות האנליזות והניסויתוך התבססות על תוצא

  מסיבי כותנה במטריצת שרף פנולי.

 

, חישובי חוזק שלדת המונוקוקהמתחבר לשל כל מכלול  )2איור ( מיפוי העיגוניםאת כלל שלב הסופי, ה

תוכננו בנוסף,  בכל אזור בשלב הייצור. לכל נקודת עיגון על מנת להתאים את גודל חומר הליבה המוטמע

ו אחת לבסוף ירותכו ,יזרינחתכו בל אשר) 4130כרומולי (פלדת (חיצוניים) מפלטות  פלדהמחברי ויוצרו 

 ויחוברו לשלדה. לשנייה באוריינטציה הנדרשת

 

 בדגם הניסויהציריים  פילוג המאמצים - 1איור 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 2015 FSAE Rules, SAE. 

· Autar K.Kaw, Mechanics of Composite Materials 2nd edition. 

· Budunas & Nisbett Shigley, Mechanical Engineering Design 9th edition. 

· Eng. Archipachov Kostya and Eng. Sarudi Ron, (2014) BGR2014 – Monocoque Design 

Team: Final report, Ben-Gurion University, Mechanical Engineering Dep. 

· Eng. Dascal Nachson and Eng. Refael Avida, (2013) BGR2013 – Monocoque Design Team: 

Final report, Ben-Gurion University, Mechanical Engineering Dep. 

· Eng. Eran Sochman and Eng. Itamar Finish, (2013) BGR2013 – Composite Materials 

Team: Final report, Ben-Gurion University, Mechanical Engineering Dep. 

· Eng. Archipachov Kostya and Eng. Sarudi Ron, (2014) BGR2014 – Monocoque Design 

Team: Final report, Ben-Gurion University, Mechanical Engineering Dep. 

 מיפוי נקודות העיגון וחומרי הליבה באזורים שונים במונוקוק – 2איור 
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 צוות מונוקוק –רכב המירוץ החשמלי 

 טכנולוגיות ייצור

 מגישים: טל ורבר, ענבר שראל

 , ג"אב – ינסקי'פלצ תמיר מר, לישראל אווירית תעשייה - ויסברג ויקטור ר"דמנחים: 

 Applied Materials Israel - סטולר יצחק מר

 

, קבוצת סטודנטים אשר התחברו לצורך BGRפרויקט זה הינו חלק מקבוצת פרויקטים השייכים לקבוצת 

 Formula SAEבניית מכונית מירוץ על פי התקן הבינלאומי  –מטרה משותפת שאפתנית מאוד 

(Society of Automotive Engineers) והשתתפות בתחרות בינלאומית הבוחנת את איכות המכונית ,

סף הקבוצה נבחנת על חידושים שיוצרה ואת כל תהליך תכנון וייצור המכונית מכלל הבחינות. בנו

 ןונות לא קונבנציונליים לבעיות בהטכנולוגיים אשר היא מציגה לאורך השנים ויצירתיות במציאת פתר

 –נתקלת הקבוצה. השנה, פרט לעמידה באתגר ייצור מכונית מירוץ, הוחלט לייצר שתי מכוניות לתחרות 

ו חלק ינ, פרויקט זה הכונית בעלת מנוע חשמליהאחת בעלת מנוע בעירה פנימית כמו בכל שנה והשנייה מ

 .ממכונית המירוץ החשמלית

הקבוצה בנויה מענפים שונים, כאשר כל ענף מאגד בתוכו מספר צוותים הקשורים לאותו חלק מרכזי 

ברכב. בקבוצה ישנם שלושה ענפים עיקריים: ענף חשמל, ענף דינמיקה וענף שלדה. חלקו העיקרי של 

תכנון וייצור השלדה עצמה, החלק הגדול והמורכב ביותר במכונית. חלק זה הינו החלק ענף השלדה הינו 

 אליו מתחברים כל מכלולי הרכב ומהווה את בסיסו של המכונית.

בשל חשיבותה ומורכבותה של השלדה בפרויקט זה, הופרדו תהליך התכנון ותהליך הייצור של השלדה 

 ולצורך כך הופרדו הצוותים. 

 

שלדת ויקט הינו בייצור שלדת המונוקוק המלאה בפעם הראשונה במסגרת הפרויקט. חשיבות הפר

מונוקוק הינה שלדת קליפה אחודה, בדומה לקליפת ביצה, אשר מחליפה את שלדת הצינורות המסורתית 

 הנהוגה ברכבים מסוג זה.

 והן סטטי צבבמ הן המכונית על הפועלים משמעותיים מאמצים הנושא מרכזי חלק להוות נדרשת השלדה

בנוסף, עצם  , לכן משקל השלדה ועמידותה בפני עומסים הם החלק המרכזי של הפרויקט.דינמי במצב

 ההמפגש עם עולם החומרים המרוכבים, הכרת תהליכי הייצור והטכנולוגיות השונות מקרב בין האקדמי

הפרויקט מחולק לשני  לתעשייה ובשיתוף פעולה ניתן למצוא פתרונות יצירתיים לאתגרים בפרויקט.

חלקים, חלקו האחד הינו תכנון, ייצור וביצוע ניסויים על מנת לעמוד בדרישות התכן, ואילו חלקו השני 

 הינו תכנון תהליך הייצור של שלדת המונקוק.

כחלק מהפרויקט בוצעה הערכה כלכלית הכוללת את עלויות חומרי הגלם, עלויות ייצור התבניות, עלויות 

 ור ועלויות שעות העבודה.תהליכי הייצ



מבנה השלדה עליו הוחלט במסגרת הקבוצה, היה מבנה "סנדוויץ", הכולל בתוכו שכבה תחתונה של בדי 

גרפיט, חומר ליבה ושכבה עליונה של בדי גרפיט. כל המבנה נדרש לעבור תהליך הקשייה או בתנור או 

 באוטוקלב (תנור לחץ).

 

 עיקרי דרישות התכן:

 ספיגת אנרגיה )EIקשיחות ( לכוחות גזירהעמידות  איזור

Side Impact 7.5 [kN] 
 3-אקוויוולנטי ל

 צינורות פלדה

 2-אקוויוולנטי ל

 צינורות פלדה

Front Bulkhead 25 [kN] 
 2-אקוויוולנטי ל

 צינורות פלדה
 

Front Bulkhead 

support 
4 [kN] 

 3-אקוויוולנטי ל

 צינורות פלדה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומרי הגלם שנבחרו: 

בדים אלו יקרים, אך  בדי גרפיט המוספגים מראש בשרף אפוקסי. – E-765 גרפיט מסוג בד ·

 מקלים מאוד על תהליך הייצור.

חלת דבש העשויה מאלומיניום,  – Aluminum HC - 5052 - 1/8"- 4.5חלת דבש מסוג  ·

 בעלת תאים קטנים בצורת משושים. חומר הליבה שעמד בצורה הטובה ביותר בניסויים.

 

לעמוד בדרישות התכן נדרש לייצר דגמי ניסוי ולבצע סדרת ניסויים הכוללים ניסויי גזירה וכפיפה,  כדי

 על כל אחד מדגמי הניסוי. 

Front Bulkhead 

Support 

Side Impact 

Front Bulkhead  



עם גופים שונים בתעשיה ועם תואמו פגישות  ,לספקים ויצרנים לצורך הכנת דגמי הניסוי בוצע סקר שוק

 המנחים האקדמיים על מנת לבחור את חומרי הגלם המתאימים ביותר ואת תהליכי הייצור הנדרשים.

 

על מנת לבצע את סדרת הניסויים תוכננו דגמים שונים הכוללים חומרי ליבה שונים, מספר שכבות שונה, 

 סימטריים וכיווני שכבות שונים.-ואדגמים סימטריים 

עליהם בוצעו הניסויים, , במהלך השנה מבנים שונים 10 -כבסה"כ מתוך בחינת כלל הפרמטרים תוכננו 

 עד לבחירת המבנה המתאים ביותר לכל איזור בשלדה.

 נדרש להתאים את מערכות הניסוי לניסויים הרלוונטים ואף לתכנן מחברים וכלי דפינה שוניםבנוסף, 

 לצורך ביצוע הניסויים.

מתוך תוצאות הניסויים, המסקנות שהוסקו והניסיון שנצבר במהלך הכנת דגמי הניסוי ולמידת הנושא 

 לעומק, הוחלט על המבנים של איזורי המונוקוק השונים ועל תהליך הייצור של השלדה.

 

 המבנים שנבחרו:

· Side Impact – 11-מ"מ, ו 20המורכב מחלת דבש מאלומיניום בעובי של  'יץומבנה סנדו 

  שכבות בדי גרפיט מכל צד.

· Front Bulkhead –  '25מ"מ,  20המורכב מחלת דבש מאלומיניום בעובי של מבנה סנדוויץ 

 שכבות בדי גרפיט בחלק הפנימי. 10-שכבות בדי גרפיט בחלק החיצוני, ו

· Front Bulkhead support –  '20המורכב מחלת דבש מאלומיניום בעובי של מבנה סנדוויץ 

 שכבות בדי גרפיט מכל צד.  9-מ"מ, ו

 10-מ"מ, ו 10מבנה סנדוויץ' המורכב מחלת דבש מאלומיניום בעובי של  –כלליים  אזורים ·

 שכבות בדי גרפיט מכל צד. 

 

 תכנון תהליך הייצור:

בשרטוטים נדרש להראות את המבנה של כל איזור  – מסמך הנחיות הייצורהכנת שרטוטי ייצור  ·

בשלדה, את מספר השכבות וכיווני הנחת השכבות. בנוסף, נדרש לציין התהליכים השונים 

 בתהליך הייצור, הכנת כלי, סגירת שק וואקום ועוד. הנדרשים

שכבות הגרפיט מגיעות בגליל ולכן נדרש לחתוך את השכבות בכיוונים  –חיתוך חומרי הגלם  ·

נדרשים ובצורות המתאימות, לסמן את השכבות על פי המספרים המתאימים (על פי השרטוט) ה

 ולארוז את השכבות לפי הסדר בשקיות נפרדות לכל איזור.

 הנחת השכבות וחומרי הליבה בתבניות, על פי השרטוטים והנחיות הייצור. ·

 הקשיית החלקים באוטוקלב. ·

 דה אחת וגימור סופי.לחיבור החלקים לש ·

 כבת השלדה.הר ·
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 צוות תא נהג -רכב המרוץ החשמלי

 מגישים: תומר שגב, אסתר דנטה

  Applied Materials -אב"ג, מר רון בר אור ומר ארז פרידמן -מנחים: מר תמיר פלצ'ינסקי

פרויקט זה הינו חלק משיתוף פעולה בין מספר פרויקטים אשר מטרתם הינה בנייה ותכנון של רכב הפורמולה החשמלי 

 .Formula SAEבארץ אשר עתיד להשתתף בתחרות הראשון 

, מערכת הדוושות ותנוחת נהיגה התמקדותו של הפרויקט הוא בתא הנהג של הרכב הכולל מספר מכלולים: כיסא הנהג

 לוח המחוונים ומערכת ההיגוי אשר בתוכה ההגה, מוט ההיגוי ומסרק ההגה.

 

 

 

 

 

 

עבור כל מכלול נבחר מפרט דרישות המשלב בין עמידה בתקנון התחרות, שיפור התכן משנים קודמות ואינטגרציה עם 

 צוותים האחרים. להלן עיקרי דרישות התכן מהמכלולים השונים:

 דרישות התכן מכלול

ותנוחת  כיסא
 נהיגה

 על מנת שתהיה גישה לחלק האחורי של הרכב. הכיסא יותאם למספר נהגים ויהיה פריק

 שיטת הייצור תהיה זולה משמעותית שזו מבשנים הקודמות

 -על החלק העליון ו הכיסא יעמוד בעומסים המקסימליים במצבי קיצון דינמיים: 

 על הדפנות הצדדיים. 

ודוושת מצערת  2000בכוח מקביל לתנועה של  תכלול שתי דוושות: דוושת הבלם התעמוד מערכת דוושות

100התעמוד בכוח של   בכיוון המקביל לתנועתה.  

לדוושת המצערת יהיו נקודת עיגון לחיישני מיקום זוויתי ודוושת הבלם תכלול את המפסקים 

 הבאים מתג הפעלת אור בלם חיישן מיקום זוויתי ומתג כיבוי חירום.

תצוגה ויזואלית פשוטה הכוללת את המידע החיוני לנהג ואת כפתורי החירום הנדרשים יכלול  לוח מחוונים

 על ידי התקנון.

 יהיה בעל פרופיל העומד בתקנון התחרות ולא יחרוג מגבולות קשת ההתהפכות החיצונית. הגה

יה ניתן לפירוק באמצעות מנגנון היהיה בעל תכן פשוט ללא מסך תצוגה וכפתורי הפעלה וי

 שחרור מהיר.

 בכיוון הניצב. 846יעמוד בכוח של של 

 מ"מ לכל כיוון וללא חופשים 29מהלך התנועה הקווית יהיה לפחות  מערכת היגוי

 וכוח צירי של   יעמוד בכוחות הבאים: מומנט פיתול של  מוט היגוי

 הנהג באינטגרציה עם שאר הרכבמכלולי תא  -1איור 



כל המכלולים ובחנו מספר אלטרנטיבות לפתרון. עבור כל  לאור דרישות התכן, ביצענו ניתוח של בעיות התכן עבור

. התכן הנבחר יחד עם מכלול נעשה סקר ספרות הכלל למידה ובחינה של אופן הפעולה והפקת לקחים משנים קודמות

 Appliedהאלטרנטיבות לפתרון הוצגו בפני חברי הקבוצה, חברי הקבוצה בשנים הקודמות ובפני המנחים בחברת 

Materials חדיו שכללנו את פתרון התכן המתאים ביותר.י 

   התכן הנבחר עבור המכלולים השונים 

תנוחת הנהיגה נבחרה באמצעות מערכת ניסוי המציגה את דרגות החופש השונות. בחנו  -כיסא ותנוחת נהיגה ·

קבענו שלוש תנוחות בסיס ועל מנת לבחור את התנוחה  1מספר של תנוחות נהיגה אופייניות לרכבי פורמולה 

 הסופית זימנו מספר חברי קבוצה אשר ענו על שאלון לאחר ישיבה בתנוחות השונות ולאורך זמן.

ן עבור כיסא הנהג הינו כיסא עשוי פח אלומיניום, עיקר ההחלטה התקבלה בשל העלות הנמוכה והזמן התכ

 . הקצר בפיתוח ובייצור לעומת שנים קודמות

המכשול עמו היינו צריכים להתמודד הינו תכנון כיסא דק דופן עם חיזוקים במקומות הנחוצים. עיקר הבעיה  

 ח כמה שניתן היא במומנט האינרציה הנמוך של הפלטה.בתכנון גוף מפלטה האמור להיות קשי

תהליך הייצור הנבחר הינו חיתוך בלייזר של פלטת אלומיניום על פי הפריסה שהתקבלה בתוכנת 

SolidWorks Sheet Metal על פי תנוחת הנהיגה שנקבעה וקיבעו הסופי יעשה , החלק החתוך יעבור כיפוף

 . באמצעות ריתוך
 

 

 

רכיב זה נדרש להביא מקסימום נצילות של הגיאומטריה בשל היותו רכיב קטן בתחום בנפח   -מערכת דוושות ·

עבודה מוגדר. בד בבד נרצה דוושות בעלות נמוכה וזמן פיתוח קצר. בתכן הנבחר הוא ייצור מערכת דוושות 

 מאלומיניום בשילוב מדרכים מחומרים מרוכבים.

 נעשה בבית המלאכה באוניברסיטת בן גוריון.חלקי האלומיניום יוצרו בשיטת עיבוד שבבי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מערכת ניסוי תנוחת נהיגה ותכן סופי של הכיסא -2איור 

 תכן סופי של הדוושות ואנליזה עבור הרדת חומר בדוושת הבלם  -3איור 



בשל דרישות התכן היה עלינו לבחור מערכת המשלבת מענה מתוכם על דרישות התכן ופשטות.  -לוח מחוונים ·

, המאגד בתוכו מערכת מיקרו 4D Systemsמערכת העונה על דרישות אלו הינה מוצר מדף מבית חברת 

בקר, מעבד גרפי ותוכנה ייעודית להתממשקות. מוצר זה יכול לקלוט, לעבד ולהציג פרמטרים המתקבלים 

 .Analog input\Digitalבצורת 

מרוכב ללוחות פולימר שקופים הממלאים מגרעות אלה, כך אנו ההגה משלב בין פרופיל מחומר  -הגה ·

 מגדילים את טווח הראייה של הנהג ללוח המחוונים. 

, עיבוד שבבי של חומר הליבה בעזרת  SolidWorksתהליך הייצור כלל תכנון ההגה באמצעות תוכנת 

להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון ולאחר מכן הנחה של שכבות קרבון בשיטת הנחה רטובה. המחלקה 

 כך אנו משלבים בין חוזק גבוה למשקל נמוך.

מפאת שיקולי עמידה בדרישות והבנה כי הפרויקט כולל מספר רב של מכלולים ולא היתה   -מערכת היגוי ·

רכיב אשר יענה בצורה מלאה על הדרישות ועל בחרנו  באפשרותנו להשקיע מספיק משאבים על מנת לתכנן

האמריקנית מדגם  Woodward Steeringלרכוש מוצר מדף. מתוך כלל האפשרויות, המוצר של חברת 

Rack-MC .משלב בין עלות נמוכה יחסית למענה על הדרישות 

            קרדנייםלאחר מחקר רב ובהתחשב בהיצע הפתרונות בשוק הוחלט להשתמש במפרקים  -מוט היגוי ·

(u-joints)  של חברתApex  בתקן צבאי. עבור החוליות המקשרות ביצענו חישוב מאמץ אקוויולנטי על מנת

לבחור את עובי הדופן וקוטר הצינור הרצוי. בחישובים התבססנו על נתוני כוחות מתוך חקר הספרות 

 שביצענו.

 

 

 של מערכת ההיגוי (הגה, מוט היגוי ומסרק הההגה) אסמבלי  -4איור 
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 מכלול גלגל – FSAEחשמלי  רכב פורמולה

 גל חלופ מגיש:

 )Soft Wheel(אב"ג) עמיחי גרוס ( מר תמיר פלצ'ינסקי :המנח

 

סת מכונות מאוניברסיטת בן הינה קבוצת סטודנטים להנד BGR-e  ) (Ben Gurion Racing electricקבוצת 

 Formula SAEובונים רכב פורמולה במטרה להשתתף בתחרות    , מייצריםאשר מדי שנה מתכננים גוריון

Student . 

 ,השנה, לראשונה בארץ. להנדסת מכונות ינלאומי המיועד לסטודנטיםחרותי באירוע ת הינוFSAE תחרות 

של  רב י מספררכב הפורמולה מתבצע על יד תכנוןהקבוצה מתכננת רכב פורמולה בעל הנעה חשמלית. אתגר 

תהליך הרכש של מוצרי כן על זה אחראי על תכנון וייצור של המכלול ו צוותביניהם גם צוות מכלול גלגל.  צוותים

  .המשתלבים בהרכבתו מדף

 חלקי המכלול:

 צמיג + חישוק גלגל  -

 מערכת בלימה: אוכפי בלם, דיסק בלם וצנרת שמן -

 זוויתיים מיסבים -

- Upright 

- Hub  

 נוי דינמיקת הרכב.ושי Camberהמאפשרים שינוי זווית  camberאוזני  -

 חיישן מהירות -

מגיעים פועלים על הרכב העומסים ה .הרכב ם ושלדתימתלהלבין  הצמיג והחישוקבין קשר ל הוא הצוות תפקיד

 אל שלדת הרכב. ומשם מרוסנים ומועברים המתלים הגלגל אלמכלול ממגע הגלגלים עם הכביש, מועברים דרך 

את העומסים הפועלים עליו ולכן ישנה חשיבות  כב למכלול הגלגל אין מערכת שמרסנתבשונה משאר מכלולי הר

קל ככל האפשר לצמצום התנודות הלא  עליו בזמן הנסיעה ויחד עם זאת יםהפועל יםהרב יםבעומס עמודשהתכן י

 . מרוסנות

 

 .המתלים ממכלול וחלק שמאלי -קידמי גלגל מכלול: 1 איור



 הבאים אשר התבקשנו לתת עבורם מענה:אתגרים הך ביצוע הפרויקט עמדו בפנינו במהל

. בהתאם לשינוי זה יש צורך להפחית 10"-ל 13גודל של "הגלגל הוקטן מ בשונה משנים קודמות חישוק ·

 .23%-את נפח האריזה של המכלול בכ

המכלול לתכנן את  נדרשנועל מנת לאפשר הרכבה ופירוק מהירים ויעילים של הגלגל בזמן התחרות  ·

במקום זאת  ,ננעלים בעזרת אום יחיד כנהוג ברכבי פורמולה , גלגלים אשרsingle Nut לשימוש בגלגלי

 בשימוש בקבוצה עד כה. על ידי ארבעה אומים שהיוננעלים  גלגלים אשר

ביחס וללת במשקל מכלול הגלגל ירידה כישנה חשיבות גבוהה ל -הפחתת המסה הכללית של המכלול  ·

ז הכובד של משקל המכלול מרוחק ממרכש כיוון . זאת, תוך שמירה על חוזק מקסימאלילשנים קודמות

 ). מדובר במכלול המהווה משקל בלתי מוקפץ (מרוסןרוץ, וכן היות ורכב המ

מכלול  צוות ,מיקהדינה בין עבודותיהם של צוות פעולההשיתוף על  מיוחד הושם דגשלאור ניסיון העבר,  ·

רכב מרוץ עם ביצועים  ה בכדי למזער טעויות ייצור ולקבללאורך כל השנ מתליםצוות הוגלגל 

 מקסימאליים.

בגיאומטריה ובעומסים הפועלים  המכלולים מעט שונים אחורי וקדמי. -לשני מכלולים  מתחלקכלול הגלגל מ

סופג  המכלול האחורי על כןובעל הנעה אחורית בלבד הינו נובע מכך שהרכב  בניהם ההבדל העיקרי. עליהם

  .יותר גבוהים עומסים

 קדמימכלול גלגל : 3איור              אחורימכלול גלגל  :2 איור

 :חלקים עיקריים לארבעה פרויקט התחלקמהלך ה

במכלול רכיבים הרכב ומושגים טכניים אודות ה דינמיקתלקביעת  רלוונטייםהכרת מושגים  כלל שלב הראשוןה

  המערכת. מפרט דרישות  בתום שלב זה הוצג. FSAE Student תחרותתקנון . בנוסף בוצעה הכרה של יעודםיו

תוך  ת העיקריות שבהם נתקלו בשנים הקודמותכלל בניית תכן ראשוני של המערכת ולמידת הבעיו השלב השני

 ים:ימחולק לשנ זה שלב .תרוןלפ בחינת חלופות אפשריות

בהתאם לתקציב ודרישות שהוגדו ע"י מנהל (מיסבים, ברגים, אומים, אוכפי בלם) בחירת מוצרי מדף  .1

 .וחישובי עמידות בפני מחזורי עבודההקבוצה 

נתונה, נפח אריזה, שיטות ייצור קיימות ויחס  לגיאומטריהתכנון רכיבי המכלול ובחירת חומרים בהתאם  .2

  .אופטימאליחוזק משקל 

הכנת שרטוטי ייצור וצרי מדף ומ רכישת ללכ. התכן המערכתרכיבי  לכלבוצע תכן מפורט של  השלישישלב ב

 אופטימיזציה של משקלו אנליזות חוזקבוצעו  הרכיבים שתוכננו במהלך השנה. על כלל החלקים עבור כל

 . Solidworks Simulation -ו    Solidthinking Inspire,בתוכנות

שתוכננו במהלך השנה. השלב כלל פגישות עם  המכלוליצאנו לייצור של כל חלקי  הפרויקטשל  בשלב האחרון

 יצרנים, קבלת הצעות מחיר וייצור בבתי מלאכה ברחבי הארץ.



 

-6061הדומה בתכונותיו ל אלומיניום מUpright -הלייצור יצרנים קיבלנו תרומה מלאה הבמהלך המפגשים עם 

T6  בשיטת ייצורDMLS לנו לשנות את תכן  אפשרה). שימוש בשיטת ייצור חדשנית זו (הדפסת תלת מימד

 .30%-לו בכהרכיב, לתכננו בגיאומטריות שלא ניתנות לייצור בעיבוד שבבי ולהפחית את משק

שאר חלקי המכלול מיוצרים באמצעות עיבוד שבבי מסוג חריטה וכרסום. החומר הנבחר לייצור  Upright-פרט ל

האחורי עובר ציפוי ניקל על מנת לעלות לו את הקשיות,  Hub-כאשר ה T6-7075היינו אלומיניום מסוג  Hubה

 משקל גבוה.-על מנת לשמור על יחס חוזק T6-6061ואילו החלקים הנוספים מיוצרים מאלומיניום 

 בתום שלב התכן ביצענו ניתוחים של ההישגים אליהם הגענו. הישגים אלו מפורטים להלן: 

 

 רכיבים
2014 2015 

חסכון 
 במשקל

חסכון 
 במשקל

 % משקל 

 קדמי

 

Hub 864 420 444 51.4 

Bearings 680 191 489 71.9 

Upright 1732 600 1132 65.4 

Lock nut 320 85 235 73.4 

Rim & wheel 8,389 5788 2601 31.0 

Brake disc 870 440 430 49.4 

Caliper 488 443 45 9.2 

Total 13,343 7,967 5376 40.3 

 אחורי

 

Rim & wheel 8,389 5,788 2601 31.0 

Upright 1,696 550 1146 67.6 

Hub & housing 1650 638 1012 61.3 

Brake disc 870 440 430 49.4 

Caliper 488 488 0 0.0 

Total 12,605 7,416 5189 41.2 

 2014-ו 2105גלגל בשנים הרכיבי מכלול  משקלי:ריכוז 1טבלה 

הגענו  מהמכלולים ניתן לראות כי בכל אחד ם כלל החלקים ששונו משנים קודמות.מוצגי לעילמובאת ש 1בטבלה 

כפי  .60%-צלחנו להקטין את משקלו של כל גלגל בכה .2014 משמעותי במשקל לעומת התכן שללחסכון 

כיוון שמשקל זה יורד מהמשקל המרוחק שצוין קודם לכן, ישנה חשיבות גבוהה מאוד לכל גרם שהצלחנו להוריד מ

ולכן הישג זה משפר בצורה חד משמעית את הביצועים שהנהג יכול לקבל מהרכב  רכב המרוץהכובד של ממרכז 

עברנו  ,למשל כךיה פשוט ונוח. כך שיה אופן חיבור הרכיבים בנוסף להישג זה הושם דגש מיוחד על התחרות.בזמן 

שתהייה זהה במכלול הקדמי  למתלים כך Upright-לשיטת נעילת גלגל עם אום יחיד ושינינו את שיטת חיבור ה

 והאחורי.

לסיכום, במהלך הפרויקט הצלחנו להגיע להישגים בהתאם ליעדים והמטרות שהוצבו בתחילתו. בוצע חסכון 

וצעו תהליכי ייעול במטרה לפשט את תהליכי ב כןל תוך שמירה על החוזק הרצוי ובמשקל רכיבי מכלול הגלג

 הפירוק וההרכבה של המכלול.  

 מכלול

 קריטריון



 

I
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 םילתמצוות  Formula SAEרוץ רכב מ

 רפש םות: מגיש

  לקד ןר ,ינסקי'צלתמיר פ: םימנח

 

 רקע לפרויקט

בארוע זה  משתתפות  .המתרחש בערים שונות ברחבי העולם א ארוע בינלאומייה  Formula SAEתחרות

כל . ןהיומתחרות בינ תכננו ןמהאוניברסיטאות הטובות בעולם ומציגות את הרכבים אשר הסטודנטים קבוצות 

ל ההגבלות ותנאי הסף על מנת כמכיל  רשא ,התחרותקבוצה מתכננת ובונה מכונית מרוץ פורמולה לפי תקנון 

 . הווה תנאי סף להשתתפות בתחרותעמידה בתקנון מ. לייצר את הרכבולתכנן 

בו , ב המבוסס על מנוע בעירה פנימיתבניית רכ ,האחת :ישנן שתי קטגריות לבניית הרכבים  FSAEבתחרות

רכב המבוסס על  הינה הקטגוריה השניה. השתתפה בשנים האחרונות  BGR – Ben Gurion Racing קבוצת

 : Formula SAEרכבישל אוניברסיטת בן גוריון מתעתדת לבנות שני  2015לשנת   BGRקבוצת. מנוע חשמלי

 .)BGR15-c( רכב מנוע בעירה פנימית ·

 .)BGR15-e( ובישראל בכלל, לראשונה בקבוצה – רכב חשמלי ·

תוך תשומת לב רבה  ,תכנון רבו ההשקע דורש  FSAEבתחרותתכנון וייצור רכב מרוץ המתעתד להשתתף 

הבנה , יותמקצוע על הצד הטוב ביותר נדרשת פרויקטהעל מנת לבצע את  .פרטים הקטנים ביותרבוהעמקה 

לרוב , כמו כן. צוותיםמספר בין  יםמתחלקהשונים מכלולי הרכב  לכןו ,אנו מתכננים והפנמה של המערכות אותן

 .המלא באינטגרציהאת הצוותים לעבוד  המחייב דבר ,ישנה התממשקות עם מכלולים אחרים מכלולי הרכב

הגישה . שיקולים אלו ליישםעל מנת  בהתאםלהשקיע משאבים ויש  ,ם רביםרכב ישנם שיקולי כאשר מתכננים

 . מתא הנהג כלפי חוץו ,ב נעשית ממישור הקרקע כלפי מעלהלתכנון רכ

, לצמיגים תפקיד קריטי .תכנון מערכת המתלים נשען על מחקר וניתוח יכולות צמיגים שבוצע בפרויקט קודם

ת המתפתחים במתלים מקורם במגע ומכאן שכל הכוחו, ד ברכב הבא במגע עם הקרקעמשום שהם החלק היחי

 .זה

 

 משימות הצוות

מוטות מערכת ההיגוי ו, מתליםה יתיגיאומטר ייצור והרכבה של, אשר אחראי על תכנוןתלים הינו צוות מצוות 

  . Formula SAE תיירוגטקב חשמלי ץורמ רכב מייצבים עבור

   –עקב מעבר לקוטר גלגל קטן יותר , היגויהומתליםית הישינוי דרמטי בתכנון גיאומטר בוצע ברכב החשמלי

 .ועבודת תכנון קפדנית, שינוי זה דרש מחקר מעמיק על הנושא .10"-ל 13"-מ

ביצוע ל ענאסף מידע  ,ראשית :)14-103( םידקמ טקיורפב םקלחב ושענ רשא ,םיאבה םיבלשה ועצוב הליחת

לרכב  תכנון של גיאומטריית מתלים אשר תספק השענ ךשמהב. יםיח יכולות הצמיגים הרלוונטותאנליזות וני

הכוחות המתפתחים במתלים כתלות בכוחות הפועלים על  וחתונ, ףוסבל .יכולת אחיזה מיטבית בכל רגע נתון



 

II 

 

 .הצמיג במגעו עם הקרקע

 לע דחיוש מגד םשוה .םיבציימה תוטומה תכרעמו יוגיההו םילתמה תוכרעמ רוצייו ןכתל שדקוה הדובעה ךשמה

 רוציי יאשונ ןכתה ךלהמב רבכ ןובשחב וחקלנ ,רמולכ – רוציי ןווכומ ןכת לעו תומדוק םינשמ םיחקל תקפה

 תוזילנאו קזוח תוזילנא ועצוב סףונב .דועו םינרציו םלג ירמוח תונימז ,תולע ,רוציי תוטשפ תמגוד הבכרהו

 .בכבר םינוש םילולכמ םע תויושגנתה ןיא יכ אדוול הרטמב ,תויטמניק

. FSAEי ארגון "המבוצע ע, Tire Test Consurtiom (TTC)ניתוח יכולות הצמיגים נשען על תוצאות מבחן 

אשר באמצעותה  ,OptimumKinematics תנכותבעזרת  בוצעלמערכת המתלים וההיגוי ביצוע הסימולציות 

בתוכנת  בתכנשניתוח הכוחות במתלים בוצע בעזרת קוד ו ,האופטימליות הנקודות הגיאומטריותמצאו נ

MATLAB – תוחוכ ,ףסונב .תושירדב ודמעישיח טבהל ידכ ,םינושה םיקלחה לע תוזילנאל ושמיש ולא תוחוכ 

 .םייטנוולר םיתווצל ורבעוה ולא

 ושלדה דינמיקה, מכלול גלגל יופן שוטף אל מול צוותבמקביל ובא עובד מתליםצוות , כחלק ממכלול הצוותים

 .)מונוקוק(

 

 

 בהרכבה על השלדה -ערכת מתלים ומוטות מייצבים מ

 



 

III 

 

 

 תירוחאערכת מתלים מ

 

 
 תירוחאםיבציימ תוטומערכת מ
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 SAEרכבי הפורמולה  –צוות חיישנים ואגירת נתונים 

 מגיש: עמיאב לנקרי

 תמיר פלצ'ינסקי (אב"ג)מר ,  )Applied Materialsאיתי טהורי ( מר מנחים:

 

הוא פרויקט הדגל של המחלקה  SAE  (Society of Automotive Engineers)פרויקט רכב הפורמולה

להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון. גם השנה, בהמשך לנעשה בארבעת השנים האחרונות, הקבוצה 

. תחרות זו הינה אירוע בקנה מידה עולמי FSAE (Formula SAE) -תייצג את האוניברסיטה בתחרות ה

משנים קודמות, השנה רכב הבעירה של הכוללת מספר רב של מוסדות לימוד מהמובחרות בעולם. בשונה 

יבנה רכב נוסף, רכב חשמלי, דבר  ובנוסף לו 2015בעירה של שנת ישמש בסיס לבניית רכב ה 2014שנת 

 המציב אתגרים חדשים ודרישות נוספות מהצוותים השונים.

ת חומרים, ממגוון מחלקות: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדס טיםרויקט הרכב מאגד בתוכו סטודנפ

הנדסת תעשיה וניהול ועוד. במסגרת הפרויקט ניתנת לסטודנטים ההזדמנות ליישם את הידע שרכשו במהלך 

 התואר ולהתנסות בעבודה מעשית המשלבת יצירתיות ועבודה בצוות תוך עמידה במסגרת תקציבית מוגבלת.

 והם: מידייפתרון  פרויקטים שנעשו במסגרת הרכב בשנים האחרונות העלו מספר טענות הדורשות

לדוגמא, עד השנה לצוות דינמיקה לא . "בעולם האמיתי" הרכב ו שלאין מספיק מידע על התנהגות ·

 מידת הריסון של הרכבעל ריסון ת קבוע קפיץ ההשפעו הייתה את היכולת לבדוק באופן מעשי את

 טימליים.של הצמיגים מאפשרת ביצועים אופ העכשווית או האם האוריינטציה

 הנהיגה של הנהגים. יכולת לבקר את ביצועיאין  ·

 נושא החיישנים ברכב לא מוסדר דיו וישנם פערים משמעותיים בנושא. ·

כל מענה לשתפקידו לפתח מערכות שיתנו  ,חיישנים ואגירת נתונים צוות צוות ייעודי, גדרהו ות אלומסיב

 מטרות הצוות הם: .טענות שעלוה

לאגירת נתונים שבאמצעותם יהיה ניתן לנתח את ביצועי הנהגים לאחר הקמת מערך חיישנים  •

 ביצוע המקצה.

פיתוח מערכות המאפשרות לצוותים השונים לנתח את התנהגות המכלולים שלהם ב"עולם  •

 האמיתי" ולהשוות את התוצאות שהתקבלו לתאוריה.

ולים שלהם, משלב מתן תמיכה מקצועית לקבוצה ולצוותים השונים בכל הנוגע לחיישנים במכל •

 ההזמנה ועד שלב ההתקנה והתפעול.

 



 (ברקע הכחול) ) ולניסויים הדינמים: מערך החיישנים לאימון הנהגים (ברקע הכתום1 איור

 2014על גלגל רכב הבעירה  TMP006: מערך חיישני הטמפרטורה 2 איור

לאחר סקר ספרות מקיף ומעמיק תוך התחשבות במסגרת התקציב, הוחלט שהשנה יפותחו שני מערכות 

 :נפרדות לאגירת נתונים

 ומערך החיישנים DL1מערכת אוגר הנתונים  .1

נסיעת הרכב (החשמלי מערכת שנועדה להקליט את הפלטים המתקבלים מהחיישנים שחוברו לה בזמן 

 :1או הבעירה) ולנתחם במועד מאוחר יותר. המערכת כוללת את החיישנים המתוארים באיור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARDUINOומיקרו בקר   sensorsTMP006 IR Temperatureמערכת חיישני  .2

מערכת שנועדה להקליט את פילוג הטמפרטורות על הצמיג לאורך המסלול ובכך לאפשר לצוות 

 דינמיקה לכייל את אוריינטציית הצמיג לביצועים אופטימליים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: הוכנה תשתיות 2015במהלך השנה נעשו כל ההכנות הנדרשות למימוש המערכות על רכבי 

קנו כל המחברים חשמל, נ, תוכננו והוכנו צמות החיישנים על המכלולים הנמדדיםרכבת הלה

 .2015על רכבי  DL1-כיול החיישנים למערכת הלם הנדרשים ונבנתה תוכנית והחיישני

  

) נוסתה במסגרת אימון 1מערכת החיישנים ואגירת הנתונים (מערכת  ,לקראת סיום הפרויקט

וצפויה  ניתוח נהיגה של נהג, המערכת עבדה ללא דופיובאמצעות הפלטים שהקליטה בוצע נהגים 

 אף להתרחב בחודשים הקרובים.

 

החיישנים  בסיום הפרויקט נעשה דו"ח מקיף המרכז את עלות הקמת המערכות שתוארו: עלות

 והמחברים, עלות מערכות אגירת הנתונים, עלות הכנת התשתית ותמחור שעות העבודה.
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 צוות דינמיקה SAEרכב מירוץ 

 : אייל דרורי, הראל אורקיןמגישים

 מנחה: תמיר פצ'ינסקי

 רקע לפרויקט

מירוץ בו סטודנטים מתכננים ומייצרים רכב  BGRהפרויקט שלנו הינו חלק מפרויקט קבוצתי של קבוצת 

שיעמוד בכל דרישות התכן והקריטריונים הבטיחותיים של רכב מסוג זה לפי תקנון בין לאומי.   SAEמסוג 

רות בתחרויות בין לאומיות שנערכות במסגרת צרת ומרכיבה את הרכב ונוסעת להתחהקבוצה מתכננת מיי

ובו מתחרות אוניברסיטאות מובילות מכל העולם. בתחרות יש שיטת ניקוד שלוקחת  FSAE-סבב ה

בחשבון לא רק את ביצועי הרכב במסלול אלא גם את התכנון ההנדסי, ניהול הפרויקט, חדשנות, והתוכנית 

 העסקית.  

ם מקצים דינמיים על מסלול המרוצים שבוחנים אספקטים שוני 4מרבית הניקוד בתחרות הוא עבור 

 בביצועי הרכב שמתחרה:

 מטרים. 75האצה ישרה באורך  -מקצה תאוצה ·

נסיעה במעגל אחיזה בצורת המספר שמונה. מטרת המקצה לבחון את יכול  -Skid Padמקצה  ·

 האחיזה של הרכב.

מקצה נגד השעון במסלול צר עם מספר אלמנטים של שליטה כגון פניות  -Auto crossמקצה  ·

ת המקצה לבחון את יכול ההיגוי והביצועים הדינמיים של הרכב חדות, סללום וישורות. מטר

 במגוון מצבים

אך הפעם לאורך  Auto crossמקצה נגד השעון עם מסלול דומה לזה של ה  -Enduranceמקצה  ·

 ק"מ. המקצה בא לבחון את אמינות הרכב ושמירה על הביצועים לאורך זמן. 22

מונעים חשמלית ומונעי בעירה פנימית. שנה זו היא השנה  –בנוסף התחרות מחולקת לשני סוגי רכבים 

 י המקצים.נתבנה רכב עם הנעה חשמלית ותיתחרה בש BGRהראשונה בה קבוצת 

 משימות הצוות

 חישוב כוחות הפועלים על הרכב עבור צוותי תכן ·

 קביעת טווחי תכן בדרגות החופש של הרכב ·

 ול מיטבי לרכב עבור כל מקצה דינמימציאת כי ·

 כיול הרכבתהליך 

כיול הרכב למקצים הדינמיים בתחרות. לאחר בניית הרכב על  וות הדינמיקה היאצמשימתו העיקרית של 

ידי הקבוצה ישנן מספר דרגות חופש אשר יכולות להיקבע על ידי הצוות והן ישפיעו באופן ניכר על 

ביצועיו של הרכב על המסלול. תהליך הכיול הינו תהליך בו צוות הדינמיקה צריך למצוא את הקונפיגורציה 



 

II 

 

החופש כדי להביא את הרכב לביצועים הטובים ביותר בהתאם  המתאימה של כלל דרוגת

 לסוג המקצה. 

 דרגות החופש המרכזיות אותם צריך לקבוע צוות הדינמיקה הינן:

 קשיחות הקפיצים במערכת המתלים ·

 מקדמי הריסון בבולמים ·

 קשיחות המוטות המייצבים ·

 לחץ האוויר בגלגלים ·

 זוויות ההטיה של הגלגלים ·

 הקפיציםהעומס הראשוני על  ·

תהליך הכיול הינו תהליך מורכב כיוון שקיים מספר גדול מאוד של קובינציות בין דרגות החופש השונות 

וכל שינוי יכול להועיל לפרמטר נסיעה מסוים אך לגרוע מאחר. בנוסף במהלך הנסיעה הרכב נתקל במגוון 

ם פרמטרים מתאימים יותר. על רחב של מצבי נסיעה (פניות, האצות, בלימות, סללום) ועבור כל מצב ישנ

כן הצוות צריך למצוא את "הפשרה" שתביא את סך הביצועים למקסימום או במילים פשוטות של עולם 

 זמן ההקפה המינימלי. –המירוץ 

 שיטת פתרון

פתרון הבעיה ההנדסית מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הינו פיתוח מודל מתמטי להתנהגות הרכב 

 וביצוע ניסויים תאורטיים באמצעות המודל הדינמי על מנת לקבל תוצאות ראשוניות שיאפשרו כיול בסיסי. 

התגובות . המודל מאפשר לבחון את Simulinkאנו השתמשתנו במודל מתמטי שמומש באמצעות תוכנת 

עבור כניסות תאוצה שונות. הדינמיות של הרכב (כגון: העברת משקלים, זווית גלגול, זוית עלרוד ועוד) 

בשלב הבא ניתחנו אילו מאיפיינים דינמיים חשובים יותר עבור כל מקצה וביצענו אופטימיזציה לדרגות 

 החופש בהתאם למאפיינים אלו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מלא רכב מודל דינמי של



 

III 

 

החלק השני הוא ביצוע ניסויים סטטיים ודינמיים כדי להגיע לכיול סופי של הרכב. בחלק זה 

תוכנן ויוצר מתקן פילוס המאפשר לאזן את הרכב ולבצע כיול סטטי שיביא את הרכב למסלול במצב 

הרכב מערכת ניסוי המורכבת על הרכב ובעזרתה ניתן לקבל נתוני אמת על ביצועי  מאוזן.כמו כן תוכננה

 במצבי הנסיעה השונים. המערכת שלנו מורכבת ממדידי תאוצה ופוטנציומטרים הממוקמים על הבולמים. 

 בעזרת מערכת הניסוי שבנינו ניתן לנתח את התגובות הדינמיות, מאפייני היציבות, גבולות האחיזה ועוד.

נו את התאמת מניסויים אלו בחת ניתוח הנתונים ניסויים דינמיים ובעזר 25-ביצענו תוכנית שכללה כ

החישובים שביצענו במודל המתמטי למציאות, בנוסף ביצענו בעזרת הניסויים כיול סופי של הרכב בהתאם 

 לפרמטרים המרכזיים שקבענו לכל מקצה.

 

. הפרויקט ממשיך את ההתקדמות BGRפרויקט זה מהווה קפיצת מדרגה בתחום דינמיקת הרכב בקבוצת 

שנעשתה בשנתיים באחרונות בנושא ומהווה נקודת פתיחה חשובה לתחום רחב היקף של ניתוח נתונים 

 וביצוע אופטימיזציה באמצעות מערכות חיישנים מתקדמות. 

 רשימת מקורות

· Milikan, W& ,'Milikan, D ) .'1997 .(Race Car Vehicle Dynamics  

· The Racing and High Performance Tire, Paul Haney 

 גוריון בנגב.-) אוניברסיטת בןSAE )2014אבוחצרה ר.,קרסנה א., דינמיקה של רכב  ·

 גוריון  -), אוניברסיטת בןFormula SAE )2013חזן ד., ענבי א., דינמיקה ובקרה של רכב  ·

 בנגב.

 :מאמרים

· On the rebound -Damping analysis (2014) Danny Nolen 

· Damping ratios applied and test (2014) Danny Nolen 

· Dumper Tuning with the use of seven post shaker rig (2002) Henry Kowalczyk 

 אינטרנט:

http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkModeling   

 .simulinkבניית מודל רבע רכב בתוכנת 
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 צוות הנעה  -  SAE ,BGR-e 2015רכב פורמולה 

 עידו דואיב, אלחנן אוחנה

 ג)(אב" , מר תמיר פלצ'ינסקי) Applied Material( מנחים: מר יורם עוזיאל

נות באוניברסיטת צוות הנעה הוא חלק מפרויקט רכב המרוץ החשמלי הראשון של המחלקה להנדסת מכו

אי על מכלול אחר במערכת. אחריות אשר כל צוות אחרצוותים,  20 -מורכב מ . הפרוייקטבן גוריון בנגב

ם לדרישות הדינאמיות של רכב היא לבצע אופטימיזציה והתאמה של המכלולים הרלוונטיי ההנעה צוות

  ומצוינות המערכת.  אמינותלחדשנות,  חתירה תוךתכנון המערכת יעשה  .מרוץ

נוע אחד הינה מערכת הנעה אחורית בעלת שני מנועים חשמליים, ממערכת ההנעה ברכב המרוץ החשמלי 

ת וסימטריות ביחס למישור הסימטריה של צוות החליט לתכנן שני מערכות זהוכתוצאה מכך הלכל גלגל. 

 הרכב. 

 עיקרי הדרישות מצוות הנעה:

 .קביעת סוג התמסורת ·

 .קביעת יחס העברה סופי ·

 .עיגוני המערכת ·

 .צירי הינע ·

 .ציריות  ·

פגישות עם המנחים  בדיקת מערכי הנעה שונים של רכבי מרוץ שונים מרחבי העולם, לאחר סקר ספרות,

אשר משם נוכל להתחיל לתכנן את מערך ההנעה חשובות והתייעצויות עם אנשי מקצוע הגענו להחלטות 

 של הרכב החשמלי. 

סל"ד) הוחלט כי -טלאור אופיין המנוע החשמלי שנבחר (התנהגות מומנ –קביעת סוג התמסורת  ·

רשרת, (ש הרכב החשמלי יהיה בעל יחס העברה יחיד, דהיינו הילוך אחד. נבחנו מספר תמסורות

תמסורת ה רהיתרונות והחסרונות המיוחסים לה, לבסוף נבחלכל אופציה רצועה, גלגלי שיניים), 

ח לתפעול זמין ונו, הנפוצה ביותר במערכי הנעה מסוג זה. מערך זה הינו אמין, חזק, זול, שרשרת

ולייצור. בחירת במערך זה, מאפשר לצוות להתאים את מבנה המערכת כך שיתאפשר שינוי של 

 יחס העברה במידת הצורך. (ע"י שינוי גלגלי השיניים)

יחס זה הוא מאוד קריטי ברכב, מכיוון שלרכב אין תיבת הילוכים, –קביעת יחס העברה סופי  ·

ולספק מצד אחד מומנט ראוי  המקצים בו הרכב משתתף יחס זה צריך לקחת בחשבון את כלל

נוצר הצורך לבצע אופטימיזציה של יחס העברה שכן, שני פרמטרים  .ומצד שני מהירות רצויה



. מטרת הצוות היא לקבוע את יחס ההעברה הסופי אלו (מומנט ומהירות) תלויים זה בזה

 אותם הם יכולים לשאת. ליהאופטימלי כך שבזינוק יפעל על הגלגלים המומנט המקסימ

ניתן להפעיל על הצמיג ובחינת המהירויות הסופיות אותו לי אהמקסימהכוח לאחר בדיקה של 

בחינה של המאפשרת  )OPTIMUMLAPבשילוב עם תוכנת אופטימיזציה (, יחס העברהבכל 

רוץ כתלות בכלל הפרמטרים שמאפיינים את הרכב, נמצא כי יחס התנהגות הרכב במסלולי מ

 .1:4לי אשר יביא את הרכב לתוצאות הטובות ביותר הוא אהעברה האופטימ

הקדמי והציר האחורי. עיגונים  המנוע, הציר :עיגון הםלדרשו נהחלקים אשר  –עיגוני המערכת ·

כתוצאה ממתיחות השרשרת בעיקר  ,אלו תוכננו לעמוד תחת העומסים אשר קיימים במכלול

)kN8(  לי.אמינימתחת שמירה על משקל , זאת 

קל ו קזה הינו חזחומר . Aluminum 7075 T6החומר מהם עשויים כל עיגוני המערכת הוא 

   .אשר נבדקומאוד ביחס לחומרים אחרים 

להסרת חומר  השתמשנו בתוכנה המבצעת אנליזה ליאמשקל מינימולעמוד במטרה של  ע"מ 

)Inspire ,( ן ל! (מהמשקל ההתחלתי). בנוסף, תכקמש  % 50בכל עיגון שתכננו הורדנו לפחות

כל העיגונים  .תוכנן כך שיתאפשר התקנה, תחזוקה ופירוק מהיר ונוח ככל האפשרהעיגונים 

 ייוצרו בתהליכי עיבוד שבבי.

 Inspireאנאליזה להסרת חומר בעזרת תוכנת  – 1איור                     

 במערכת ההנעה ישנם שני צירי הינע, ציר קדמי וציר אחורי.  –צירי הינע ·

o  ,להיתמך ע"י מיסב בצידו האחר הציר הקדמי תוכנן להתחבר בעזרת ברגים למנוע

, SAE 4340ציר זה עשוי מפלדה  ולשאת את גלגל השיניים הקדמי של התמסורת.

  המתאים לדרישות המערכת ונפוץ מאוד בתחום הצירים.

o  כך שמתאם גלגל השיניים האחורי ובית הטרייפוד יהיו חלק הציר האחורי תוכנן

חלקים נפרדים בחלק אחד. ציר זה  3כך בעצם הציר האחורי מכיל  אינטגראלי מהציר,

ומהווה קדימות מכאנית וחיסכון בחיבורים שונים למערכת. חומר הציר  הינו חדשני

יחות של מיסב ע"מ ולעמוד בדרישות הקש בניקל מצופה Aluminum 7075 T6 הינו

  הטרייפוד.

 



 ציר אחורי – 3איור מספר                                                  ציר קדמי – 2איור מספר      

 .אל הגלגליםהציר האחורי מא להעביר מומנט ותנועה סיבובית תפקיד הציריות הו – ציריות ·

וממהלכי  תוצאה מתנועת הרכבוכהגלגל אינם נמצאים על אותו ישר הציר האחורי וציר 

לכן על הצירייה להיות מסוגלת לשנות את אורכה כמו גם את ו המתלים, המרחק ביניהם משתנה

 ,מהירות קבועה . לשם כך השתמשנו במיסבעם הגלגל ועם הציר האחורי ת שהיא מייצרתוהזווי

לעמוד בדרישות החוזק וגם תנועה אורכית. על מנת כמו המאפשר תנועה בכל כיוון  ,

 חומר גלם מסוג טיטניום מצד אחד ובעקרון המשקל המינימאלי מצד שני, נבחר 

. כמו כן, ביצענו אופטימיזציה משקל סגולי קטןובעל  עומסי פיתוללבוה געמידה כושר הידוע ב

ה תהליך זוחישוב של הקוטר המינימלי הדרוש על מנת שהחומר יעמוד בעומסים אלה. לאחר 

עם מקדם בטחון של [mm]483 ובאורך של [mm] 22.4 א הקוטר המינימלי של הציריות הו

 מכיוון שהמערכת הינה סימטרית לחלוטין אורך ציריה ימין וציריה שמאל שווים.  .  1.5

 

 

 

 

 TriPod-ה ציריה עם מיסבי – 4איור מספר                                       

 BGRמידול   2015e  –BGRמערכת ההנעה מידול  – 5איור מספר                                
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 תכנון מבני ואינטגרציית מאגר האנרגיה 
 רכב פורמולה חשמלי

 .רן בטיט, גיא גדליהומגישים: 

 ים: מר תמיר פלצ'נסקי, מר גל עמר ומר אסף גוטמן.מנח

תכנון  (מצברים),  האנרגיה ברכב-המאכלס את אוגריהמבנה המכני  שלר וייצתכנון ו ות הפרויקט הן:מטר

שנאים, : כדוגמת נוספים חשמליים ורכיבים האנרגיה המאגרשונות עבור הממשק המערכות של וייצור 

הוא שהבסיס עליו מונחות  בפרויקט מסוג זההאתגר   וכדומה.רכיבי בקרה , יםגבוהלזרמים  םכבלי

תכנון מערכות  לכן -בתאוצות גבוהות ואף עלול להתרסק  רכב זה נע  הפלטפורמות הוא רכב מירוץ,

-אבל באותה נשימה התכנון חייב להיות גם קל תחת משטר כוחות קיצוניכאלו לוקח בחשבון עבודה ש

 רק תכנון מסוג כזה יכול להחשב מתאים לרכב מירוץ. על מנת שלא לפגוע בדינמיקת הרכב.  משקל

 ים:מכלולים כוללהפקטורים נוספים בתכנון 

 משריפה ובמקרה של תאונה.הגנה על הנהג ברכב  ·

 רכיבים החשמליים מכשלים חשמליים.על ההגנה  ·

תקציב הקבוצה מבוסס על תרומות  עבודה במסגרת תקציב מוגבלת מאוד משתי סיבות עיקריות: ·

בעלות הרכב ביחס בלבד, צורת הניקוד לתחרויות הפורמולה כוללת חלק משמעותי העוסק 

 לביצועיו.

חומרים מרוכבים, ובעזרת שימוש במתכות פתרונות מתאימים לדרישות כאלו נמצאו בעזרת תכן בשילוב 

 בעלות יחס חוזק למשקל גבוה.

 ליצירת הנדרשות התכונות כל על עונה, ושרף אריגים שכבות של ספציפי סידור כי נמצא התכנון במהלך

 .האנרגיה מאגר של המבנה

  :על ידי הסכמה הבאה השכבות סידור את להמחיש ניתן

 .בחומר אש התפשטות ולמנוע האריגים בין לחבר תפקידו, אש-מעכב שרף מוספג השכבות בין

 במיוחד ומתאימה הייצור שיטות מבין הזולה שהיא – רטובה הנחה היא זה לחלק שנבחרה הייצור שיטת

 .פשוטה בגיאומטריה לצורות

לעיל כאשר משתני  מוזכר הויים על מספר פלטות מצורת השיכובבמהלך הפרויקט נעשתה סדרת ניס

 א.והניסוי היו: כמות סיבי הפחמן בסידור והמצאות ליבת נומקס או ל

נחזתה  מסקנה שלא תוצאות הניסוי הניבונמצאו הפרמטרים המתאימים, בנוסף לאחר סדרת הניסויים 

המכאניות של הלמינט שלא התקבלה עלייה משמעותית בתכונות  -והפתיעה את הצוות לטובה מראש

 כי ניתן לייחס לתכן אשר מומחש בפרויקט. הצוות מאמין –את השיפור הזה כאשר , במתכוון

 

פנים 

 המארז

אריג סיבי 
לבידוד זכוכית 
 חשמלי

אריג סיבי קבלר 
 לספיגת אנרגיה 

קבלר  אריג סיבי פחמן

 סימטרי

זכוכית 

 סימטרי

 סביבה חיצונית



  וויולנטיות.הניסויים כללו כפיפה וגזירה ומתוכם הוסקו תכונות חומר אק

 

 

 

 

 

 

  עוד במסגרת הפרויקט:

 תוכננה מערכת עיגון למאגר האנרגיה. ·

 פלטפורמה לשיכוך רעידות, ומשטח החלקה לשליפה.פלטפורמות חיזוק,  6המערכת כוללת 

 

 

 

 

 

 

 תוכננה תצורת המאגר ונבחר מיקום ברכב. ·
מאחורי נהג הרכב מיטיב עם  -והמיקום נפח השלדה בצורה טובההתצורה הנבחרת מנצלת את 

 דינמיקת הרכב.

 .במאגר הרכיבים ככל של העגינה ושיטת הפנימי הסידור הושלם ·
 .הגנה ומערכות ממסרים, זרם מדי, מתח ממירי, פריקה/טעינה בקרי: נמצאים הרכיבים בין
 
 
 

 

 

 

 

 

 מאל.מש מיקום ותצורהמימין, מומחש סידור פנימי 

 אנליזת חוזק על פלטפורמת חיזוק

 בשלוש נקודות, ותוצאת ניסוי גזירה.כפיפה מילימטר קוטר, ניסוי  25ידי חודרן עגול  גזירה עלמימין לשמאל: ניסוי 
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 תוכננו עיגונים לשנאי הזרם/אינוורטרים. ·
נפחים גדולים, לכן בחרנו באלומיניום אשר צפיפותו לצורך עיגון השנאים נדרשו עיגונים בעלי 

 נמוכה בהרבה ביחס לפלדות.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

עבודה וזיווד ושיקולי אריזה, בטיחות, חוזק,  -פרויקט זה נוגע בדספלינות שונות מעולם הנדסת המכונות
לפלטפורמות אשר תומכות מערכות חשמליות ברכבי  היסודהצוות הניח את אבני  .עם חומרים מרוכבים

 פורמולה בארץ.

 עיגון אלומיניום לשנאיי הזרמים.
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 פינוי חוםצוות  – המירוץ החשמלירכב 

 רותם כהן, אביתר בן ארושמגישים: 

 .(Applied Materials)מר אנטון שקולניקוב ), אב"ג( מנחים: מר תמיר פלצ'ינסקי

 

המשתתף בתחרות  Formula Studentפרוייקט זה עוסק בפיתוח, תכנון וייצור רכב מירוץ חשמלי מסוג 

מקוריות ויצירתיות. רכב המירוץ החשמלי של רמת התכן והייצור, בינלאומית שבה נבחנים ביצועי הרכב, 

הינו פרי שיתוף פעולה של מספר צוותים ממחלקות שונות  e 2015-BGRאוניברסיטת בן גוריון 

וף לתקנון מפורט מטעם באוניברסיטה, האחראים כ"א למכלול אחר ברכב. פרוייקט זה נמשך כשנה, וכפ

מכתיב דרישות ומגבלות על כל פרט ופרט. זוהי הפעם הראשונה שקבוצה ישראלית ה FSAEארגון ה 

ברכישת הידע התיאורטי, הכלים מייצרת רכב חשמלי, ובפרט הקבוצה של בן גוריון, ולכן ישנו קושי רב 

לעבוד טיפוס הוחלט -בשל היות הרכב אב הדרושים, ספקים מומלצים, מסקנות ולקחים מצוותים קודמים.

 ואיטי בכדי להבטיח ייצור הרכב בזמן.-אולטימטיבי-ומהיר מאשר מורכב-עובד-בגישה של פשוט

שימוש בפתרונות  –פשטות  :בצורה יעילה וחכמה תחת מספר שיקוליםתוכננה  המערכותיחד עם זאת, 

מזעור הנפח והמסה של הרכיבים שתביא לשיפור בביצועי הרכב.  –נפוצים, מוכרים וזמינים. משקל 

עבודה מסודרת ומתואמת עם שאר  –נטגרציה . איבחירת רכיבים חסכוניים בצריכת ההספק –אנרגיה 

 בחירת רכיבים חסכוניים כלכלית לצמצום העלויות. –מחיר  הצוותים.

הספק מקסימלי  עלב מנוע מצעותכאשר כל גלגל מונע בא פועל במבנה של הנעה אחורית הרכב 

 המחולק ל  סוללות מסוג ליתיום פולימר ור האנרגיה מסופק ע"י מערך המונה מק .של

סינכרוני, ולכן נדרש  ACהמנוע החשמלי המותקן ברכב הינו מנוע כ"א.  מודולים המפיקים 

המסופק ע"י מערך הסוללות לזרם חילופין  DCשימוש בממיר זרם (אינוורטר) הממיר את הזרם הישר 

AC חשיבות עליונה ממיר הזרם, המנוע החשמלי והסוללות לרכיבי מערכת ההינע: . המשמש את המנוע

. אינו יכול לנועיהם הרכב בלעדהרי, בין כלל מכלולי הרכב בשל מחירם היקר וחשיבותם הקריטית, ש

ם באופן מיטבי, ומניעת מצב של רב שאותו יש לפנות ע"מ להבטיח תפקוד פולטים חוםשלושת הרכיבים 

קירור  ן מערכתתכנמטרת העל של הצוות הינה להתחממות יתר העלולה לגרום לנזק בלתי הפיך. 

 .ועבוראופטימליים התרמיים התנאים ב עבודת כל רכיבלו, ולהבטיח לרכיבים א

 בכדי לתכנן מערכת קירור מתאימה, נדרש ראשית להעריך את כמות החום שיש לפנות.

התנגדות הרכיבים  –כתוצאה משתי סיבות עיקריות מנוע חשמלי: פליטת החום נגרמת  ·

, ובהינתן הספק ממוצע נצילות של כ למנוע החשמלי  .חיכוך בחלקים הנעיםהחשמליים ו

 [W]3030, כלומר קבל ששיעור החום שיש לפנות הינו הת של 

 עבור שני המנועים.

התנגדות הרכיבים החשמליים  –ממיר זרם: פליטת החום נגרמת כתוצאה משתי סיבות עיקריות  ·

הממתגים את המעגל בתדירויות גבוהות ומשתנות. ממיר הזרם ופעולת טרנזיסטורים רבים 

קבל ששיעור החום שיש הת מקסימלי של , ובהינתן הספק  עדנצילות של 

 עבור שני הממרים , כלומר לפנות הינו

התנגדות הפנימית של הרכיבים  –פליטת החום נגרמת כתוצאה משתי סיבות עיקריות  סוללות: ·

החשמליים וריאקציות כימיות. לאחר חישוב במצב מעבר התקבל כי קצב ייצור החום בסוללות 

קטן מקיבול החום שלהן, ולכן הסוללות יגמרו לפני שיספיקו לחרוג מהטמפרטורה המקסימלית 

 .המותרת 
כמוכן הוחלט בכל ,  יחד ולכן מהמנוע והאינוורטר נדרש לפנות לשם החמרה הופעל מקדם בטחון 

 .מאווררים במארז הסוללות ע"מ להבטיח קירור בכל תנאי 3זאת להתקין 



הנפוצות עושות שימוש בזורמים לשם פינוי החום (מים או אוויר לרוב). פינוי חום במים קירור המערכות 

כאשר נדרש  הוא עדיףמשל אוויר, ולכן  הינו פתרון יעיל יותר, מפני שקיבול החום של המים גבוה פי 

גבוהה לפנות חום בשיעור גבוהה יחסית. מנגד, שימוש במים הינו מורכב יותר משום שהוא צורך אנרגיה 

לכן, הוחלט להשתמש בפתרון משולב באופן  יותר, מספר רכיבים גדול יותר וקיימת סכנה של נזילות.

 הבא:

 

שתי יחידות  –קירור המנועים והאינוורטרים  ·

 זהות וסימטריות, באמצעות קירור במים.

 באמצעות קירור באוויר. –קירור מארז הסוללות  ·

 

 קירור המנועים והאינוורטרים

 רדיאטור:תכנון 
רטורה תכונות הזורמים: טמפקצב פינוי החום בו תלוי בהרכיב העיקרי במערכת הקירור.  הרדיאטור הינו

בשטח הליבה שלו. ע"מ למצוא את הגודל האידיאלי, כזה וספיקה של המים והאוויר בכניסה לרדיאטור, ו

 המבוססת על שיטת חישוב נומרי שיפנה את החום הנדרש, אך גם קטן וקל מספיק, ביצענו 

. כמוכן, קיבלנו תחום פתרונות אפשריים שטח הליבה שהתקבל הינו  .[1]],2[למחליפי חום 

, אוויר  –כתלות בספיקות הזורמים. תוצאות אלו התקבלו עבור הטמפרטורות בכניסה לרדיאטור 

 .ומים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רדיאטור:פינוי חום מ ניסוי
ולו שתי מטרות. השוואת התיאוריה לניסוי, ) 3(איור מת את תוצאות החישוב, ביצענו ניסוי בכדי לא

 והשפעת זווית התקנת הרדיאטור בתוך הכונס.

 

בין הניסוי לתיאוריה (רדיאטור ללא הטיה).  ניתן לראות כי ישנה התאמה בסטיה של כ  4איור ב

 כמוכן, ניתן לראות את הירידה בקצב פינוי החום עם הטיית הרדיאטור.

 מבנה מערכת ההינע ומערכות הקירור – 1איור 
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 קצב פינוי החום מהרדיאטור בספיקות מים ואוויר שונותתוצאות חישוב  – 2איור 

 רדיאטור ניסוי – 3איור 
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 תוצאות הניסוי – 4איור 



 קירור מארז הסוללות

  :קצב ייצור החום במארז הסוללות
 .ייצור החום בסוללות נובע בעיקר עקב התחממות אוהמית, קרי: 

, ביצענו ניסוי לקביעת קיבול חום של הסוללה הסוללותמארז אשר יתפתחו ב לצורך הערכת הטמפרטורות

 ולאחר מכן ביצענו אנאליזת מעבר חום להערכת הטמפ' המתפתחות במארז.

 

 :קיבול החום של הסוללה ניסוי
 :5ום של הסוללה, בנינו מערכת ע"פ איור ע"מ להעריך את קיבול הח

בשמן קנולה אשר קורר  מיכל אדיאבטי מולא

. תחת ההנחה שאין חוממה ל. הסוללה ל

 איבוד חום:

 

 

 

 לפי הניסוי קיבול החום של הסוללה הוא 

ע"פ תוצאה זו, ביצענו אנאליזת מעבר חום. כיוון שלסוללה יש זמן חיים, ביצענו אנאליזה עבור תגובת 

 , להלן התוצאות:עבור זמן הפריקה המתאים המעבר בהספק מקסימלי והספק ממוצע

 

 

References 

[1]  Holman J.P (2010) Heat Transfer Tenth Edition, Depertment of Mechanical 

Engineering, Southen Methodist Uniersity. McGraw-Hill. p. 540-546. 

[2]  Shah, R.K. And Sekulic, D.P (2003) Fundamentals of Heat Exchanger Design, 

University of  Kentucky, Lexington, Kentucky and Rochester Institute of 

Technology, Rochester, New York. p. 516-518. 

 

 פילוג טמפ' ללא צלע. – 6איור 
 דקות.  30הספק ממוצע אחרי  –דקות. משמאל  9הספק מקסימלי לאחר  –מימין 

 סוללה ניסוי – 5איור 
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 שיכוך הלמים בנפילה של ציוד

 אור דוידוביץ ושלומי אלקיים: מגישים

 יק'מריאנצ) אדי(אדוארד ' דוד אורנאי ואינג' פרופ: מנחים

עוסק במציאת פתרונות שיכוך מיטביים עבור מערכת אלקטרונית , בנפילה פרויקט שיכוך הלמים

ומטרתו למצוא  גורם ממלכתי רשמיהפרויקט הינו פרויקט בהזמנת ובמימון . הנופלת במהלך שימושה

, בין אם מנפילה במכוון או בשוגג, פתרון של שיכוך מארז אלקטרוני ספציפי הנמצא בשימוש בשטח

נפילת מכשור מחקרים בתחום . בטווח הארוךכן הוצאה משימוש וש מיידי וומניעה של הוצאתו שימ

אז החלו להופיע בשוק מכשירים רבים , 90-החלו להתפתח מאוד בראשית שנות ה אלקטרוני

הניסויים הללו החלו להיות מאוגדים תחת , מאז תחילת העשור הקודםו, 2המסוגלים להיכנס לכף היד

החל מסוגי  –קנים בינלאומיים המגדירים את דרך הבדיקה חברות המתמחות בנושא ונכתבו ת

באופן חד משמעי הבנו . 1,2המכשירים שניתן לבדוק ועד לתכנונים מפורטים של מערכות ניסוי שונות

הדרך הטובה ביותר לחקור ולאשר את  הינוכי השילוב של סימולציות ממוחשבות וניסויים מעשיים 

החישובים התיאורטיים והמתמטיים כאשר מתכננים מערכת אלקטרונית ובעת בדיקת עמידותה 

במטרה לגבש תוכנית עבודה המתאימה לסטנדרטים הנמצאים בשוק . 3לנפילה בכיוונים שונים

 ,המחקררויקט ומזמין הפ יבעזרת מנח. ההלם והתנודות, ופשיתחקרנו את נושא הנפילה הח, האזרחי

י הוא עומד ווידאנו כ, הגדרנו את מפרט דרישות התכן ובהם גודל המארז האלקטרוני אותו נבדוק

 .וכן הוגדרו חומרי השיכוך האופציונאליים אותם נבדוק ,בתנאים של בדיקות אלו

 

 העשויה מחומר מרסן קהסדהמארז האלקטרוני הנבדק מחובר אל  – 1איור 

  

ובהמשך הקיץ ושנה הבאה הוא ימשיך בעזרת צוות מחקר , הפרויקט הינו קודם כל פרויקט מחקרי

כפרויקט ניסויי אשר ימדוד את התאוצות וההלמים אשר חווה המארז האלקטרוני , מהמחלקה

אותם  במהלך העבודה על המחקר חקרנו מהן הדרכים המתאימות לבדיקה של הפרמטרים. בנפילה

תכננו מערכת ניסוי המורכבת על שולחן הרעדה לטובת קביעת . והם  אנו מעוניינים לבדוק

 מרסן

 מארז אלקטרוני



העומד " מתקן הפלה דינמית"וכן תכננו , התכונות הדינמיות של חומרי הריסון המשתתפים בניסוי

ילה בתקנים הבינלאומיים לבדיקת כל הפרמטרים אשר ילמדו אותנו על התנהגות המשככים בנפ

וכל זאת על ידי מספר סוגי מדידי תאוצה ובעזרת , ובנזקים אשר עלולים להתרחש במארז האלקטרוני

 .מצלמה המסוגלת לביצוע צילום מהיר

 

 

 מערכת הניסוי המתחברת לשולחן ההרעדה למציאת קבועי חומרי הריסון – 2איור 

 

 

 

 מערכת ניסוי ההפלה הדינמית – 3איור 

רק לאחרונה החלו בבניית מערכת הניסוי , עקב בעיות תקציביות ובירוקרטיות מצד מזמין המחקר

אך לא הזדמן לנו לבנות את מערכת , למציאת קבועי חומרי הריסון והניסויים יחלו בתקופה הקרובה

ם ולכן פיתחנו רק באופן תיאורטי ומתמטי מודלים אנליטיי, ניסוי ההפלה הדינמית אלא רק לתכננה

ולכן לא הייתה באפשרותנו לבדוק האם הפיתוחים , אמנם החלק הניסויי לא החל. לחקר הבעיה

אך לאחר מחקר מעמיק , המתמטיים של משוואות התנועה השונות אכן תואם את המתרחש בשטח

 המארז האלקטרוני הנבדק והמרסן

 המחובר אליו באופן קשיח

לוח זמני המחבר בין המארז והמרסן 

 לבין מערכת הניסוי הקבועה

 מערכת קבועה המתחברת לשולחן ההרעדה

המארז והמרסן מחוברים באופן קשיח 

 לפלטה אופקית



ניתן היה לראות כי ישנו קשר גדול מאוד בין התוצאות שקיבלנו לבין , בספרות הרלוונטית בתחום

 . התרחשו במעבדות ברחבי העולםניסויים ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרף תאוצה כנגד הזמן בשינוי של מקדם הריסון 

איור זה בוצע באמצעות המודלים המתמטיים שפיתחנו ובו ניתן לראות כי שינוי מקדם הריסון כמעט 

המשניות  לעומת זאת האמפליטודות. ולא משנה את התאוצה באמפליטודת השיא מבחינת סדר גודל

הולכות וקטנות בצורה משמעותית ככל שמעלים את ערכו של מקדם הריסון והן מגיעות למצב מנוחה 

הוא  0.334והמרסן עם מקדם הריסון , הוא הניאופרן 0.05המרסן עם מקדם הריסון .  סופי מהר יותר

Sorothane ,ואת שניהם חקרנו לעומק במהלך העבודה על הפרויקט . 

 

 

1. Arlington V. (2003) - Board Level Drop Test Method of Components for Handheld 

Electronic Products - JEDEC Solid State Technology Association. 

2. Mattila T.T. and Vajavaara L. (2013) - Evaluation of the drop response of 

handheld electronic products - Microelectronics Reliability, Department of 

Electronics, Aalto University School of Electrical Engineering, Finland. 

3. Guoshu Jason Wu (1998) – Drop/impact Simulation and Test Validation of 

Telecommunication Products - Applied Simulation and Modeling Research 

(ASMR) Motorola. 
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 רובוט שחקן הוקי אוויר

 מגיש: ניר כרמי

 מנחים: ד"ר אמיר שפירא (אב"ג), אינג' אבישי סינטוב (אב"ג).

מטרת פרויקט זה היא תכנון בניה וכתיבת אלגוריתם לזרוע רובוטית, האלגוריתם יאפשר לזרוע לשחק הוקי אויר נגד 

 שחקן אנושי בצורה אוטונומית.

דרגות חופש  עוקבות, זרוע רובוטית בעלת שלוש מצלמות 7מערכת המשחק כוללת: שולחן הוקי אוויר, מערכת של 

 עמדת מחשב לניהול המשחק.ו ותפסנית בקצה אשר מונעת בעזרת חמישה מנועים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השולחן והזרוע -  1מס'  צילום                                              

 

 הפרויקט עסקתי בביצוע מספר תתי משימות מתחומים שונים שמרכיבות את מכלול הפרויקט.במהלך 

שולחן שמאפשר זוויות שיפוע שונות בכיוון גס ופילוס עדין לשולחן לצורך לבסיס והרכבתי  בשלב הראשוני תכננתי

 ביצוע בדיקות, עם משימה זו התמודדתי בסמסטר א'.

 

מניתוח תוצאות הניסוי אני  שתחתן אעבוד במשך הפרויקט, למערכתבסיס ניסוי לקביעת הנחות  יכתערלאחר מכן 

 .בועה (תאוצה שווה אפס)מניח בהמשך הפרויקט שהדסקה נעה בקו ישר וכוח החיכוך זניח כך שהמהירות ק

 

ת למערכת היה צורך לתכנן דרך אוטומטית ככל האפשר לביצוע כיול של מערכת הצירים של המצלמו בהמשך

הצירים של הזרוע ושל השולחן, עם בעיה זו התמודדתי ע"י כתיבת אלגוריתם שמנחה את השחקן האנושי להעביר 



ידנית את הדסקה לאורך שתי צלעות של השולחן בזמן שהמצלמות דוגמות את מיקום הדסקה, בפעולה זו האלגוריתם 

 .שראשיתה בבסיס הזרוע ת, לשולחן ולזרועלומד את גבולות השולחן וקובע מערכת צירים משותפת למצלמו

 

 מיקום נדרשששולחת את קצה הזרוע לפונקציה לכן במהלך המשחק קצה הזרוע נדרש להגיע למיקומים שונים ו

ביצעתי מידול קינמטי לזרוע וכתבתי פונקציה שמקבלת דרישה למיקום  , לצורך כתיבתההכרחיתבסיסית ו ההיית

ה ומחזירה את ערכי זוויות המנועים הדרושים כיקה ההפוקצה הזרוע ולזווית התפסנית, מבצעת את חישוב הקינמט

 לאלגוריתם.

 

מערכת המצלמות בתחום הזרוע,  דסקההלחסימת וחיזוי מסלול דסקה לאלגוריתם  יבתכתהבסיסיים  םלאחר השלבי

, כתבתי אלגוריתם שבעזרת נתונים אלו מחשב את המסלול  100 [fps]שולחת את נתוני מיקום הדסקה בקצב של ~ 

החזוי באופן ישיר (משוואות קו ישר שמתקבלות מנתוני מדידות אחרונות), לאחר חיזוי המסלול נקבעת נקודת מפגש 

 והזרוע נשלחת לנקודת המפגש במטרה לחסום את תנועת הדסקה.

  

משמעותיות בעקבות שגיאות בקריאות המדידה שיניתי את שיטת מכיוון שחיזוי המסלול באופן ישיר מכיל טעויות 

חיזוי מסלול הדסקה מהחישוב הישיר לחישוב בעזרת משערך קלמן אשר לוקח בחשבון את שגיאות המדידה ואת 

 התנהגות מערכת המשחק וחוזה את המיקום העתידי של הדסקה מה שמאפשר לקבוע מסלול מדויק יותר של הדסקה .

יימים מספר קבועים המתארים את התנהגות המערכת ואת שגיאות המדידה למשערך, אלו מאפשרים במשערך קלמן ק

 לו לחזות את המיקום העתידי של הדסקה.

לצורך מציאת הקבועים המתאימים למערכת משחק ההוקי ביצעתי סימולציות על נתוני מדידה של תנועת הדסקה עד 

 בקבועים אלו במימוש האלגוריתם. לקבלת תוצאות טובות בחיזוי המסלול והשתמשתי

 

בגלל המשערך עובד על סמך ההנחות  של תנועה בקו ישר עם תאוצה אפס ומצד שני אינו מכיר את גבולות השולחן 

 .המסלול בסביבות גבולות השולחן מתעוררת בעיה בשערוךשתי עובדות אלו 

פה את שינוי הכיוון ומתקבלות תוצאות והמשערך לא צ ,כאשר הדסקה פוגעת בגבול כלשהו בשולחן ומשנה כיוון

 .חיזוי לא טובות

מצליח להדביק את פער השגיאה ולשוב  משערךהכאשר הדסקה שוב נעה בקו ישר  ,לאחר מספר מדידות נוספות

 לשערך בצורה טובה את המסלול.ו

האחרונות  מסלול מול המדידותהחיזוי ל הבצע בדיקכך שיאלגוריתם ה ערכתי אתבכדי לצמצם את פער השגיאה 

חיזוי ביותר  תומדויק המהיר, כך אנו מקבלים תוצאה במקרה ונמצאה שגיאה גבוההבתהליך השערוך  יתערבו

 מסלול של הדסקה.ה

 

לאחר ההצלחה בחיזוי המסלול וחסימת הדסקה כתבתי לתוך האלגוריתם את אסטרטגית התקיפה של הזרוע במשחק,  

יוק הגבוה שנדרש מתזמון תנועת הזרוע למפגש עם הדסקה במיקום הקושי העיקרי בחלק זה של הפרויקט נבע מהד

 ובתזמון ספציפי וכבר כאן אציין שבחלק זה ההצלחה היא חלקית.



 .במשחק זה מהירויות הדסקה ומהירויות התגובה הנדרשות מהשחקנים גבוהות

ולת בדיקת הקוד בזמן אמת, והראשונה שבהן היא אי יכשליוו אותי לאורכו של הפרויקט מצב זה מעורר מספר בעיות 

ובעיה  אלגוריתם לקיצור זמן הריצה באופן כזה שמצליח להתמודד עם מהירויות המשחקהבעיה השנייה היא עריכת ה

 של הזרוע.נוספת הינה מגבלת מהירות המנועים 

זמן הריצה לצורך קיצור , נתוני זמן אמת וניתוחם לאחר מכן אי היכולת לבדוק את הקוד פתרתי ע"י שמירת את 

ועם המהירות המוגבלת של מנועי הזרוע התמודדתי פשוט  פעולות שצורכות זמן בלולאה הראשית /החלפתיהסרתי

 ע"י תנועות דסקה איטיות יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת המשחק -  2צילום מס' 

 

לזרוע מנועים  5מצלמות, שולחן הוקי,  7בסיום הפרויקט בוצעה הערכה כלכלית לבניה והרכבה של מערכת הכוללת 

 הרובוטית, חומרי גלם לזרוע, עמדת מחשב ורישיון מטלב להרצת הקוד.

 נכתבו מסקנות והמלצות להמשך.
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 חקירת אוגר חום על בסיס חומר היברידי
 מגישים: אמיר דמרי, יאיר מזל

 מנחה: פרופ' גנדי זיסקינד
 

חום ע"י שינוי פאזה. אוגרי חום מהווים אמצעי חשוב לניצול יעיל יותר של משאבים  תהפרויקט עוסק בחקירת אגיר

אנרגטיים, ובכך הם תורמים לחיסכון באנרגיה. חיסכון באנרגיה, כמו גם שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים ופחות 

מטרה אשר  לסביבה הינה תהיכולת לאגור אנרגיה בצורה יעילה, וידידותי מזהמים הינו צורך גובר בשנים האחרונות.

 ם כלכליים (לעיתים). מושקעים בה מאמצים רבים. היתרונות הגלומים באגירת אנרגיה הינה אקולוגיים כמו ג

 

. PCM קפסולות ), ואפיון מעבר החום באוגר מבוססPCMמטרת העבודה היא אפיון של חומר משנה פאזה (

ט קימטרת הפרו. ניסוייםוי, ובוצעה סדרת רכת הניסקט המשך, כאשר בשנה שעברה תוכננה מעקט הינו פרויהפרוי

 בניסויים. ותי פיסיקלי שיסביר את התוצאות הנצפ, ויישום של מודל מתמטוספיםנהשנה הייתה ביצוע של ניסויים 

 

 במספר תחומים: התמקד סקר הספרות ראשית בוצע סקר ספרות נרחב.לצורך 

כמו גם, הכרות עם  .של מעבר חום טהבנת תהליך שינוי הפאזה, והבנת המשמעויות שלו בקונטקס ·

 המאפיינים שונים של חומרים משני פאזה.

שימוש במשטר העבודה הקיים ל ידת הנושא של מעבר חום בתווך נקבובי, ומציאת קורלציות מתאימותמל ·

 במערכת.

בכדי שנוכל ליישם את המודל על המערכת  PCMאוגרי חום מבוססים  אורילמידת מודלים קיימים לת ·

 שלנו.

 לקבל: לחנושבערתם הצ הניסוי דרוגים במערכתש ונלאחר סקר הספרות ביצע

 י החלפת צנרת, ומעבר לרוטמטר לא מתכתי.ע" –הקטנת הפסדי חום  ·

 רוטמטר חדש עבור מערכת הניסוי.בחירת  –תר בספיקה שליטה טובה יו ·

 מספר מאגרי חום במקום מאגר יחיד.בשימוש  –ליטה טובה יותר בטמפרטורת הניסוי ויכולת ש  ·

 יעודי למערכת.י, תרמי חדשבחירת אמבט  י"הפיכת המערכת לאוטונומית ע ·

 מערכת הניסוי: תצלום

 

 

 

 

 



הניסויים  תוצאות בוצעו במערכת סדרת ניסויים.דרוג, ובכדי ללמוד עוד על המערכת, בכדי לבחון את תוצאות הש

אות שונות, כגון השוואה בין והשו ים כללויוהניס שימשו גם לצורך השוואה למודל הנבחר שיושם עבור המערכת.

 תנאי עבודה שונים, והשוואה בין חומרים שונים.

המתבסס על פתרון נומרי של משוואות מעבר חום מצומדות. בעזרת המודל גם בנוסף יושם מודל פיסיקלי מתמטי 

מתקבלות ע"י הרצנו סימולציות המדמות תנאי עבודה שונים של האוגר. בנוסף תוצאות הניסויים הושוו לתוצאות ה

, PCM -חום מצומדות, אחת עבור זורם העבודה, אחת עבור חלקיקי ההמודל כולל שלוש משוואות  המודל.

יישום . Mathematica -ו Matlabתרו בעזרת שילוב של התוכנות ת נפואוהשלישית עבור דופן האוגר. המשוו

רים פרמטההמודל הצריך גם ביצוע אנליזות שונות, בכדי לאפיין את המערכת בצורה טובה יותר בכדי שקבל את 

 שלו.

 סיוניות:ילהלן מוצגת השוואה בין התוצאות שהתקבלו מסימולציה של המודל מול תוצאות נ

 

 הצעות להמשך:

ע שלא ניתן לקבל דרך ניסוי. מוסיף מיד, ובנוסף בזמן קצר וללא עלויות איכותיתהמודל מאפשר אנליזה  ·

. המשך המאמץ בשנה הבאה בכיוון זה יכול במידה מספקת הניסויאך עם זאת איננו מכויל כרגע למערכת 

 לתרום לתובנות משמעותיות, ולקבלת כלי עזר לניתוח מערכות דומות.

נו בפריקת חום מן האוגר. ניסוים במסגרת הפרויקט השנה לא הערכנו את נצילות האוגר, וכמו לא התנסי ·

 בכיוון זה יבחנו את הכדאיות של שימוש באוגר.

בדיקת הקורלציות וביחוד הקורלציה בין הוזל והדופן מאחר והיא פחות מבוססת, ובעלת ניתן לשקול  ·

 השפעה רבה על הניסוי.
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, 14-82גמר שנה ד'  פרויקט", PCM -, רפופורט ענב, "אוגרי חום על בסיס חומר היברידי פולימר לאלוק ט

 המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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 תכנון תרמי של לוויין קטן

 מגישים: יואל ארקוס, ארז פישהיימר

 דניאל פורטנוי (מבת)ד"ר מנחים: פרופ' גנדי זיסקינד (אב"ג), 

 

. ננו לוויין זה הינו פרוייקט מחקר של NEGEV-SATשל ננו לוויין ראשוני פרויקט זה עוסק בתכן תרמי 

 התעשייה האווירית.אוניברסיטת בן גוריון בשיתוף מפעל מבת של 

 ). קוביות בגודל  3( בגודל של  Cube-Satננו לוויין מסוג זהו 

תרמי של רכיב רגיל על הארץ, תכן ין מציב בפני המתכננים אתגרים שונים מאשר ויתרמי של לו תכן

וזאת מכיוון שבחלל התנאים הם שונים. השוני העיקרי נובע מכך שבחלל יש ואקום, זאת אומרת שאין 

לעבור בהסעה, ולכן בחלל שני התהליכים העיקריים שיש לקחת בחשבון הם הולכה  יוכלשבו החום  תווך

 וקרינה. 

בבעיות חום על  בבעיות חום בתחום החלל, למעבר חום בקרינה יש חשיבות גדולה הרבה יותר מאשר

הארץ. מקורות החום החיצוניים הפועלים על הלוויין מקורם בקרינה, ואיבוד החום מהלוויין לסביבה 

 מתבצע באמצעות קרינה בלבד.

צריך לדעת את מיקומו ותנוחתו המדויקת מול  ,כל רכיבלהעריך את שטפי החום הפועלים על בכדי 

שלו עם הסביבה ועם רכיבים עת את מקדמי הצורה בכדי לד רגע נתון,השמש ומול כדור הארץ בכל 

ין נקבל אלפי יוו. דבר זה דורש מספר פישוטים והזנחות, מכיוון שאם נתייחס לכל בורג וסוגר בלשכנים

צמתים והדבר יקשה מאוד על החישובים. הזנחות אלו צריכות להיות בצורה חכמה כך שיפשטו את 

 ע.החישובים אך הדיוק בתוצאות כמעט ולא יפג

ין שחג סביב כדור הארץ הינה הגרדיאנטים הגדולים בטמפרטורה ויעוד בעיה רצינית שנוצרת בלו

ד צד אחד של הלוויין חשוף לשטף חום גבוה מקרינת השמש, הצד ובעין. מכיוון שוישנוצרים על גבי הלו

הצד בו  מצב  לכן, עלול להיווצר השני איננו חשוף למקור חום חיצוני, אך מאבד חום בקרינה לסביבה.

שמש יהיה בטמפרטורה נמוכה אינו פונה לשפונה לשמש יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, והצד ש

 מאוד. 

צריך לקחת בחשבון שחלק מהזמן הוא חשוף לשמש וחלק מהזמן ו ,ןיויובתנועת הליש להתחשב כמו כן 

תכננים לתכנן מערכות פינוי הוא מוסתר ממנה ע"י כדור הארץ. מצבי קיצון אלו דורשים מאיתנו המ

 ין בכדי לשמור על כל הרכיבים שבו בטווח הטמפרטורות הסביר לעבודתם התקינה.ויוניהול חום בלו



 ישנן שתי שיטות עיקריות לניהול חום:

 השיטה הפאסיבית: אין צורך בהשקעת אנרגיה. -

 השיטה האקטיבית: נצרכת השקעת אנרגיה. -

ציפוי וצביעה בחומרים משפרי  כגון: שמיכות תרמיות לבידוד,בשיטה הפאסיבית נכללים אמצעים 

 .הסופי שמפורטים בדוח ה ועוד אמצעיםהגבו ) בעלי מסה תרמיתHeat sinksבורות חום (, אמסיביות

כים אנרגיה קבועה. באופן כללי ורמחממים חשמליים שעובדים על בטריות וצ נםבשיטה האקטיבית יש

, ולשפר יןיוואיפה שיתאפשר בכדי לצמצם בצריכת האנרגיה של הל נעדיף תמיד את השיטה הפאסיבית

 .את האמינות ואורך חייו של הלוויין

פרמטרים נוספים כגון  יש להגדירתכן תרמי של לוויין, יש לבצע תכן מכאני ראשוני, ו לפני שמבצעים

על ידינו תכן כללי של , זמן מחזור ועוד. היות וטרם בוצעו הגדרות אלו, בוצע ה, אורך חיים, מסלולשיממ

הלוויין, והגדרת הפרמטרים החסרים. הגדרות אלו נעשו ע"פ דגמים דומים וסטנדרטיים אשר קיימים 

 בתעשייה, ונעשו לאחר המלצת המנחים.

 . בגודל של מודל הלוויין שנבנה מוצג באיור הבא ומייצג ננו לוויין טיפוסי 

 

 צמתים: 15מודל הלוויין חולק ל 

 קשיחים של השלדה.לוחות  3

 כרטיסים עליהם מורכבים רכיבים אלקטרוניים. 7

 צדדים של שמיכות בידוד מסביב ללוויין (לא מופיעים באיור) 4

 צומת אחת לייצוג הפנלים הסולריים.

 

לצמתים ועבור כל צומת חולקו בשיטת הצמתים. רכיבי הלוויין  התבצעהלוויין התרמית של האנליזה ה

 ן חום יוצא ונכנס. המשוואה הדיפרנציאלית שבעזרתה פותרים את מאזן החום היא:מאז בוצע חישוב של



 

 

מרכיב מסויים  רות הקרינה וההולכה שבאמצעותם חום נכנס ויוצא משוואה זו מכילה בתוכה את כל מקו

i.  המשוואה מכילה את הקשר של רכיבi ) עם רכיבים שכניםj.ועם הסביבה ,( 

 בעיה היא על ידי חלוקתה לשניים:ה לפתרון הדרך שבה הוחלט לגשת

 תחילה בוצעה אנליזה ראשונית עבור מצב מתמיד של הלוויין בשלושה מצבי קיצון: .א

 

 : הלוויין נמצא בין כדור הארץ לשמש.1מצב  ·

 מעלות לשמש (מצב ביניים) 90: הלוויין נמצא בזווית של 2מצב  ·

 : הלויין נמצא מאחורי כדור הארץ ומוסתר מהשמש.3מצב  ·

 

, מקדמי צורה וכו' הוכנסו למשוואת מאזן מקדמי בליעהנתוני רכיבי הלוויין כגון אמיסיביות, 

 החום עבור כל מצב כאשר הנחת מצב מתמיד נלקחת בחשבון. 

 

 התוצאות שהתקבלו עבור כל מצב מוצגות בטבלה הבאה:

 מצב
טמפרטורה בהספק 

 גבוה 

טמפרטורה בהספק 

 נמוך 

1   

2   

3   

 

האנליזה בוצעה בעזרת קוד אשר נכתב לאחר מכן בוצעה אנליזה במצב מעבר (טרנזיאנטי).  .ב

 במיוחד עבור פרוייקט זה ופותר את משוואת מאזן החום הדיפרנציאלית עבור כל צומת. 

תוצאות האליזה מוצגות בגרפים הבאים שבהם ניתן לראות את טמפרטורת כל רכיב בלוויין 

 מצבי ההפעלה:במהלך מסלולו עבור שני 

 

 

 

 

 

 

 טמפרטורת רכיבי הלוויין בהפעלה בהספק גבוה טמפרטורת רכיבי הלוויין בהפעלה בהספק נמוך



. זוהי השיטה (MLI)הניתוחים שנעשו בשני השלבים כוללים כיסוי של הלוויין בשמיכות בידוד תרמיות 

צוי. ניתן לראות מהניתוח במצב הפאסיבית שנבחרה על מנת לשמור על טמפרטורת הלוויין בטווח הר

שמירה על רכיבי הלוויין בטווח  -מעבר ששיטה זו יכולה להספיק על מנת לעמוד במטרת הפרוייקט

 הטמפרטורות הרצוי לעבודתם התקינה. 

פרוייקט זה הוא רב שנתי וכאמור זהו תכן תרמי ראשוני. בהמשך, הצוותים הבאים יוכלו להשתמש בקוד 

, שהיא תוכנה אשר מיועדת לתכנון Thermicaעבור פרוייקט זה ובמקביל לעשות שימוש בתוכנת שנכתב 

 תרמי של לוויין בחלל, ואשר נרכשה לקראת סוף השנה על ידי האוניברסיטה וכבר מותקנת על המחשבים

  .במעבדת מעבר חום
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אפיון וביצוע ניסויים למדידת תופעת מעבר פאזה וערבוב תחת השפעת שדות 

 אלקטרומגנטיים

 ניר שמואל: מגיש 

 .מר מאור אבנעים, מר אורי בן דוד: מנחים 

מתרחשים בתהליכים הנדסיים , תהליכי ההתכה וההתמצקות המשלבים ערבוב על ידי שדה מגנטי משתנה

ותהליך ) ערבוב(יצירת סגסוגת על ידי הוספת מרכיבים שונים , )התכה(הכנת חומר ליציקה : לדוגמה ,רבים

תהליכים אלו . לעתים יש לשלוט על תהליך ההתכה וההתמצקות וחזית ההתקדמות שלהם. ההתמצקות עצמו

 .ניתנים לשליטה על ידי שליטה בתהליך הערבוב תוך כדי מעבר הפאזה

, יקט זה הינם עריכת השוואה כמותית ואיכותית בין גרפי התקדמות חזית מעבר הפאזהעיקרי הדרישות בפרו

פרופיל חזית מעבר , התמצקות/מהירויות הערבוב וכיוון הערבוב על קצב תהליך ההתכה, השפעות הערבוב

                                                                                                    .שדה המהירות ופילוג הטמפרטורה, הפאזה

השוואה זו תאפשר לבחון ולשפוך אור על תרומתו של ערבוב על ידי שדה מגנטי מתקדם לייעול תהליכי 

לבסוף ניתן יהיה להסיק כיצד להשתמש בשדות מגנטיים אלו עבור צרכים שונים בתהליכי . התמצקות/התכה

 .התמצקות/התכה

בכדי לתת מענה לדרישות אלו החל פרויקט ניסויי המשתמש במערכת ניסוי שתוכננה במיוחד לביצוע 

המאפשרים למדוד , מערכת הניסוי עושה שימוש במדידי אולטרסאונד .ניסויים בנוכחות שדה מגנטי מתקדם

ת מדידים בעזרת מדידים חיצוניים וללא הכנס, את התקדמות חזית מעבר הפאזה ומהירות הנוזל המותך

של מתכת מסוג גליום  התמצקותוהפרויקט עוסק בתהליכי התכה  .המפריעים לתהליכי הזרימה ומעבר החום

Ga ,בדיל -אינדיום-וערבוב של מתכת מסוג גליום)Ga-In-Sn(  בטמפרטורת החדר נוזלי המצב צבירבעלת ,

 מטרת הפרויקט. TMF (Traveling magnetic field)  תחת השפעת שדה מגנטי מתקדם, בתא מלבני

 תהליך עבור הטמפרטורה ופילוג המהירות שדה ,חזית ההתכה התקדמות בין יסוייתנ השוואה ביצוע הינה

 .מתקדם מגנטי שדה תחת התמצקות תהליך ובין מתקדם שדה מגנטי תחת התכה

 התכה תהליכי לתיאור וניסויים נומריים מודלים ופיתוח הפרויקט מבוצע במסגרת מחקר שמטרתו אפיון

שדה מגנטי מסתובב או שדה  בנוכחות מתכות של עם ערבוב והתמצקותערבוב /והתכה ערבוב, התמצקותו

התמצקות /התמצקות וכן התכה/בשלב זה במסגרת המחקר בוצעו ניסויים עבור תהליכי התכה. מגנטי מתקדם

עוד בוצע פיתוח מודל . RMF (Rotating magnetic field) עם ערבוב הנוצר על ידי שדה מגנטי מסתובב

 . עבור ערבוב על ידי שדה מגנטי מתקדםנומרי 



וכן ניתוח אנליטי של מערכת   הצגת הפרויקט מתחילה מהצגתם של יסודות תורת מגנטוהידרודינמיקה

בהמשך מוצג רקע תיאורטי נרחב עליו ניתן להתבסס על מנת להבין את . הכוללת מגנטוהידרודינמיקה

ד מוצגת הדרך הארוכה שעברה מקבלת מערכת הניסוי עו. המושגים והתהליכים השונים המופיעים בניסויים

.                                                                     דרך הבעיות הרבות והשונות שעלו במערכת הניסוי ודרכי ההתמודדות איתן עד לפתרונן

 : מוצגים מהלכי הניסויים שבוצעו במסגרת הפרויקט, בנוסף

i. שדה המגנטי בתא הניסוימדידת פילוג ה. 

ii.  ניסויי ערבוב במתכת נוזלית עבור שדה  ארבעה -בחינת השפעת השדה המגנטי על המתכת הנוזלית

 .מגנטי מתקדם במהירויות שונות

iii.  ניסוי התכה עם ערבוב מגנטיTMF עבור שלוש הפרשי טמפרטורה שונים. 

iv.  ביצוע ניסוי התמצקות עם ערבוב מגנטיTMF שי טמפרטורהעבור שלוש הפר 

 .שונים

מפורט  ווב, המבוסס על מערכת ניסוי קיימת, ההצגה ממשיכה בהצגת השדרוג שבוצע למערכת הניסוי

רכישת הרכיבים ואופן חיבורם למערכת אשר מאפשרים את המשך ביצוע הניסויים בנושאי ההתכה 

מוצגת השוואה בין תוצאות הניסויים לבין . בהמשך מוצגות תוצאות הניסויים ועיבוד התוצאות. וההתמצקות

יסוי ערבוב מתכת וכן מוצגת השוואה נוספת בין תוצאות נ, אימות הסימולציותלצורכי  השערות המחקר

לאחר עריכת . בנוכחות שדה מגנטי מתקדם לבין תוצאות ניסוי ערבוב מתכת בנוכחות שדה מגנטי מסתובב

דיון בתוצאות הניסויים ובתוצאות ההשוואה מוצג סיכום העבודה והסקת מסקנות מקיפה בה נידון באופן 

התמצקות וכיצד ניתן /ההתכה השפעת הערבוב על אופי תהליך, מלא ההבדלים בין התהליכים השונים

 .ליישמם בתעשייה

 :עיקרי התוצאות

i.  במרחב תא הניסויהבנת התנהגות השדה המגנטי המתקדם. 

ii. הבנת השפעת השדה המגנטי המתקדם על ערבוב המתכת. 

iii. מסתובבהמגנטי השדה השפעת הבין לעל ערבוב מתכת  מתקדםהמגנטי השדה הבחנה בין השפעת ה 

 .על ערבוב מתכת

iv. תחת התכה תהליך עבור הטמפרטורה ופילוג המהירות שדה ,חזית ההתכה התקדמות בין הבחנה 

 .מתקדם מגנטי שדה תחת התמצקות תהליך ובין מתקדם שדה מגנטי

v. הוספת שינויים במערכת הניסוי . 

vi.  נערכו במסגרת המחקרמתן תוקף לסימולציות אשר. 
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 תכן מלקחיים ארוכים לניתוח קיצור קיבה פולשני זעיר

 מגיש: אלון שפס

 מנחה: ד"ר אמיר שפירא (אב"ג)

 

המלקחיים הבאים לידי שימוש בהליך ניתוח קיצור קיבה כיום אוחזים את הקיבה בנקודות אחיזה משתנות על דופן 

הקיבה, כאשר המנתח נאלץ לאחוז ולהרפות בדפנות הקיבה שוב ושוב על מנת לספק גישה נוחה לחיתוך הקיבה. 

לנזק ברקמת הקיבה. הכלים הבאים לידי  מעבר לסרבול הליך הניתוח, הרפיה ואחיזה חוזרת ונשנית יכולה לגרום

מספר ס"מ בודדים, בפתיחתן המתבצעת בזווית, על  -שימוש כיום מאופיינים באורכן הקצר של הלסתות האוחזות 

מה שגורם להפעלת לחץ גדול יותר בנקודה המרוחקת מהציר (קצה הלסתות הדיסטאלי) מאשר  -גבי ציר סיבוב 

ת של צורה אופיינית זאת היא דחיקה של רקמת קיבה מחוץ ללסתות האוחזות בנקודה קרובה לציר. מגרעה נוספ

בגלל זווית הלסתות. ידית התפעול של המלקחיים בדרך כלל בצורת אקדח בעל ידית ראשית לתפעול הלסתות 

 וידית או חוגה משנית לארטיקולציה ולנעילה.

 

 ):Sleeve gastrectomyניתוח קיצור קיבה (

סמ"ק  1000 ). נפח קיבה ממוצע הוא 60-90%-הליך ניתוח חודרני שבו מוסר חלק גדול מהקיבה (כ
 סמ"ק וצורתו דומה לשרוול. 100והנפח הממוצע של החלק הנותר של הקיבה לאחר ההליך הוא 

כתוצאה מן ההליך הפציינט מגיע לתחושת שובע לאחר ארוחה במהירות והוא צורך פחות מזון בכל 
ארוחה. ההליך מסייע להשגת ירידה במשקל בשני מישורים: ע"י הגבלה של כמות המזון הנכנס לקיבה 

 –) הגורם לתחושת רעב, המופרש מכיפת הקיבה Ghrelinועל ידי הפחתה של הפרשת הורמון גרלין (
דרך ארבעה עד שבעה פתחים   -חלק הקיבה העליון המוסר בניתוח. הניתוח מבוצע בגישה לפרוסקופית 

ראה מצלמת וידאו, מלקחיים, כלי חיתוך וכו' ( -בדופן הבטן דרכם מכניסים את כל הציוד הנחוץ לניתוח 
 .)1איור 

 

 
 :ניתוח קיצור קיבה1איור 

 



 פירוט תהליך:

) המהווים trocarבבטנו של הפציינט. לחתכים אלו מוכנסים נקזים ( ארבעה עד שבעה חתכים נעשים
מעבר שדרכו עוברים כל כלי הניתוח הדרושים לתהליך. גז פחמן דו חמצני מוכנס ע"מ לנפח הבטן ולתת 
גישה טובה יותר לאיברים. לאחר שלב זה מורם הכבד בתוך חלל הבטן כדי לתת גישה לאזור המעבר בין 

מסיר המנתח רקמות שומן הצמודות לקיבה ובצד המרוחק שלה. צינור מוכנס לוושט הוושט לקיבה ואז 
ולקיבה כדי לקבע את השרוול והכריתה של חלק הקיבה מבוצעת באמצעות מכשיר החותך ומהדק בו 

השרוול והכיפה (החלק המוסר) עם סיכות טיטניום, כך שבסופו של החיתוך  –זמנית את חלקי הקיבה  
מהודקים ונפרדים. המכשיר המהדק מתקדם לאורך הקיבה עד הגעה לחיבור הוושט  ישנם שני חלקים

לקיבה ומשם הוא מנתק את חלק הכיפה של הקיבה. בסיום החיתוך בודק המנתח את אטימות הקיבה ע"י 
הכנסת צבע כחול לתוכה וזיהוי דליפה באם ישנה. תיקון דליפה מתבצע ע"י תפרים. חלק הקיבה הנחתך 

 החתכים שנעשו בבטן והגז ששימש לניפוח הבטן בתהליך משוחרר.מוצא מאחד 
 

 מיקוד בעיה:

, המכשיר האחראי על הפעולה ף פירוט תהליךחיתוך המשולב כמפורט בסעי\הידוקכאשר מבוצע שלב ה
עובר במסלול החיתוך בשלוש הפעלות בממוצע. בשלב זה ישנו קושי בהחזקת הקיבה בצורה מתוחה כדי 

מדויק וישר של החלקים, מפני שהקיבה רפויה. המנתח האחראי על מתיחת הקיבה חייב לאפשר חיתוך 
לשחרר את אחיזתו בקיבה ולמתוח אותה מנקודת אחיזה שונה במהלך התקדמותו לאורך המסלול 
המתואר. ההליך הוא בלתי הפיך, ולכן החזקת הקיבה בצורה לא מתוחה מהווה קושי. ניתן להסיק מן 

 חיתוך.\ך במתיחה אחידה לאורך קו ההידוק בשלב ההידוקהאמור כי יש צור
 

 מטרה וחשיבות הפרויקט:

, הממלאים פונקציות נוספות לכל אורכופיתוח וייצור מלקחיים לפרוסקופים המחזיקים את תפר הקיבה המיועד 

 המקלות ומשפרות את תהליך ניתוח קיצור הקיבה ומפחיתים את הסיכון המעורב בו.

 

 מהלך הפרויקט:

ה לכל אורכה בניתוח המסוגלים לאחוז בקיב פרויקט זה הוא פרויקט תכן שמטרתו יצירת מלקחיים לפרוסקופיים

 תוך כדי הפעלת כוח מתיחה אחיד לכל אורכם. ,קיצור הקיבה

במהלך העבודה על הפרויקט נסקרו סוגים שונים של מלקחיים הקיימים בשוק, ולאחר קבלת מפרט דרישות בהן 

נות לעיצוב המלקחיים. לאחר מזמין הפרויקט, הוצעו חלופות שו –צריכים לעמוד המלקחיים מד"ר תומס אינג' 

בחירתו באופציה מועדפת, פותח דגם ממוחשב של המלקחיים, ונעשו סימולציות חוזק ודינמיקה בתוכנת 

SolidWorks®  על מנת לפסול אפשרות של כשל בשימוש המלקחיים בתנאים המיועדים להם וניסויים אשר נועדו

בסוף, נבנה דגם של המלקחיים המשמש אבטיפוס לבסס את הכוחות הצפויים במהלך השימוש במלקחיים. ל

 ראשוני.



 

 : מבנה מערכת התפעול2יור א

 

 : ראש המלקחיים3איור 

 

 : אבטיפוס ראשון4איור 
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 טומטית למונה מים ביתי משולב ברזמבדקת מים או

 מגישים: רעות בן משה ועודד שפלר

)1982, ארן מחקר ופיתוח ( ידסקומנחה: מר אמיר דו  

 

בפרויקט זה אנו נדרשים לתכנן מבדקת מים אוטומטית מבוקרת למונה מים ביתי משולב ברז מטעם חברת ארן 

 מחקר פיתוח וייצור דגמים בע"מ.

מונה המים הביתי בעל תכנון ייחודי מציע מד ספיקה מתקדם בעל בקרה על צריכת המים וביצוע פעולה באופן 

אוטומטי במקרה של חריגה מהנורמה שנלמדה מהצרכן. במבדקות הקיימות בשוק, תהליך הבדיקה מתבצע בצורה 

 ידנית עם משקל רב לגורם האנושי והן אינן יכולות לספק את הדיוק הנדרש.

 

במבדקה האוטומטית נדמה צנרת סגורה עם משאבה ומעקפים הכוללים ברזי פורקי לחץ, צמצמים, טפטפת שיפתחו 

 ויסגרו בצורה חשמלית לפי תהליך לוגי מבוקר ע"י בקר:

 
 דיאגרמת בלוקים למערכת  -1איור 

 

 עיקרי הבדיקות:

לדמות פיצוץ בצנרת, בבדיקה זו מצאנו שעלנו ליצור בעזרת המשאבה לחץ נמוך של  -בדיקה בספיקה גבוהה

]Bar [2.5] באנליזה על מעגל הזרימה הגענו לכך שקוטר הצינור צריך להיות ,mm[17.2  על מנת לספק את הלחץ

במערכת. הבדיקה תחשב כהצלחה אם לא יהיה הפרש לחצים בין מדידי הלחץ שממוקמים בכניסה למונה (מעלה) 

 וביציאה ממנו (מורד).

 ות אטימות של נקודות החיבור בהן יש אטםבספיקה נמוכה לרוב ישנן בעי -בדיקה בספיקה נמוכה

O-RING" 4"  בבדיקה ניצור ספיקה נמוכה ע"י שימוש בטפטפת שלאחר חישובים ספיקתה תהיה[L/h] נבדוק .

 שאכן המוצר אטום בספיקות אלו.



. נרצה לבדוק שברז הדיאפרגמה 10barבקו ביתי הלחץ המקסימלי אליו ניתן להגיע הוא בקירוב  -10barבדיקה ב

שנמצא בתוך המונה מצליח להתגבר על הלחץ ולבצע סגירה. נצליח לספק את תנאי הבדיקה בעזרת מעקף המכיל 

 .10barהבדיקה תחשב כהצלחה אם הפרש הלחצים בין המדידים יראה  .10barפורק לחץ המכויל על 

, את הלחץ 16Barשמגדיר לחץ עבודה מקסימלי של  PN16מונה מים ביתי צריך לעמוד בתקן  -16barבדיקה ב

. נרצה לבדוק שהפרש הלחצים נשמר. בבדיקה זו, ברז [mm]10בצנרת יצרנו בעזרת צמצם עם קוטר מעבר של 

 הדיאפרגמה שבמונה פתוח.

 

לאחר מענה על הבדיקות הנדרשות לתקינות המוצר, נוספו בדיקות שיעזרו לבדוק את אמינות המערכת ולזרז את 

 פס הייצור:

סט הבדיקות, נשארים מים כלואים במונה ובצנרת במקום להמתין לייבוש המונה לפני בסוף  -שטיפת המוצר

 הוצאתו מהמבדקה לאריזה, נזרים את המים הכלואים בעזרת הלמים של לחץ אוויר.

על מנת לבדוק את אמינות המבדקה נאמת את הפלט הדיגיטלי שהתקבל מחיישני הלחץ במבדקה עם  -בדיקת כיול

 מחיבור מדידים אנלוגיים. פלט אנלוגי שיתקבל

 

 תרשים הזרימה הכולל:

 
 סכמת תרשים זרימה  -2איור 

 

 

 



 

 
 מודל מערכת הזרימה -3ור אי

 

 העבודה על הפרויקט מחולקת לשני שלבים:

 

 תכנון מוקדם כלל:

פגישות עם הלקוח להבנת צרכיו, המרת הצרכים לצורה הנדסית, תכנון תאורטי של מערכת הניסוי, בחירת 

משאבה  -סוג המשאבה שנבחרה ,מערכת בעלת משאבה בודדתנבחרה  -אלטרנטיבות של מעגלי זרימה

 . קיבוע מכני וכו', בדיקת היתכנות של כל בדיקהצנרת, ברזים, משאבה, שסתומים,  -בחירת רכיבים צנטריפוגלית. 

 

 תכנון סופי כלל:

הצלבת גרף נתוני המשאבה של היצרן ועומד המערכת, נבחרה משאבה שתוכל לספק את כל בחירת משאבה לפי 

הגדירו את כמות המים שתסופק  . חישובים מתרמודינמיקה 1035 -הלחצים ונמצא שספיקתה הכללית

, היא אכן מגיע ללחצים והספיקות הנדרשותכת הכוללת על מנת לוודא שלמער, ביצוע אנליזות 100L -למערכת

מנת לראות את התוצאות על  ניסויים עריכתערכת. קונסטרוקציה, ייצור והרכבת המל יםשרטוטהכנת תיק 

 אנליזת חוזק לקונסטרוקצית המערכת ותכנון ממשק הפעלה למערכת. , טווח תוצאה תקינהוהגדרת  שמתקבלות

 

 

 

 

שלד קונסטרוקציית המערכת -4איור  מבט אחורי -המבדקה -5איור    מבט איזומטרי -המבדקה -6איור      
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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 המחלקה להנדסת מכונות

 

 
  2015יוני                                                                                                                       סיוון תשע"ה

 בס"ד

 

 אופטימיזציה של חמם לחימום מים בדוד

15-83 

 מגיש: אבירן ביטון

 מנחה: ד"ר יוסף אהרון

 

 בחימום מים לצרכים ביתיים קיימות שתי בעיות עיקריות:

עבור מס' מקלחות מסוים ו/או טמפ' מים לא חוסר ודאות לגבי הזמן הדרוש לחימום כמות מים מספקת  ·

גבוהה מספיק עבור מקלחת גורם להמתנה ממושכת למקלחת ולבזבוז אנרגיה וזמן עקב חימום והמתנה 

 .לכמות גדולה מידי של מים

פין, קוצר זמן בהמתנה לכמות מים מספקת שתתחמם עבור מקלחת מביא לפתיחת הברז בטרם עת ולחל ·

 .מתבזבזים ואף האנרגיה שהושקעה בחימום המועט שלהםוהמים שאינם חמים דיים 

 

מטרת הפרויקט היא לאפיין כיצד פרמטרים שונים בחמם כגון אורכו, קוטרו, גודל פתחי הכניסה והיציאה אליו 

וממנו והפסדי הזרימה בו משפיעים על טמפרטורת המים ביציאה, ועל זמן קבלת כמות מים מסוימת ולבסוף מציאת 

 ת.וונטיים כך שהחמם יתפקד בצורה אופטימאליהפרמטרים הרל

 

 :, ואלו הםבוצע סקר ספרות נושאים עיקריים ועליהם 3עלה כי הוא כולל  לאחר הבנת עיקרון הפעולה של החמם

 

תופעה תרמודינמית היוצרת מפל לחץ כתוצאה מהפרש צפיפויות של זורם. זוהי  – אפקט תרמו סיפון ·

 הטמפרטורה כך שנוצרים כוחות ציפה על הזורם החם בתוך הזורם הקרצפיפות הזורם יורדת עם עליית 

 

ממפל לחץ בזורם שנוצר כתוצאה ממספר גורמים  הפסדי עומד הנובעים אלו – הפסדי זרימה בצנרת ·

 :המפריעים לזרימה.ישנם שלושה סוגים הרלוונטיים לפרויקט

 הפסדים אורכיים .א

 כניסה ופריקה –הפסדים מקומיים .ב

 מעבר מצינור רחב לצינור דק -פתאומית  הפסדי התכווצות .ג

 

במצב של זרימה בתוך צינור של זורם בעל טמפרטורה גבוהה  - מעבר חום בהסעה מאולצת בצינור ·

מטמפרטורת הסביבה קיימים הפסדי חום לסביבה, מה שגורם לירידה בטמפרטורת הערבוב בתוך הצינור. 

 אלה מושפעים ממשטר הזרימה  הפסדים

 



 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 המחלקה להנדסת מכונות

 

 
  2015יוני                                                                                                                       סיוון תשע"ה

 בס"ד

עוסק בחקירת החמם הסטנדרטי הקיים בשוק תוך הבנת עיקרון פעולתו על ידי בניית מודל מתמטי וכיול פרויקט זה 

 , להלן תצלום חלקיו:ניסוי המבוססת על החמם הסטנדרטי המודל על פי מערכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המערכת כוללת את החלקים הבאים:

 גוף חימום המעוגן לדוד המים באמצעות פלאנג' ·

 המולבש על הגוף חימוםחלקו העיקרי של החמם  ·

 סביבתו הקרהבסיס גומי המשמש לאטימה בין הפלאנג' לבין הדוד ובנוסף בין החמם לבין  ·

 צינור יציאה מהחמם המתחבר לראשו ·

 

ליטרים של  40כ  שהיא לאחר הבנת הבעיה והשלמת המודל התאפשר, ע"פ כמות מים דרושה למקלחת ממוצעת

, לבצע אופטימיזציה לחמם על פי מספר משתני תכן: ליטרים של מים חמים ישירות מהדוד 20 –מים מתוכם כ 

ישיר  ןורה באופקש –המשפיעים על הפרעות הזרימה, טמפ' המים והספיקה המסית. טמפרטורה  -גיאומטריים 

פיקה המסית. כמות מים מסויימת המשפיעה על הס –לצפיפות המים ומושפעת מספיקת המים בחמם. מס' מקלחות 

 ית המטרה הינה זמן חימום המים המושפע מכל הפרמטרים הנ"לפונקצ

לאחר מציאת הגדלים האופטימאליים עבור משתני התכן ניתן לדעת מהו הזמן המדויק (שבו כלול מקדם ביטחון) 

 רצויפקת של מים עבור מס' מקלחות הדרוש לחימום כמות מס
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 חלוקת שטף האנרגיה בפיצוץ על פני הקרקע ובאוויר  

 חי קידר :מגיש

 )ג"אב(דוד אורנאי ' פרופ, )זאדווין יעוץ הנדסי(ליפה זאדווין  'אינג: יםמנח

 

נעשו בתחום זה מחקרים . הערכת עמידות של מבנים בפני פיצוץ חומר נפץ בסביבתם הינו נושא הנחקר זה שנים רבות

. רבים הכוללים ניסויים של פיצוץ בצורות שונות ומדידת פרמטרים שונים של גל ההדף הנוצר כתוצאה מהפיצוץ

תוח עוצמת גל ההדף הם שיא הלחץ הפוגע הפרמטרים המאפיינים את גל ההדף אותם מודדים ובהם מתחשבים בני

2(למרות שהלחץ והאימפולס אינם מושפעים ישירות מהלחץ הדינאמי ). המתקף(והאימפולס  / 2ur , חצי מכפלת

 לא קיימת התייחסות, שהינו פרמטר דומיננטי בהרסניות של גל ההדף, )מהירות החלקיקים בריבוע בצפיפות האוויר

בנוסף מובן  ).הכוללת את אנרגיית הלחץ הדינאמי(לשטף האנרגיה המופצת מהפיצוץ מחקרית ואמפירית  משמעותית

 . ולכן התייחסות לשטף האנרגיה חשובה, כי התהליך של הפיצוץ והתפשטות גל ההדף הוא אנרגטי בבסיסו

ר של הפקולטה להנדסה "במסלול מית כפי שמובנה, הינו מהווה את השלב המכין של כתיבת הצעה לתיזהפרויקט זה 

 . באוניברסיטת בן גוריון

 .חקירה של האופן שבו מופצת האנרגיה בגל ההדף, במחקר זה מתבצע סקר ספרות בתחום אנרגיית גל ההדף באוויר

המוטיבציה המרכזית בהבנת התחום  .מהם הפרמטרים המשפיעים על האנרגיה בגל ההדף וכיצד הם באים לידי ביטוי

 . והאם ניתן להגדילו בדרכים שונות, מה החלק היחסי של אנרגיית הפיצוץ שמופץ בגל ההדף הינה על מנת לדעת

שבוצעו בעבר  מתוך ניסויים. במסמך זה מבוצע ניתוח מתמטי ופיזיקאלי של אנרגית גל הדף באוויר כתוצאה מפיצוץ

ניסויים למדידת מהירות חלקיקי האוויר במרחקים שונים ממוקד מו, ים שונים מפיצוץלמדידת הלחץ בגל ההדף במרחק

המבוססות על אינטגרציה בזמן של  ובשיטות שונות, האנרגיה שבגל ההדף במרחקים שונים מחושב שטף, הפיצוץ

 ,Cole( אהאנטגרל הב הואנעשה שימוש הראשון בו  האינטגרל .ממוקד הפיצוץ יםקבוע יםהשטף האנרגטי במרחק

1965(: 
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 .שם פתרון האנטגרל פשוט עקב אי הדחיסות של המים, אינטגרל זה בשימוש לחישוב שטף האנרגיה בפיצוצים במים

 :לחישוב האנרגיה בזמן המוצג כך )Dewey & McMillin, 1985( אינטגרל האנרגיה שעל בסיסו נעשו סימולציות
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מתוצאות החישוב של השטף האנרגטי ובהנחה כי גל ההדף מתפשט במרחב בצורה כדורית מוצגת האנרגיה שמגיעה 

. למרחק עבורו בוצעו המדידות ובכך ניתן להציג את השינוי באנרגיה של גל ההדף כתלות במרחק ממוקד הפיצוץ

, ניתן לראות תוצאות של האנרגיה בגל ההדף כתלות במרחק מתוך מדידות של הלחץ בזמן במרחקים שונים 1 איורב

 .ניתן לראות את החישובים המבוססים על תוצאות ניסוי של מדידת החלקיקים 2 איורוב

 

הקו הכחול האנרגיה מחושבת לפי שני האינטרגלים . גרם טן 42גרף האנרגיה כתלות במרחק ממוקד פיצוץ של  1 איור
ליה באנרגיית גל ההדף עד מרחק עדומה של של האנרגיה מגמה ה. )2( והקו האדום מתוך משוואה, )1( עבור משוואה

 .מטרים בוצעו שתי מדידות מופיעות שם שתי תוצאות 5במרחק  .דעיכה של האנרגיהמסויים וממנו 

 

 

בעיגולים . )Dewey, 1964(גרף לוגריטמי של האנרגיה במרחקים השונים בחישוב על בסיס מידע אמפירי  2 איור

הקו הכחול מציג קו מגמה . ם "כפי שחושבה שמגיעה למרחק המקונ אדומים האנרגיה מתוך 

 : הערכים שהתקבלו הינם. המקורב בריבועים פחותים לביטוי מהצורה 



 

שונים של אם כי התוצאות מוצגות על תחומים , מגמות שונות באופן שבו משתנה האנרגיה בגל ההדףהתוצאות מראות 

  .ועל חומרי נפץ שונים, מרחקים

מוצגים שלבי . תחת מגבלות מסויימות, במחקר זה הוצגו דרכים לחשב את אנרגיית גל ההדף מתוך תוצאות ניסוייות

בשילוב חישובים נומריים  להרחבת ההבנה של פילוג אנרגיית גל ההדף במרחב ובזמן המוצעיםהמחקר הבאים 

 .להשלמת תחומי החישוב
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 הנעה תת ימית לצוללת
 300889276              -ירדן מיה מגישים: 

 300566429  -אליאור בן סימון                

 , פרופ' הוגו גרטמןד"ר אמיר שפיראמנחה: 

 
 חשיבות העבודה:

" דרושה מערכת הנעה המסוגלת לקחת את הצוללת HydroCamel 2015לפרוייקט הצוללת האוטונומית "
 אטמוספרות. 100מטר והנובע מכך לעמוד בלחצים של עד  1000לעומק של עד 

מערכת ההנעה חשובה לצוללת על מנת לאפשר לה כל תנועה במרחב התת ימי גם במצבים של אי שליטה 
 בתנאי בתאי הציפה זרמים חזקים.

 

 מטרות העבודה:

o 8המאפשר הרכבת מנועי  תושבות תכןU (כנפיים וצינורות פנימיים) תכן זה יאפשר בגוף הצוללת , 

 מוכנים שנבחרו מבעוד מועד וגוף הצוללת שברובו כבר תוכנן.את הרכבה ותיאום של חלקים 

 

o וללת על מנת להקטין את הגרר במים ולהגדיל את הכנסת כמה שיותר ממערכת ההנעה לגוף הצ
  דינאמית.-היעילות ההידו

 

o .תכנון מחדש של מדחפים מתאים למנוע בעלי יעילות גבוהה יותר 

 

o ואטימה לחצים גבוהים. התאמת מנועי הצוללת לעבודה בסביבה מימית 

 

 :שיטות העבודה

o  תכנון של מייסבי החלקה פלסטיים שמקבעים את הסטטור והרוטור של המנוע על מנת להתאים
לגאומטריה שהוכתבה מראש בגוף הצוללת ולהחליף את המיסוב הקיים שאינו עומד בתנאי 

 סביבה מיימית.

 

o להכיל בתוכן את מנגנון המנוע והמדחף  תכנון מחדש של כנפי האיזון של הצוללת על מנת שיוכלו
 .מבלי להוות גרר בכיוון התנועה

 

o  תכנון מדחף מיוחד מסוגRim Thruster שמתאים לגוף המנוע וממקסם את הנצילות ההידרו-
 דינאמית של הצוללת ע"י קבלת שטח מעבור זורם גדול יותר ללא הפרעה בצינורות ההנעה.

 



o  אפוקסי על מנת ליצור אטימה פשוטה של המנוע ועמידה הצפה של סלילי המנוע בעזרת דבק
 .בתנאי לחץ מיימי גבוהה

 

 תוצאות העבודה:

o נוע תוכנן מיסב החלקה, כאשר המנוע עובד גם עם פולימר רגיל במקום חומר עבור תושבות המ
 ההחלקה, דבר שיוצר חיכוך מוגבר.

שר כרגע חומר הגלם עוד לא בעתיד ייוצר מיסב ההחלקה מפולימר החלקה מיוחד עמיד במים, כא
 יים עקב עלות גבוהה של חומר הגלם.עבר עיבוד מטעמי אופטימיזציה ראשונית עם חומרים תחליפ

 
o  תוכננה ונבנתה כנף חדשה שאורכה נקבע לפי צפי הכוח המנוע כזרוע להפעלת מומנט ויכולה להכיל

 את מנגנון מנוע מבחינה גאומטרית. 

 )2 (ניתן לראות באיור מספר
 

o  תוכנן מדחף מסוגRim Thruster  כאשר כמות הלהבים ותכן הלבים נעשה באמצאות עקרונות
עבור  27.8%כלליים למדחפים ולאחר מכן בוצעה אופטימיזציה ניסויית עד להגעה לנצילות של 

 העבודה הנכנסת והיוצאת

 )1,2מספר  (ניתן לראות טבלאות
 

 

Table 1 
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Table 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 המלצות להמשך:

o המשך עבודה ומחקר עבור פרופלי המדחף. 

 

o  הרוטור  בהגדרת המיקום המדוייק שלביצוע אופטימיזציה עבור מיסבי ההחלקה שתתמקד
 לעומת הסטטור, ובהורדת החיכוך במערכת.
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Figure 1 



 :רשימת מקורות

o ימיים תת אוטונומיים שיט כלי בנושא ויקיפדיה אתר -  

http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_underwater_vehicle   
 

o  חברת אתר igus –  

http://www.igus.com  
 

o  אתר  -open prop 

 http://engineering.dartmouth.edu/epps/openprop/index.html 
 

o אתר ocean motion –  

 http://oceanmotion.org/html/resources/oscar.htm   
 

o אתר airfoil tools  -  

http://airfoiltools.com/search/list?page=s&no=0       
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 זרוע רובוטית לצוללת מחקר

 מגישים: לירון נואמה, יאיר פיצ'רסקי

 מנחים: פרופ' הוגו גוטרמן, ד"ר אמיר שפירא

 

לצרכי HydroCamel 2015 הפרויקט הינו חלק מפרויקט כולל של תכן וייצור צוללת אוטונומית 

הרובוטית. לאורך ואיתו גם הצורך בזרוע  2013מחקר. פרויקט הצוללת התחיל את דרכו בשנת 

ישות שונו , הדרהרלוונטיות לאותן שניםהשנתיים האחרונות פותחו זרועות אשר ענו על הדרישות 

 .ככל שהתקדם הפרויקט

 :כדלהלןמוגדר  לשנה זו זרועה מפרט 

v פש.הזרוע תהיה בעלת ארבע דרגות חו 

v  מ'. 300הזרוע תפעל בסביבה מימית, בעומק של עד 

v  ק"ג בנקודת הקצה. 5הזרוע תוכל להניף משקל של 

v .(צבת/מקדח/יח' איסוף דגימות) הזרוע בעלת יחידת קצה מתחלפת 

v  'ס"מ. 80מפתח זרוע מקס 

 

 

 )solidworks: הצוללת עם הזרוע (מתוך תוכנת 1איור 

 

 

 



הבעיות העיקריות איתן יש להתמודד בפרויקט זה הינן בחירת אקטואטורים להפעלת הזרוע, כך 

, יעמדו (בעתיד) שיהיו עמידים בתנאים הבאים: סביבה מימית, ניתנים לאטימה, ניתנים לבקרה

בעומסים הנדרשים ושיתאימו למגבלות המערכת מבחינת נפח וסיבוכיות. יצירת מרחב עבודה 

 תחת האילוצים של דרישות התכן. מקסימאלי עבור הזרוע 

מספר קונספטים על מנת להתמודד עם הבעיות הללו נבחנו  -האפשריות דרכי הפתרוןהגדרת 

נבחנו אקטואטורים ליניאריים (אשר ממירים את התנועה הליניארית  שונים. עבור ההנעה

 יםימנועים זוויתלסיבובית על ידי זרוע הממוקמת במרחק מן הציר ויוצרת תנועה סיבובית) אל מול 

אל בשל נפחו הקטן בעיקר  , זאתם ישירות על הציר. נבחר הקונספט של המנוע הליניאריהממוקמי

 ,ים לאטימה של האקטואטור הליניארי. לאחר מכן נבחנו קונספטויתיהמנוע הזו יתפוסמול הנפח ש

, מנוע חשמלי איטום מנוע חשמלי באפוקסי, מנוע ציר עובר צימוד מגנטי,פתרונות: מנוע עם  4הוצעו 

שני  נבדקור הצגת היתרונות והחסרונות של כל פתרון ולא .)םהשוואת לחצי לטובת(שמן במוצף 

 לאחר עריכת , כאשרשמן) וקסי והשוואת לחצים באמצעות הצפתקונספטים מובילים (איטום אפ

. במסגרת בחינת מנוע חשמלי מוצף עם השוואת לחצים - בחר המוצלח מביניהםנסט ניסויים 

 ע המוצף שמןהקונספטים פותחה שיטה לאיטום מנוע חשמלי באפוקסי ועבור הפתרון של המנו

 .פסולה אשר מאפשרת את הפתרון הנ"לפותחה ותוכננה ק

-עלי ובשימוש בהשוואת לחצים ע"י שרוול גמיש. הפתרון מוצג בדמות תכן עצמ -השוואת לחצים

על מכשול הפרש הלחצים, משתמשים בתעשייה בפתרון של השוואת לחצים בין  מנת להתגבר

 הסביבה החיצונית והפנימית. עיקרי הקונספט:

 ).2(מתוארת באיור  ת גמישההצילינדר מוצף בשמן וכולל פתח יציאה אליו מחוברת צינוריגוף 

גם  מכיוון שהצינורית גמישה לחץ השמן עולה יצוני עולה הוא לוחץ על הצינורית,כאשר הלחץ הח

, כך שנוצרת השוואת לחצים בין הדופן החיצונית והפנימית של הצילינדר. (בצורה אחידה בנפח)הוא 

  בשיטת פתרון זו מתבטל הצורך בשימוש בחומרים חזקים.

עם מנוע חשמלי ומוצף שמן: מכלול האקטואטור2איור  עם מנוע חשמלי ומוצף שמן : מכלול האקטואטור2איור 



מן זורם השבמצב זה נפח חלל הצילינדר גדל ו עולה כאשר פין הבוכנה יוצא החוצה.עיה יישומית ב

הצינורית אינה אפקטיבית יותר, מכאן שיש צורך לשמור את  מהצינורית פנימה. במצב המתואר

 נפח הצילינדר קבוע לכל אורך מהלך ההפעלה של הבוכנה.

 

תכנון  -במקביל לבחינת הקונספטים להנעה נעשתה עבודה על תכן מבנה הזרוע -מבנה הזרוע

החוליות ומיקום האקטואטורים. במסגרת תכן זה פותחו משוואות קינמטיקה המגדירות את 

מיקום קצה הזרוע בהינתן ארבע דרגות החופש שלה. על מנת לקבוע את אורך החוליות אשר יאפשר 

סטים פותח קוד מטלאב אשר ממחיש את המרחב המתקבל בהינתן  האידיאלי את מרחב העבודה

, . על פי מספר רב של ניסויים התקבלו האורכים האופטימאלייםלחוליות הזרועאורכים שונים של 

 .אלו שיתאימו בצורה מיטבית לתפקוד הזרוע בפועל

נעשו חישובי סטטיקה  בהם, בנוסף, על מנת להגדיר את הכוחות והמומנטים שעל המנועים לעמוד

 שבאמצעותם התקבלו העומסים הנדרשים. 

 תוכננה הזרוע. שיקולים שהוצגובהתאם ל

 

 

 הזרוע השונים והמכלולים העיקריים: חלקי 3 איור



15-88 

  מערכת ציפה לצוללת אוטונומית

 טל פיטרמן איתי אלטמן, :מגישים

 דר' יוסף אהרון ופרופ' הוגו גוטרמן :מנחים

-Hydro" מטרת הפרויקט הינו בניית מערכת ציפה לצוללת אוטונומית כחלק מפרויקט תכן וייצור צוללת אוטונומית 

Camel 2015"תבמעבדה לרובוטיקה אוטונומי ת, זו היא השנה השלישית בה עוסקים בבניית צוללת אוטונומי 

" שיועדה להתחרות בתחרות    "Hydro-Camelברשות פרופסור הוגו גוטרמן, כאשר בשנה הראשונה יוצרה צוללת 

שנתי לבניית צוללת המיועדת למחקר כך שבשנה -. שנה לאחר מכן הוגדר פרויקט דובארה"ב AVUSIשעורך ארגון 

הראשונה עסקו בתכן גוף הצוללת, התאים האטומים והחלו בתכנון זרוע רובוטית ואילו השנה עוסקים הצוותים 

ך פרויקט הזרוע, תא לחץ אשר ידמה את הלחץ בעומק הים לבדיקת תפקוד מערכות בהתאמת מנועים לצוללת, המש

 הצוללת ופרויקט זה.        

 פרויקט זה יעסוק בתכן וייצור של מערכת ציפה בעלת התכונות: 

 .ת המנועיםל ציפת הצוללת תוך חיסכון באנרגימטרת המערכת הינה שליטה ע –חיסכון באנרגיה  ·

 ום המאפשרת עלייה לגובה פני הים במצב של חוסר תקשורת.תפקוד גם כמערכת חיר ·

 .מטר) 300(עומק  ]atm[ 31עמידות בסביבת לחצים גבוהה של עד  ·

 ק"ג). 80~[%] ממשקל הצוללת ( 5כוח ציפה של  ·

 מ"מ). 325קוטר מקסימלי של המערכת כקוטר הצוללת (~ ·

 שליטה מלאה על המערכת. ·

 

, את תהציפה והאיזון הקיימות כיום בצוללות ובפרט בצוללות אוטונומיובמסגרת הפרויקט בחנו את מערכות 

הבדלים בשימוש ההבדלים בין המערכות, האנרגיה בה משתמשת כל מערכת, בחינת התאמתה למידות הצוללת ,

המערכת תהיה ובחרנו להתמקד בפתרון של מערכת סגורה שעושה שימוש בשמן ואוויר.  חומרים וגזים שונים

במרחק שווה ממרכז המסה של הצוללת, כל מודול יכיל בלדר חיצוני, יחידת שימוקמו זהים ני מודולים מורכבת מש

  כוח הידראולית (משאבה ומנוע חשמלי) ואקומולטור בלדר כאשר הבלדר ימולא באוויר מראש.

ל כל גוף, מוקף ע"  -על מנת להבין את עקרון הפעולה של המערכת יש להבין תחילה את עקרון הציפה של ארכימדס 

. "ידי הגוף  -באופן מלא או חלקי בזורם, פועל כוח ציפה ששווה למשקל הזורם שמוחלף על

( )B G body SeaWater avgF F F V g r r= - = × × -å 

פעם שנייה נבחן את נפח את נפח הבקרה בתוך האקומולטור,  כעת נרצה לבחון שני נפחי בקרה פעם אחת נבחן

  הבקרה של המודול כולו.



 הצוללת בתוספת שתי מודלי מערכת ציפה

יחידת הכוח ההידראולית מעבירה את השמן מהבלדר החיצוני לתוך האקומולטור, השמן דוחס  -כאשר נרצה לשקוע 

כלומר לאקומולטור נכנס שמן ובמבט על המודול כולו את האוויר שנמצא בבלדר הפנימי (שנמצא באקומולטור). 

 ודול כדי למלא נפח זה.נפחו של הבלדר החיצוני קטן מכיוון שיצא ממנו שמן ומי ים ייכנסו למ

הסיפור דומה אך הפוך יחידת הכוח ההידראולית תעביר שמן מהאקומולטור לבלדר החיצוני  –כאשר נרצה לעלות 

 וכך האוויר בתוך האקומולטור יתפשט ומהמודול ייצאו מים בגלל שנפח הבלדר החיצוני יגדל.

 

 ודול מערכת הציפה בחצי חתך חצי מבטמ

 האטום שמכיל את יחידת הכוח ההידראולית.עבודה זו נעשו חישובי חוזק עבור האקומולטור ועבור המיכל ב

כוחות הפועלים על הצוללת (ציפה ומשיכה כתוצאה מהתאים האטומים ומשקלה)  וכנגזרת מכך את כן חושבו כמו 

 הכוח הדרוש לייצר בעזרת מצופים ומשקולות על מנת לאזן את הצוללת לפני הוספת מערכת הציפה. 

על מנת להתמודד עם אתגרי הפרויקט עלינו לבחון מספר דברים. האנרגיה הדרושה להפעלת מערכת הציפה ויעילותה 

לעומת שימוש במנועים לצורכי שינוי ושמירת עומק. התאמת רכיב פעיל (משאבה, מנוע) מתאים. סביבת עבודה, 

ות בפרויקטים אחרים, על מנת לאזן את המערכת תצטרך לפעול בסביבה מימית, קורוזיבית ובלחצים גבוהים. תל

 הצוללת באופן מדויק אנו צריכים שכלל המכלולים בצוללת יהיו מיוצרים.
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 השפעה תרמית במערכת לטיפול מתקדם בשפכים

 דניאל סולודוחין, ריחן נדב: מגישים

 ר ויטלי גיטיס"ד, גנדי זיסקינד 'פרופ: מנחים

 

במערכת לטיהור מים , על מעבר מים דרך ממברנה, זה אנו בוחנים את השפעת הטמפרטורהבפרוייקט 
ם וניתחנו ביצענו ניסויי, השפעהעל מנת לחקור את ה. (Reverse Osmosis - RO)בשיטת אוסמוזה הפוכה 

 .לתוצאות בניסוי המקביל מלפני שנהבאופן פרטני וביחס , התוצאות את

 שמולקולות כך, ממברנה דרך, חיצוני לחץ הפעלת י"ע, נדחסים גבוה מלח ריכוז עם מים, RO בתהליך
 עם. המוזנים המים מטמפרטורת מושפע סינון לאחר התוצר מי שטף. הממברנה את לחדור מצליחות המים
 . כן גם עולה התוצר במי המלחים ריכוז זאת עם יחד אך, התוצר מי בשטף  עלייה ישנה הטמפרטורה עליית

 לכמות ביחס, נמוכה שכיחות ובעל ומעולם מאז מבוקש טבע משאב הינם, נמוך מלחים ריכוזמים בעלי 
 לאור, יותר אף מודגשת שתייה מי של חשיבותם .ובלעדיהם אין האנושות יכולה להתקיים הכללית המים

 עלייה עימן הביאו אשר, הצריכה תרבות והתפתחות האחרונה בעת העולם באוכלוסיית החדה הצמיחה
 וניתן עלייה במגמת נמצא, וההתפלה המים הטיפול שתחום להבחין ניתן זאת בעקבות. כאלה למים בביקוש
 שימוש תוך, המים איכות לשיפור וזולות יעילות דרכים למצוא מנת על, נעשים רבים שמחקרים לראות

 המושקעת האנרגיה בכמות ישיר באופן תלויה מותפלים או מטוהרים מים שעלות כיוון זאת .מועטה באנרגיה
 .בתהליך

ם א .מתקןמשאבות הלחץ בשל  ,הרבה חשמלב צריכת הות הטיהור נובעת עקחלק ניכר מעל RO בתהליך
נוכל להוזיל משמעותית את עלויות הפעלת , הלחץבמשאבות  ויעיל יותר שימוש מופחתל ך בה נביאנמצא דר

העבודה  מציאת טמפרטורתו קירתח, אי לכך. לצרכן כך להוזיל את מחיר המים המטוהריםמתקן הטיהור ו
 .הינה פעולה חשובה בעלת השפעה רבה על תהליך הטיהור, ROשל הממברנה בתהליך המיטבית 

 

 הניסוי מערכת שרטוט - 1איור 

 

ובטווח  22barשל  קבוע לחץב ,RO בשיטת מים טיהור במערכת, ניסוייםמספר כו נער זה בפרויקט
 הממברנה התנהגות את לחקור כדי  ,לאחר תהליך דחיסת הממברנות ,40°Cל   25°C שביןטמפרטורות 
 ריכוזו עולה הממברנה דרך המים שטף שבה, אופטימלית לטמפרטורה להגיע במטרה, שונות בטמפרטורות

, מכונות להנדסת במחלקה שיושבת, מים טיהור במערכת משתמשים אנו זו למטרה. בעינו נותר המלחים
, שבע באר) שפכים טיהור מכון( ש"במט ידם על והופעלה סביבתית להנדסה היחידה את בעבר ששימשה

 שבתוכם לחץ תאי, לחץ משאבת, הזנה מיכל, היתר בין כוללת המערכת. תימן לשדה בסמוך שנמצא
 .ספיקה ומדי לחץ מדי, ממברנות



ל   25°C שביןבטווח טמפרטורות מפרטורה על סינון מי ברז עת הטבחנו את השפשני הניסויים הראשונים ב
30°C ,הראו הניסויים הראשוניםתוצאות . ת המערכתנת לבדוק את תקינועל מ, ביחס לתוצאות מלפני שנה, 

ביחס לתוצאות שהתקבלו לפני , הטמפרטורות שבדקנובשתי  50% -קטן בכ, התוצר שקיבלנושטף מי ש
 .את הממברנהל כן החלטנו להחליף ע, שנה

ביצענו  ,)קשיים רבים עקב בעיות באטימת המערכת לנזילותתהליך הלווה ב( ,לאחר החלפת הממברנה
 מי מלח בריכוז , עבור מי ברז , 40°Cל   25°C שביןבטווח טמפרטורות , שלושה ניסויים נוספים

ppm5000 , ועבור מי מלח בריכוז שלppm10000. שלעבור טמפרטורה ניסויים ניתן לראות ששלושת הב 
 40°C תוך כדי שאיכות התוצר נשארת זהה יחסית עם עליית , בשטף התוצר 30-35%עלייה של  קיימת

ניתן להבחין בתוצאה יוצאת דופן עבור הניסוי עם מי , עם זאת .)92-97% -אחוז דחייה של כ( הטמפרטורה
 .35°Cהיה נמוך מהשטף עבור  40°Cבו השטף עבור , 10000ppmהמלח בריכוז של 

 

 זמי בר, דגימות בטמפרטורות שונותריכוז ממוצעי  -1טבלה 

מהניסוי שלנו    שטף תוצר C° הזנה  טמפרטורת
l/hr·m² 

 %אחוז דחיה 

25 23.4 96.89 

30 26.641 97.21 

35 31.467 97.53 

40 35.682 97.08 

 

 ppm5000מלח מי , ריכוז ממוצעי דגימות בטמפרטורות שונות - 2טבלה 

מהניסוי שלנו    שטף תוצר C° הזנה  טמפרטורת
l/hr·m² 

 %אחוז דחיה 

25 18.08 96.94 

30 20.561 96.67 

35 23.66 96.61 

40 27.603 96.30 

 

 ppm00010מלח מי , ריכוז ממוצעי דגימות בטמפרטורות שונות - 3טבלה 

מהניסוי שלנו    שטף תוצר C° הזנה  טמפרטורת
l/hr·m² 

 %אחוז דחיה 

25 12.333 93.68 

30 14.7 93.65 

35 20.333 92.44 

40 18.6 92.3 

 

תוצאות הניסוי מאשררות את תוצאות הניסוי משנה שעברה אפשר להסיק ש, למעט תוצאה יוצאת דופן זאת
העלאת . לבין טיב מי התוצרדרך הממברנות בין עלייה בשטף  ,שאין קשר ישירואת שאלות המחקר ומראות 
על כן כדאי , הלחץ ולחיסכון בעלויות הטיהורבמשאבות לשימוש מופחת  הטמפרטורת המים אכן מביא

, )בעונהתלוי  –או קירורם ( לטמפרטורה המיטבית ימום המיםח .ROלייעול מערכות , להשתמש בתופעה זו
או לחילופי להשתמש במחליפי חום , י חימום סולארי של המים טרם הכנסתם למערכת"יכול להתבצע ע

 ).י קירור המשאבות"חימום המים ע, למשל(

 

 



 

 רשימת מקורות

אגף חינוך , החברה להגנת הטבע, מדידת נתונים אביוטיים רלוונטים בשדה, (2001)ברנשטיין  .ע .1

 10-9, והדרכה

 

. ח סופי"דו, השפעה תרמית במערכת לטיפול מתקדם בשפכים, )2014(אבירם . מ כץ ו. א .2
 .אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה להנדסת מכונות

 

3. N.M. Al-Bastaki & H.I. Al-Qahtani (1994), Assessment of thermal effects on the 

reverse osmosis of salt/water solutions by using a spiral wound polyamide 

membrane, Desalination 99, 159-168. 

 

4. S.P. Beier (2007), Pressure driven membrane processes - 2
nd

 edition, ISBN: 978-87-

7681-152-2, bookboon.com. 

 

5. H.T. El-Dessouky & H.M. Ettouney (2002), Fundamentals of salt water desalination, 

Elsevier, Netherlands, ch.7 409-435, appendix-A 525-531. 

 

6. M.F.A. Goosen, S. S. Sablani, S. S. Al-Maskari, R. H. Al-Belushi, M. Wilf (2002), 

Effect of feed temperature on permeate flux and mass transfer coefficient in spiral-

wound reverse osmosis systems, Desalination 144, 367-372. 

 

7. E.M.V. Hoek, A. S. Kim, M. Elimelech (2002), Influence of cross flow membrane 

filter geometry and shear rate on colloidal fouling in reverse osmosis and 

nanofiltration separation, Environmental Engineering Science 19, 357-372. 

 

8. X. Jin, A. Jawor, S. Kim, E.M.V. Hoek (2007), Effects of feed water temperature on 

separation performance and organic fouling of brackish water RO membranes, 

Desalination 239, 346-359. 

 

9. R. Sheikholeslami, Y. Wang and H. Yu (2011). Application of theoretical scaling 

potential index to predict onset of composite Calcium Carbonate and Calcium Sulfate 

fouling and Crystal types and phases in seawater reverse osmosis treatment. In 

Antizar-Ladislao et al. (ed), Water Production and Wastewater Treatment (pp. 269-

284). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers 



 
 

i 
 
 

 

15-90 
 

 בשילוב קולטי שמש גגבמ"מ  122רקטה פגיעת חתך מיגוני כנגד 
 

 

 ניקיטה אפרוס: מגיש
 

 )רנ"מקה –(אב"ג), רס"ן מגיסטר אנדרש שנקר (צה"ל  ד"ר ארז גלמנחים: פרופ' 

 
איום נשק תלול המסלול על מדינת ישראל צמח בשנים האחרונות והתגלה במלוא עוצמתו במלחמת 

 נשק -כמו ה'קסאם'רקטות פיתוח בשקיעו רבות הארגוני טרור חימה ברצועת עזה. י הלוסבב השנייהלבנון 

  .הצבאיו האזרחי העורףעל  והשפעתאשר מהווה איום אסטרטגי עקב סטטיסטי ו שוטפ

אפקטיביות העל אף  ."כיפת ברזל" - תקטיבימערכות הגנה אמדינת ישראל פיתחה  ,לאיוםכמענה 

מאוימים  םאזורי מלא של כיסוי יחסית שלא מאפשרת עקב כמות מערכות מועטה, תמערכהגבוה של ה

  של רקטות. פגיעהנוצר צורך למגן מבנים באמצעים פסיביים כנגד 

כחלק מטרנד העולמי לשימוש באנרגיה ירוקה, יותר ויותר אנשים בוחרים להתקין על גגות  ,כיום

לוחות אלה  שמכסים את רוב שטח הגג. מדובר על לוחות ,אריות. בפועלבתיהם מערכות אנרגיה סול

 או רקטות.ה יזימה עבור פצצות מרגמ יכולים להוות נקודת

 

 :פיצוץ מתרחשים שני אפקטים אשר מסכנים את הגג נוצרכאשר 

 יזור רסס מתכתי. פיצוץ המטען הנמצא בתוך רקטת המתכת גורם לפ -רסס ·

לחץ גבוה מאוד. י "ע המאופייןלהתקדמות גל הלם שחרור האנרגיה האלים מביא  -הלםל ג ·

 בחזרה ללחץ הסביבה.של הלחץ  אקספוננציאליתדעיכה  חזית הגל בגג מתחילה פגיעת לאחר

 נקראגיעת הגל ועד החזרה ללחץ הסביבה מרגע פעל הגג  לחץ המופעלה שלאינטגרל 

קריטיים אשר משפיעים על ינם פרמטרים אימפולס הן הלחץ המקסימלי והן הה. "אימפולס"

יש צורך  לכן,ההתנהגות הגג והם אלה שקובעים האם הגג ישקע יתר על המידה ויקרוס. 

לחץ  -Bלחץ גבוה ואימפולס ארוך לנקודה  -Aנקודה ל מאזור "להביא את הגדלים הנ

 מקסימלי נמוך ואימפולס קצר.

 
 Pressure-Impulse curve -1דיאגרמה 

 

בין הצבה של מיגון כך ווב בין העלאת נקודת היזימה לגובה רב יותר מגג המבנה שיל ןזה נבחבפרויקט 

על  ותלהתגבר תוך כדי בדיקת האפשרויות ם נדרשתיאליה השיקולים .גחדירה של הג ע קריסה אומנתש

 :שני האפקטים

 עצמי גבוה עלול לסכן את הגג.משקל אמור לשקול מעט ככל האפשר. המיגון  ·



 
 

ii 
 
 

 

עקב לחץ הרוח אשר פועל על  מסבךהעומס על ה ביעלי גורר הלוח הסולרימיקום  הגבהת ·

עלול לסכן את הגג עקב משקל  -מכך נדרש מסבך חזק וכבד יותרתוצאה כ הקולט בשגרה.

האפשרי להצבת  מליילמצוא את הגובה המיניש  כן,ל .ובנוסף מחיר המערכת יעלה עצמי

  הקולט.

 

 :מורכב ממספר רבדים נוכח הדרישות התכן שהוצעפתרון 

בחומר מרוכב מאפשר לשמור על משקל שימוש קל וחזק. חומר מרוכב  -  EGlassבשימוש  ·

תכונות חוזק מצוינות ויכולת עצירת רסס טובה. תוך מתן  )פלדה(מערכת נמוך יחסית לחלופות 

מכמות  99%הצליחה לעצור מעל  EGlassמערכת של שני לוחות  ,ל"י צה"ע שנערךבניסוי 

 מ."מ 120ר "צרה עקב פיצוץ פצמהרסיסים שנו

הפעולה קרון ע אוד לספיגת אנרגיה.מבנה כוורת היינו יעיל מ –אלומיניום  "כוורת"בשימוש  ·

י גל ההלם המופעל על "ע סטית של האלומיניוםפלה המעיכה המתבזבזת על עבודהמתבסס על ה

  הקונסטרוקציה.

 

 :המערכת מבנה

להעלות את הפנל הסולרי עבור גגות דקים ניתן . ותקןי הגג עליו י"פהמסבך נקבע עגובה  ·

 יותר ולהוריד עבור גגות עבים יותר.

 A מיגוןחתך  – מ"מ 291640X9פנל סולרי בגודל סטנדרטי של בור ע

-"שוכבת"אלומיניום כוורת  וביניהם מ"מ EGlass 1500X1000 ימשטחשני של מבנה  ·

המסבך כדי לאלץ את המערכת לנוע רק בכיוון מוצב על משטח אלומיניום המחובר לעמודי 

 ברגע שגל ההלם מגיע. Zציר 

 "עומדים"כוורת על עמודי  נתמךהמבנה  ·

 
 Aחתך נבדק -1איור 

 

 :Bמיגון חתך 

 "עומדים"די כוורת עמוללא אך  Aלמערכת זהה 
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 :המערכת לעמידות בפיצוץבדיקת 

אימפולס ה בהם נבדקמנט סופי דגם זה ועבור מספר חתכים נוספים נעשו אנליזות אלעבור  ·

 .ת בגובה הפיצוץכתלו לחץ המקסימליהו

 

 )מימין( שניות 0.016לאחר והמודל  )משמאל(ונקודת יזימת המטען  Aמיגון רבע חתך -2איור 

 .בוצעה השוואה בין חתכי המיגון השונים ,כןכמו 

 

 לחץ כפונקציה של זמן -2דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-1

0

1

2

3

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035

P
re

ss
u

re
 (

M
p

a
)

Time (sec)

Pressure vs Time

Model_B_0.5m Model_A_0.5m



15-91

�����������	������
��������������

���� ��� 
��'� :����  

�� :�����������'��	��  -  ��"�  

������ ��	
� 
� 
� ��� ��� ����� ����� ��� �	���� ,���� ��� �	����� 	
� ���� �� �	����

���
 ��	
� �������� �������� ,�	����� ������ .������ �� �������������	��� �
� ��	
� ,����

�����
 ������� ������ ������� �����
 �	�� ����� ���� �� �	���� ���� .��
� ������� �����

������ ������ ����� .����� ������ �� �� ������� ������� ��� ���
 ��	
�� ������� ������

�� ����� ����� ��� 
� ,���� ������ 
� ����
����� �������������� ,������ ����� 
�� ���	 �����

�����	� �
��� ���� ����� 
� .��� ������ �� ������� ������ ��
��
 ��� ������ ,���� �������

.�����
 ���� ���� ���
 ������ ���� 
�
 �	���
 �� ������� ����	�� ���� �	
�
 ������ ��	��� 
�

�� �	���� ������ ,������	�� ������������� ������� �����
���� ��� �	
�
	��� ������ ��	���


���������.���� ���� 
�� ������� �������  

:������� �����
 ���� ����  

:������ ��� �����	 ,�����	�� ���� (�	���) ��

�� ������� ��� 
�  

�����	� ��	
�� �	���
 ����� �	��� ,���
� ,������� ���� �	��� �������� ���� ���� �����

.(
��
 ��
�) ������� ��
����

� ,������ 	��� ������ �	��� ����
 ������� �� ����� �
��� ������� ������� ���� �	��� �	
�

.(	���� 	
�� ���
 
��� �	��� �	
�� ���� ���� �
) ���� �	
�
 
�� ����� ��� �
�

�� �� ������ ,�����	 ���	��� 
����
 ,�	���  ,����� ����� �
��� ����� ��	
� �	���
 �����

.�	��� �������	 ������� ������� ������ �
� ����� ����
 ����� 	
�� 	
� 
�
 ������

�������� �� ��	
� ����� ��� 
� ���� �������� ,����� ��
 ������� �������
 ���� ���� �	���

.�	��� ��� 
� ������ 	����
 �������

��	������� ��� ���) ��� ���� ��	���� ������ ����	� ����� ,������� �����
���� ������� �����

.(����
 �����
 ������� �������	
� ������  

:����� ������  

������ 
�� ��
��	��� �������������. 

���
������ �����. 

�������� ������� �����
 ���
������ ������. 

������ �
�. 

������������ ��	
� ��	��
. 



:������ �� ����� ����  

  

����1 :��
�� ��
� ������ ���� �	���  

��
�� ���� ������� ,������� 
� ����� �� �	��� �	
�
 ������� ������� ����� ��� �	��� �����

���� �
�
 .	
�� ���� ���� ����� ���� ������������������ �	���
 ���
���� ���������� ����  

:��
��
 �����  

  

����2����� ���� ��� ����
���� :  



  

����3��
�� ���� : - ����� ����� ��
�� ���� ���� ��� ����� ���  

  

  

  

�

����

����

��	


���

����
����

����

����

�����

���
�

�

�




�

�

��

��

�


��

	 �� �	 ��

�
�
�
�

 ]
�
�
�

[

���� ]��[

�	�� �
����� �����	�� ����� 	�
	�

���� ������� 	�
�


