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מושב מליאה )אודיטוריום מינקוף(     09:00-11:00
יו״רים: ד״ר גדליה מזור, רמ״ח;  ד״ר ניר טרבלסי, רכז פרויקטים.  

,SCE שולחן נשיאות: פרופ'  יהודה חדד – נשיא  
  SCE ,פרופ' סמיון לויצקי, דיקן ,SCE גב' זהר וולפרט כהן - מנכ"לית  

SCE ד"ר גדליה מזור – רמ"ח  
  

דברי פתיחה וברכות   09:00-09:30
SCE פרופ' יהודה חדד, נשיא  

SCE גב' זהר וולפרט כהן, מנכ"לית  
SCE  פרופ' סמיון לויצקי, דיקן  

SCE ד״ר גדליה מזור, רמ״ח הנדסת מכונות  

:I הרצאת מליאה   09:30-09:50
 ”Engineering Design Projects“  

   Prof. Arlindo Silva, SUTD, Singapore University of  
Technology and Design, Singapore  

 :II הרצאת מליאה   09:50-10:10 
”Digital Workflow in Clinics and Education“  

Eng. Oscar Axelsson, Campus Värnamo, Sweden  

:III הרצאת מליאה   10:10-10:30
 ”Innovation, Science and Technology in SCE“  

Dr. Elad Priel, SCE, Beer Sheva, Israel  

הפסקה   10:30-11:00
קומה ראשונה בניין מינקוף ושמעון  

מושב פוסטרים ואבי טיפוס   11:00-14:00
יו״ר פאנל שיפוט בינלאומי: ד״ר גדליה מזור,  רמ״ח הנדסת מכונות  

יו״ר: ד״ר ניר טרבלסי - רכז פרויקטים הנדסת מכונות  
קומה ראשונה בניין מינקוף ושמעון  

פאנל שיפוט:  
 Prof. Arlindo Silva, SUTD, Singapore
Prof. Carl Michael, Stockholm,KTH, Sweden
Prof. Amarendra Kumar Das, IIT Guwahati, India

 Eng. Oscar.a.Axelsson, Campus Varnamo, Sweden
Dr. N. Trabelsi, SCE, Israel
Dr. E. Priel, SCE, Israel
Dr. Y. Biton, SCE, Israel
Dr. O. Hakimi, SCE, Israel

מושבים מקבילים     14:00-16:00
שמעון 104-106, שמעון 200-201  

המשך מושב פוסטרים והפסקת קפה   16:00-16:30
לובי אודיטוריום מינקוף  

מושבים מקבילים   16:30-18:30
שמעון 104-106, שמעון 200-201  

תכנית כנס 
פרויקטים

המחלקה 
להנדסת 
מכונות 

קמפוס באר שבע
מחזור ח' תשע״ח

08:00-09:00
התכנסות ורישום
)רחבת מינקוף קומה 1(

מתחם I: בקרה, רובוטיקה ומכטרוניקה

PI.1BS-05רובוט על גלגלים מיריעות מתקפלות עם קוטר משתנה |  דור אלמוזנינו, אהוד יחיאל
מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון, SCE | סעדיה שטרנברג

PI.2BS-07
פיתוח שיטת מדידה לדפורמציה תלת ממדית בניסוי קריסה של מוטית אנכית בתוך 

צינור כולא | בן נחום, שמואל זנבה
SCE ,מנחים: מר לנדאו ערן | מר טובל מתן, קמ״ג | ד״ר איתן פישר

PI.3BS-11גיר רציף | אוהד אזולאי
SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PI.4BS-12מערכת זיהוי ומיון זיתים נגועים | אסף יעקב איילו, שחף פלג
SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PI.5BS-13שליטה בקבוצת רובוטים | יקיר הללי, לירון סיבוני
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.6BS-14תקשורת מקרבת בחלל אינטראקטיבי | מיכל בן דוד
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.7BS-15מערכת לזיהוי בכי של תינוק | אריאל פרידמן
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.8BS-17מל״ט סולרי חכם | גיל אוחיון, דור אטיאס
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.9BS-18
דינמיקה ובקרה קולית של זרוע רובוטית הפורטת על גיטרה | חסן חאג יחיא, אלהאמי 

אבו עיטה
SCE ,מנחה:ד״ר איתן פישר

PI.10BS-19רחפן ריסוס מבוסס עיבוד תמונה | אבי תורג'מן ,אלמוג סויסה
 SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PI.11BS-20מערכת לפיקוח ובקרה בחניות נכים | שם הסטודנט: ינאי קציר
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.12BS-22זורע אוטונומי | יואל זנו, שמעון אליאב קריספין
SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PI.13BS-23רובוט אוטונומי המשמש לצביעת קירות | נועם סהר, מאור כהן - ROBOPAINT
SCE ,מנחים: ד״ר יואב ביטון | ד״ר איתן פישר

PI.14BS-25רובוטיקה של יד ארגונומית | דותן כהן, עידן שאול אשכנזי
SCE ,מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון | ד״ר איתן פישר

PI.15BS-45מודד כמות חלב בזמן הנקה | מתן שלי, ערן חיו
SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר | אינג׳ נטליה דבוסקין

PI.16BS-47רובוט המתייצב על גבי כדור | חניאל שאול, איוון נבסקי
SCE ,מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון | ד״ר איתן פישר

PI.17BS-48מערכת השקיה חכמה לגינה | שובל כהן, דניס גלפרין
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.18BS-51רובוט להחלפת גלגלי רכב | עלי טאהא
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PI.19BS-52מערכת לשינוע גופים מוקרנים בסביבה מימית | יפתח טל, סרגיי קזינציקוב
מנחים: ד"ר איתן פישר, SCE | יעקב תורג'מן, מתן טובול, קמ"ג



מתחם II: הנדסת המוצר

PII.1BS-01מערכת פיילוט למחלבת יטבתה | דניאל מדמון , יהושע כ״ץ
מנחים: אינג׳ נטליה דבוסקין, SCE | אינג׳ דורון שפיר, מחלבת יטבתה

PII.2BS-02תכנון ופיתוח מתקן ליישור מוטות מתוברגים | אבירם בן אבו, איליה דרליוק
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי | מר מוטי פרץ | מר עודד לוי, קמ״ג

PII.3BS-03פיתוח מתקן דפינה ושינוע בסביבה מימית | מאור דידי, לאוניד קוחנובסקי
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי SCE | אינג׳ צחי סופר קמ״ג

PII.4BS-06מגן ראש | יעקב ליבשיץ, ארז מירון
SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PII.5BS-10מערכת לניקוי מוטות מתוברגים משאריות שמנים ושכבות תחמוצת | יונתן לואיס בנימין
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי, SCE | אינג׳ עודד לוי | קמ״ג אינג׳ | משה וקנין, קמ״ג

PII.6BS-16
פיתוח, עיצוב וייצור יד ביונית בשליטת חיישני  EEG ו-EMG | בוריס טרויאן, יבגני 

שפולנסקי
SCE ,ד״ר צוק טורובוביץ׳ | SCE ,מנחים: ד״ר ניר טרבלסי

PII.7BS-21תכנון אביזר תקשורת הידראולי | דניאל סנאנס
NETAFIM ,מר אסטבן סוקולסקי | SCE ,מנחים: ד״ר ניר טרבלסי

PII.8BS-40
תכנון ופיתוח מערכת בקרה לאיזון פרמטרים פיזיולוגיים בבדיקות אלקטרוכימיות 

של שתלים | משה ישייב, עדן חלבי
SCE ,פרופ' אליעזר אמיר | SCE ,מנחים: ד״ר אורלי חכימי

PII.9BS-41 יצור כלי נגינה בהדפסת תלת מימד | סאלי לוי חסדאי
SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

PII.10BS-44מתקן להסרת ציפוי מסונטר מכורית גלילת | רון יצחק כולצקר, ארתור אריאל רודין
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי | מר עודד לוי | מר משה וקנין, SCE, קמ״ג

מתחם III: מחקר

PIII. 1BS-08פיתוח מערכת לביצוע דחיסה דו צירית של אבקות מתכתיות | גל אבוטבול, אורון בלומנפלד
SCE ,מנחים: ד״ר ניסים נאוי, קמ״ג | ד״ר אלעד פריאל

PIII. 2BS-09נפילה חופשית בתווך מימי- אנליזה דינמית פרמטרית | שאול עברון, שגיא שחר
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי | אינג׳ מוטי פרץ, קמ״ג

PIII. 3BS-28
תכונות מכאניות אלסטיות אפקטיביות של חומרים מרוכבים מבוססי אלומיניום: חקר 

אנליטי וחישובי | דמיטרי טרץ'
SCE ,ד''ר ניר טרבלסי | SCE ,מנחים: ד''ר אלעד פריאל

PIII. 4BS-33שיפור תכונות מכאניות של מתכות על  ידי קירור קריאוגני מהיר | אוראל מדר, דניאל הטל
SCE ,מנחים: ד״ר יצחק לדיז’נסקי | ד״ר אלכס שפירו

PIII. 5BS-46קורוזיות מאמצים והתנהגות סביבתית של סגסוגת מגנזיום | ליאור מכלו, מושיקו דאלי
SCE מנחים: פרופ' אמיר אליעזר | ד״ר אורלי חכימי

מתחם IV: אנרגיה

PIV.1BS-04כיסוי אוטומטי לרכב | זוהר יפרח, טל כהן
SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

PIV.2BS-24השפעת טמפרטורה על התפתחות קורוזיה בסביבה ימית | לוי עז, אהרון רן
SCE ,מנחה: פרופ' אליעזר אמיר

PIV.3BS-34פיתוח ובנית מתקן נסיוני לייצור טיפות מיקרוניות וסאב מיקרוניות | אורן הדר, רואי חיים
SCE ,מנחים: ד״ר יצחק לדיז'נסקי | גב' נטליה דבוסקין

PIV.4BS-35מערכת תרמית לטיפול במיגרנות | הדר מיארה, ארז דבח
SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר | ד״ר יצחק לדיז'נסקי

PIV.5BS-36 אמבט רפלקסולוגי עם בקרת טמפרטורה דינאמית | ותד עבד אלרחמן
SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר | ד״ר יצחק ליז’נסקי

PIV.6BS-37מערכת ליצירת אנרגיה דיסקרטית מפאנלים סולאריים | עידו סבג, גיא תדמור
מנחים: ד״ר ניר טרבלסי, SCE | אינג׳ מוטי פרץ, קמ״ג

PIV.7BS-38בקרת מיקרו אקלים בחממות חקלאיות  | שיר גרשפלד, תמיר הררי
SCE ,מנחים: ד״ר גדליה מזור | ד״ר יצחק לדיז’נסקי

PIV.8BS-39תרמוס חכם | נרמין ל. קריאל, וזיו ועקנין
SCE ,מנחה: גב' נטליה דובסקין

PIV.9BS-42בדיקת שינוי תכונות פיסיקליות של מתכות לאחר טיפול קריוגני מהיר | רון כהן
SCE ,מנחים:ד״ר יצחק לדזינסקי | ד״ר גדליה מזור | אנדריי רבין

PIV.10BS-49אמבט רפלקסולוגי
SCE ,מנחים: ד״ר לדז’ינסקי יצחק | ד״ר פישר איתן

מתחם V: תכונות חומרים

PV.1BS-26חקר תכונות מכאניות של דגמים מודפסים בהשפעת טיפולים שונים | מור דפנה
SCE ,מנחים: ד״ר צוק טורבוביץ | ד״ר ניר טרבלסי

PV.2BS-27התנהגות פיזיולוגית של שתל המגנזיום בגוף | שניר ענקרי , הראל כהן
SCE ,מנחה: פרופ' אמיר אליעזר

PV.3BS-31התנהגות סביבתית של צנרת פלדה בהעמסה מבוקרת | אלעד דיין, אושרי ירמיהייב
SCE ,מנחה: פרופ' אמיר אליעזר

PV.4BS-32השפעת הסביבה על מכניקת השתלים | שי אלוף , גיל כהן
SCE ,מנחים: פרופ' אמיר אליעזר

PV.5BS-43כשל משיך במתכות - מדידת עיבורים באמצעות עיבוד תמונה | יקיר אלמקיס
SCE ,מנחה: ד״ר ניר טרבלסי



שמעון 200שמעון 106שמעון 105שמעון 104

14:20 – 14:00

14:40 – 14:20

15:00 – 14:40

15:20 – 15:00

15:40 – 15:20

מושב א': בקרה, 
רובוטיקה ומכטרוניקה 

יו״רים: פרופ׳ אמיר אליעזר, גב' 
עטרה חורי, מר יוגב פנחס

BS-05
רובוט על גלגלים מיריעות 

מתקפלות עם קוטר משתנה
דור אלמוזנינו, אהוד יחיאל

 SCE ,מנחים: יואב יעקב ביטון
SCE ,סעדיה שטרנברג

BS-11
גיר רציף

אוהד אזולאי

SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

BS-19
רחפן ריסוס מבוסס עיבוד 

תמונה
אבי תורג'מן ,אלמוג סויסה

SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

BS-22
זורע אוטונומי

יואל זנו, שמעון אליאב קריספין

SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

BS-25
רובוטיקה של יד ארגונומית
דותן כהן, עידן שאול אשכנזי

מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון
SCE ,ד״ר איתן פישר

מושב ב': בקרה, 
רובוטיקה ומכטרוניקה
יו״רים: ד״ר יערה גרסייה, ד״ר 

חבייר מנדס, ד״ר יואב ביטון

BS-17
מל״ט סולרי חכם

גיל אוחיון, דור אטיאס

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-18
דינמיקה ובקרה קולית של זרוע 

רובוטית הפורטת על גיטרה
חסן חאג יחיא, אלהאמי אבו עיטה

 SCE,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-20
מערכת לפיקוח ובקרה בחניות 

נכים
שם הסטודנט: ינאי קציר

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-48
מערכת השקיה חכמה לגינה

שובל כהן, דניס גלפרין

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-51
רובוט להחלפת גלגלי רכב

עלי טאהא

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

מושב ג': אנרגיה  
יו״רים: ד״ר גדליה מזור, גב' 

נטליה דבוסקין, ד״ר יצחק 
לדיז'ינסקי

BS-04
כיסוי אוטומטי לרכב

זוהר יפרח,טל כהן

SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

BS-37
מערכת ליצירת אנרגיה 

דיסקרטית מפאנלים סולאריים
עידו סבג, גיא תדמור

SCE ,מנחים: ד״ר ניר טרבלסי
אינג’ מוטי פרץ, קמ״ג

BS-35
מערכת תרמית לטיפול 

במיגרנות
הדר מיארה, ארז דבח

SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר
SCE ,ד״ר יצחק לדיז'נסקי

BS-36
אמבט רפלקסולוגי עם בקרת 

טמפרטורה דינאמית
ותד עבד אלרחמן 

SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר
SCE ,ד״ר יצחק לדיז'נסקי

BS-39
תרמוס חכם

נרמין ל. קריאל, וזיו ועקנין

SCE ,מנחה: גב' נטליה דובסקין

מושב ד': הנדסת מוצר
יו״רים: ד״ר אלעד פריאל, ד״ר 

צוק טורבוביץ, מר יואב שניר, מר 
משה וקנין

BS-01
מערכת פיילוט למחלבת יטבתה

דניאל מדמון , יהושע כ״ץ

SCE ,מנחים: אינג’ נטליה דבוסקין
אינג’ דורון שפיר, מחלבת יטבתה

BS-02
תכנון ופיתוח מתקן ליישור 

מוטות מתוברגים
אבירם בן אבו, איליה דרליוק

מנחים: ד״ר ניר טרבלסי, מר מוטי 
פרץ, מר עודד לוי

BS-03
פיתוח מתקן דפינה ושינוע 

בסביבה מימית
מאור דידי, לאוניד קוחנובסקי

SCE ,מנחים: ד״ר ניר טרבלסי
אינג’ צחי סופר קמ״ג

BS-06
מגן ראש

יעקב ליבשיץ, ארז מירון

SCE ,מנחה: ד״ר יואב יעקב ביטון

BS-10
מערכת לניקוי מוטות 

מתוברגים משאריות שמנים 
ושכבות תחמוצת
יונתן לואיס בנימין

 SCE ,מנחים:  ד״ר ניר טרבלסי
אינג’ עודד לוי, קמ״ג

אינג’ משה וקנין, קמ״ג

מושב ה': תכונות חומרים
יו״רים: ד״ר ניר טרבלסי, ד״ר 

נסים נאווי, ד״ר בריגיט מיטלמן, 
ד״ר אורלי חכימי

BS-43
כשל משיך במתכות - מדידת 

עיבורים באמצעות עיבוד תמונה
יקיר אלמקיס

SCE ,מנחה: ד״ר ניר טרבלסי

BS-26
חקר תכונות מכאניות של דגמים 

מודפסים בהשפעת טיפולים שונים
מור דפנה

מנחים: ד״ר צוק טורבוביץ’
ד״ר ניר טרבלסי

BS-27
התנהגות פיזיולוגית של שתל 

המגנזיום בגוף
שניר ענקרי , הראל כהן

SCE ,מנחה: פרופ' אמיר אליעזר

BS-31
התנהגות סביבתית של צנרת 

פלדה בהעמסה מבוקרת
אלעד דיין, אושרי ירמיהייב

SCE ,מנחה: פרופ' אמיר אליעזר

BS-32
השפעת הסביבה על מכניקת 

השתלים
שי אלוף , גיל כהן

SCE ,מנחה: פרופ' אמיר אליעזר
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מושבים 
מקבילים 
18:30-16:30
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17:30-17:50

17:50-18:10

מושב ו': הנדסת המוצר
יו״רים: פרופ' איקו אביטל, ד״ר 

צוק טורבוביץ, ד״ר אלעד פריאל

BS-21
תכנון אביזר תקשורת הידראולי

דניאל סנאנס

.SCE ,מנחים: ד"ר ניר טרבלסי
NETAFIM ,מר אסטבן סוקולסקי

BS-40
תכנון ופיתוח מערכת בקרה לאיזון 

פרמטרים פיזיולוגיים בבדיקות 
אלקטרוכימיות של שתלים

משה ישייב, עדן חלבי

SCE , מנחה: ד״ר אורלי חכימי
SCE ,פרופ' אליעזר אמיר

BS-41
יצור כלי נגינה בהדפסת תלת 

מימד 
סאלי לוי חסדאי 

SCE ,מנחים: ד״ר איתן פישר

BS-44
מתקן להסרת ציפוי מסונטר 

מכורית גלילת
רון יצחק כולצקר, ארתור אריאל 

רודין

מנחים: ד״ר ניר טרבלסי, מר עודד 
לוי, מר משה וקנין, SCE, קמ״ג

BS-16
פיתוח, עיצוב וייצור יד ביונית 

EMGוEEG  בשליטת חיישני
בוריס טרויאן, יבגני שפולנסקי

  SCE ,מנחים: ד''ר ניר טרבלסי
SCE ,’ד''ר צוק טורובוביץ

מושב ז': בקרה, רובוטיקה 
ומכטרוניקה  

יו״רים: ד״ר יערה גרסייה, ד״ר 
חבייר מנדס, מר יוגב פנחס

BS-45
מודד כמות חלב בזמן הנקה

מתן שלי, ערן חיו

מנחים: ד״ר איתן פישר, אינג’ 
SCE ,נטליה דבוסקין

BS-47
רובוט המתייצב על גבי כדור

חניאל שאול, איוון נבסקי

מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון, ד״ר 
SCE ,איתן פישר

BS-52
מערכת לשינוע גופים מוקרנים 

בסביבה מימית
יפתח טל, סרגיי קזינציקוב

 ,SCE ,מנחים: ד"ר איתן פישר
יעקב תורג'מן, מתן טובול, קמ"ג

BS-23
ROBOPAINT - רובוט אוטונומי 

המשמש לצביעת קירות
נועם סהר, מאור כהן

מנחים: ד״ר יואב ביטון, ד״ר איתן 
SCE ,פישר

BS-12
מערכת זיהוי ומיון זיתים נגועים 

אסף יעקב איילו, שחף פלג

SCE ,מנחים: ד״ר יואב יעקב ביטון

מושב ח': בקרה, 
רובוטיקה ומכטרוניקה

יו״רים: ד״ר יואב ביטון, גב' עטרה 
חורי, מר עודד לוי

BS-13
שליטה בקבוצת רובוטים

יקיר הללי, לירון סיבוני

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-14
תקשורת מקרבת בחלל 

אינטראקטיבי
מיכל בן דוד

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-15
מערכת לזיהוי בכי של תינוק

אריאל פרידמן

SCE ,מנחה: ד״ר איתן פישר

BS-07
פיתוח שיטת מדידה לדפורמציה 

תלת ממדית בניסוי קריסה של 
מוטית אנכית בתוך צינור כולא

בן נחום, שמואל זנבה

מנחים: מר לנדאו ערן, קמ״ג, 
מר טובל מתן, קמ״ג, ד״ר איתן 

SCE ,פישר

מושב ט': אנרגיה  
יו״רים: ד״ר גדליה מזור, גב' 

נטליה דבוסקין, ד״ר ניר טרבלסי

BS-38
בקרת מיקרו אקלים בחממות 

חקלאיות 
שיר גרשפלד, תמיר הררי

מנחים: ד״ר גדליה מזור, ד״ר 
SCE ,יצחק לדיז’נסקי

BS-42
בדיקת שינוי תכונות פיסיקליות של 

מתכות לאחר טיפול קריוגני מהיר
רון כהן

מנחים: יצחק לדזינסקי, גדליה 
SCE ,מזור, אנדריי רבין

BS-34
פיתוח ובנית מתקן נסיוני 

לייצור טיפות מיקרוניות וסאב 
מיקרוניות 

אורן הדר, רואי חיים

מנחים: ד״ר יצחק לדיז'נסקי,  גב' 
SCE ,נטליה דבוסקין

BS-49
אמבט רפלקסולוגי

מנחים: ד״ר לדז’ינסקי יצחק, ד״ר 
פישר איתן

BS-24
השפעת טמפרטורה על 

התפתחות קורוזיה בסביבה ימית
לוי עז, אהרון רן

SCE ,מנחים: פרופ' אליעזר אמיר

מושב י': מחקר 
יו״רים:  ד״ר איתן פישר, ד״ר 

אורלי חכימי, ד״ר בריגיט מיטלמן

BS-08
פיתוח מערכת לביצוע דחיסה 
דו צירית של אבקות מתכתיות

גל אבוטבול, אורון בלומנפלד

מנחים: ד״ר ניסים נאוי, קמ״ג,    
SCE ,ד״ר אלעד פריאל

BS-09
נפילה חופשית בתווך מימי- 

אנליזה דינמית פרמטרית 
שאול עברון, שגיא שחר

 ,SCE ,מנחים: ד״ר ניר טרבלסי
אינג’ מוטי פרץ, קמ״ג

BS-28
תכונות מכאניות אלסטיות 

אפקטיביות של חומרים 
מרוכבים מבוססי אלומיניום: 

חקר אנליטי וחישובי
דמיטרי טרץ'

מנחים: ד''ר אלעד פריאל, 
SCE ,ד''ר ניר טרבלסי

BS-33
שיפור תכונות מכאניות של 

מתכות על ידי קירור קריאוגני 
מהיר

אוראל מדר, דניאל הטל

מנחים: ד״ר יצחק לדיז’נסקי, ד״ר 
SCE ,אלכס שפירו

BS-46
קורוזיות מאמצים והתנהגות 

סביבתית של סגסוגת מגנזיום
ליאור מכלו,מושיקו דאלי

 SCE ,מנחים: פרופ' אמיר אליעזר
SCE ,ד״ר אורלי חכימי
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מערכת פיילוט 
 למחלבת יטבתה

  
BS-18-01 

אינג' נטליה  :םמנחי
דבוסקין, אינג' דורון 

 שפיר

 יהושע כ"ץ דניאל מדמון
dsnielm.dm@gmail.com Shookykatz440@gmail.com 

 

 תקציר

מחלבת יטבתה חרטה על דגלה את נושא החדשנות. על מנת לעמוד ביעד זה יש להקים מערכת מחקר 
ופיתוח ) פיילוט ( של מוצרים חדשים שתאפשר בדיקה של מוצרים חדשים בקנה מידה מעבדתי. 
מערך פיילוט יאפשר קיצור לוח הזמנים בתהליך הפיתוח וזמן תגובה מהיר יותר לדרישות השוק 

קיצור לוח הזמנים יאפשר הורדת עלות הפיתוח ועקב כך שמירה על עלויות אופן תדיר. המשתנות ב
 נמוכות ללקוח הסופי.

בתכנון הפיילוט יש לכלול מספר נושאים כגון מערך ייצור בגודל מעבדתי המדמה מערך ייצור שמנת 
, מערך מילוי נקי , מערך שטיפה וחיטוי ,ייעול תהליכי העבודה בפיילוט, הכנת  FLEX)תעשייתי )

 תוכנית העמדה לציוד במתקן.
זהות(  עבודה בעיקר בתכנון מחליפיי חום שיבצעו פעולה זהה )טמפרטורות התמקדנובעבודה זו 

לשעה.  ליטר 150לפעולת מערכת ייצור השמנת התעשייתית אך בקנה מידה מעבדתי בספיקות של 
לשם כך בהתאם לנתוני הטמפרטורה והספיקות הנתונות חישבנו את שטח מעבר החום שרטטנו 
מחליף חום בהתאם לצנרות שבחרנו וביצענו אנליזות מעבר חום והפסדי לחץ לבדיקת נכונות 

  .החישובים
 

 , טמפרטורה.מחליף חום, ספיקה, עלויות פיתוח: מילות מפתח

 

 

תעשייתית  FLEXמערכת – 1תמונה 
ליטר  6000לייצור שמנת בספיקה של 

 לשעה

 שרטוט מחליף חום מתוכנן – 2תמונה 

 

 

 

 

תכנון ופיתוח מתקן 
 מתוברגים ליישור מוטות

  
BS-18-02 

 ד"ר ניר טרבלסי, : מנחים
 מר מוטי פרץ, מר עודד לוי

 איליה דרליוק אבו-אבירם בן
Benabu20@gmail.com ilyadraliuk@gmail.com 

 

 תקציר

ן כגוייצור מוטות מתוברגים הינו תהליך נפוץ מאוד בתעשייה. מוטות אלו משמשים למגוון יישומים 
הפרמטרים החשובים בייצור  אחד .וכו' פנאומטיקה, CNCמכונות מוט הברגה באקטואטור ליניארי, 

כיום, ישנה דרישה הולכת וגוברת למכונות/מתקנים אשר ביכולתם ליישר המוטות הוא היישרות. 
 מוטות. צורך זה נובע מעצם העובדה כי ישנם מוטות היוצאים מתהליך הייצור עם סטייה מיישרות

 ותפקודם נפגע משמעותית כתוצאה מכך.

משמשים כגופי חימום מתוברגים האלומיניום פרויקט זה עוסק בתכנון ופיתוח מתקן ליישור מוטות 
 mm400 -בעוד שאורך המוט הוא כ ,mm0.03 נדרשים לעמוד בסטייה מיישרות של התנגדותיים ו

אינו מאפשר עמידה בדרישה זו והמוטות מגיעים בסטייה גדולה לרוב ייצור התהליך . mm12.1וקוטרו 
מהנדרש. כיום טיפול בסטייה זו מבוצע בצורה פרטנית עבור כל מוט ודורש זמן רב. בשל שימוש 

ת המוטות בדרך תעשייתית ומהירה. וייצור גדול של מוטות אלו, יש צורך בתכנון מתקן המיישר א
ספרות מעמיק העוסק בתהליכים שונים ליישור  חקר וכלל 2017תהליך תכנון המתקן החל בשנת 

 הינה מתקן מכני המכיל -יישורהתהליך שיטה שהוצעה ל .מוטות והגעה לתהליך המתאים ביותר
. המוט דרכו מועברש ווחמרמערגלות קוניות אשר ממוקמות בזווית אחת מהשנייה ויוצרות ביניהן 

 דפורמציה פלסטית. המוט מיושר על ידימאמצי כפיפה ו מתקבליםהפעלת כוח,  באמצעות
של המתקן תוך ביצוע אנליזות אלמנט סופי  SolidWorksשיטה זו, תוכנן תכן קונספטואלי בתוכנת ל

מוט, נה לאורך ההכוחות, המאמצים והשקיעות שאנו נקבל ע"י הפעלת כוח שו חישוב מקורב שללצורך 
  על מנת לאפיין את רכיבי התכן המתאימים.

בנוסף תוכנן דגם ניסוי בגודל מוקטן לבנייה וביצוע ניסויים על מנת לבדוק את אמינות המכניזם והסרת 
סיכוני הפיתוח לקביעת הפרמטרים הנדרשים ואינו נמצא בספרות כגון גאומטריית המערגלות, זווית 

 שלו. המערגלות, מהירות סיבוב המנוע וכוח הנדרש להפעלה על המוט מבלי לפגוע בשטח החתך 
 הסופית שתוכננה.דגם הניסוי ישמש לבדיקת היתכנות של המערכת 

 
 דפורמציה פלסטית, סטייה מיישרות, מאמצי כפיפה.: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

           SolidWorks-: דגם קונספטואלי ב2איור                                             SolidWorks-: דגם ניסוי ב1איור               



 

 : תקציר

ובאופן  רכיבים שונים ללא מגע ישיר של יד אדם ברכיב לשנערבים בתעשייה יש צורך  בתהליכים
פותח, פרויקט זה במאזור ההפעלה. ורחוקה . לעיתים רכיבים אלו נמצאים בסביבה מימית מאובטח

המניפולטור המצוי בסביבה תת מימית  להעברה מאובטחת לרכיבהמשמש  מניפולטור ויוצר ןתוכנ
 .מטר מיחידת ההפעלה הנמצאת בסביבה יבשה 10ובמרחק של  ,  Kg 50 מתוכנן לעומס של עד

 תפעול המערכת נעשה על ידי מפעיל.

שלוש חלופות בעלות עקרון  והדרישות ההנדסיות במפרט, נבחנ וואופיינ ובתהליך הפרויקט, הוגדר
 3המאפשר מנועים חשמליים  3. בעל פעולה שונה מתוך החלופות נבחרה חלופת גריפר למימוש

על תצורת הגריפר לטובת חיבור נכון שולטים .  המנועים ועלרוד, הטיה, סבסובחופש דרגות 
 טלהרים את המערכת ממקום מוצאו של האובייקניתן יהיה לחבר בצורה בטוחה ולאובייקט כך שניתן 

 לגובה הרצוי.               
לשלוט על פתיחה וסגירה של מוטות הגריפר לקדחי האובייקט, או לחלופין אחיזה  יש צורךבנוסף 

או   10mmחלולה שני קדחים בקוטר ההמוגדר הוא קוביי ט,האובייק למוט המורכב לאובייקט
 בנוסף , על ידי אדם דותיניכדי לאפשר  Kg 10 משקל המערכת נמוך מ. לחלופין מוט בקוטר זהה

הפרויקט במסגרת  .IP-68נה עמידים למים ורכיבים אשר עומדים בתקן נדרש להתחשב בחומרי מב
שתוכננה נדרש לתכנן ולבנות מערכת בקרה אשר תשלוט על כל מנועי המערכת. מערכת הבקרה 

שינוי בשדה  חישהבאמצעות ) -נעול או פתוח -משוב על מצב הגריפרונבדקה מאפשרת מתן 
החיישנים השונים מאפשרים בקרה מלאה על בוב. יוזווית הס, גובה המערכת, זווית ההטיה (תהמגנטי

 .מצב המערכת

, חישובים ואנליזות חוזק נבנה מודל אב טיפוס להוכחת היתכנות שלב הוכחת והסרת סיכונים כלל
לייצור  פלטפורמה. האב טיפוס שימש לביצוע ניסוים ראשוניים ומהווה בדיקת ממשקיםהמערכת 
 עודי.ולשימוש במתקן היי המערכת 

 תכן, מכניקה, הנעה חשמלית, בקרה, חומרי מבנה. :מילות מפתח

 

 

 

פיתוח מתקן דפינה 

 ושינוע בסביבה מימית
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ניר טרבלסי,  :ד"ר  מנחים  
צחי ספראינג'      

 

 לאוניד קוחנובסקי מאור דידינסים  
maorndi@ac.sce.ac.il Leoniko@ac.sce.ac.il 

  

  

 גריפרמנגנון -טיפוסאב -1 תמונה

 אוזן הרמה למוט המרובע.

 50תופסני המערכת על מוט 
 מ"מ.

בית גיר לשליטה על מערכת 
 הסבסוב.

 שליטה על מערכת הטיה                 

 בית הגריפר

 הרכיבים פירוטו המערכת-2 תמונה

כיסוי אוטומטי 
 לרכב
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  ד"ר יואב ביטון

 טל כהן
 

 זוהר יפרח
Talco74981@gmail.com Zohar1320@gmail.com 

 

 תקציר

לעלייה חדה של  מה שגורם בעצם -"אפקט החממה" תכיום, רכבים חשופים לקרינה מהשמש ולתופע
קרני שבאמצעות מניעה של חדירת  גילינומניסויים שביצענו  .הטמפרטורה בתוך תא הנוסעים ברכב

משמעותית. המטרה העיקרית  ברכב בצורה רטורהאת הטמפ ניתן להוריד, לתא הנוסעיםהשמש 
לחלוטין, קומפקטי, זול ועמיד לטווח  בפרויקט זה היא מציאת פתרון הנדסי שיהיה פרקטי, אוטומטי

 מעלות צלזיוס(. 40)עד סבירה רטורהברכב לטמפ הרטורהטמפשיוריד את  הארוך
בצורה על גג הרכב יריעה  שתפרו חשמלית אשר-לתכנן מערכת מכאניתנדרשנו  פתרון הבעיהלצורך 

וימנע מקרני השמש לחדור , הרכב שמשות וחלונות, מבנה היריעה יהיה כזה שיטיל צל על אוטומטית
 אל פנים הרכב.

לניפוח  בבסיסה מורכבת ממפוח, מנוע, צינור קשיח לחלוקת האוויר, צינורות גמישיםמערכת ה
 .מגנטים-ואלקטרו

האוויר הזורם  המפוח ממוקם במרכז גג הרכב, למפוח יחובר צינור חלוקה אשר מטרתו לחלק את
 ישנםבקצוות היריעה והרכב,  על הנפרשתיריעה  נרתוםצינורות ללשאר הצינורות במערכת. 

 .מהיריעה לעוף מגנטים הרותמים את היריעה לדלתות הרכב בכדי למנוע-רואלקט
לשחרר  סתובב נגד כיוון השעון מספר שניות בכדימהמנוע הממוקם מעל המפוח  -פרישת היריעה

 ,את היריעה מהמצב המכונס
עד למצב בו הצינורות נמתחים ופורשים את  תחיל לעבוד ולנפח את הצינורותמבמקביל המפוח  

  מגנטים נכנסים לפעולה ומעגנים את היריעה לרכב.-, ובמצב הסופי האלקטרוהיריעה
למנוע מחובר מגן  במנוע שיהיה ממוקם מעל המפוח. נשתמשלצורך קיפול היריעה  -קיפול היריעה

וכורך  המנוע מסתובב עם כיוון השעון, ( למגן מנוע נרתום את היריעהיריעהמנוע)שלא ינעל מה
 היריעה עד לקיפולה הסופי.  סביב ההתקן את 

 

 .מניעת התחממות בתא הנוסעים ברכב: מילות מפתח

 

 

 

 (מגן מנוע.1
 (מנוע קיפול.2
 (מפוח.3
 (צינור חלוקת האוויר.4
 (צינורות ניפוח.5



 

 תקציר

ניתן לראות היום שימושים  .התבססות האוריגמי ככלי הנדסי לפיתוח ותכנון מבנים גדלה עם השנים
חלקים  או  זרועות רובוטיות המיוצרות בטכניקות אוריגמי שונות) כמו רפואהרבים באוריגמי בתחומים 

ם ינפרסים לקטרהמערכי שמש  קיימים) אסטרונאוטיקה ,(מזעריים כדוגמת "סטנט" בצנתורי מוח ולב
 .(, ובתחומים רבים אחריםעצומים

 בקרה על מניפולציית קיפול ייחודיתעם  של כלי רכב רובוטי ייחודי פרויקט זה משלב תכן הנדסי
היתרונות בשימוש במניפולציית הקיפול על קוטר הגלגלים של הרובוט. מבוקרת המאפשרת שליטה 

תגברות על , הט במעברים נמוכיםהקניית עבירות טובה יותר לרובוהינם רובוט גלגל ל תכנוןלהזו 
הפרויקט . במהלך העבודה על עודו הקניית יכולת נסיעה בשיפועי צד, מכשולים ותנאי שטח שונים

 וחלקן ייחודיות לפרויקט זהמתבססות על מקורות אחרים חלקן  מספר מניפולציות קיפול אשר נחקרו
 ועמידות בתנאי שטח. ,חלק מדרישות המערכת היו יחס קטרים מקסימלי, יכולת נשיאת עומסבלבד. 

מבין  המניפולציה המתאימה ביותרמבוסס על המוראה סכמתית באיור  Double Flasher Wheel–ה
לאחר בחירת  המערכת. דרישותעונה בצורה הטובה ביותר על א וכיוון שה המניפולציות שנבחנו

לצורך הנוכחי. בתהליך ם א הותאווההגלגל מבנה קיפול אופטימיזציה ל וצעהבהמניפולציה האידיאלית 
פולימר פוליפרופילן בעובי נבחנו מספר חומרים שונים ולבסוף נמצא כי לגלגל החומר המתאים  בחירת

יתרה מזאת, חומר  .כתהוא המתאים ביותר מבחינת דרישות המער )הדק ביותר שזמין לנו( מ"מ 0.3
 שנבחנו. םגדול משמעותית מהחומרים האחריבו שימוש הרי זוומספר מח ,תנאי לחותב זה מסוגל לעמוד

יכולת שליטה בשינוי קוטר  פיתוח היההאתגר העיקרי עבורה  רובוטיתהמערכת התכנון  החל בהמשך,
וכננו ת מספר ניסויים. וצעוולצורך הגדרת הדרישות הטכניות למערכת הבקרה ב ,לשם כך .הגלגל
 הוהשניי ,םשתי מערכות, האחת מערכת אבטיפוס המוכיחה את היתכנות המנגנון הפיזי והאלגורית ונבנו

יכולת איזון עצמי אוטומטי ושליטה משתנה עם קוטר בעלי ארבעה גלגלים הכוללת מערכת רובוטית 
 .Bluetoothמרחוק באמצעות אפליקציה תואמת לסמארטפון בתקשורת 

 פוליפרופילן, גלגל, סימולציה תלת ממדית.אוריגמי, : מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

רובוט על גלגלים 
מיריעות מתקפלות 

 עם קוטר משתנה
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 :םמנחי
ד"ר יואב יעקב ביטון, 
 ד"ר סעדיה שטרנברג

 אהוד יחיאל דור אלמוזנינו
DorElmoznino@gmail.com ehudyehiel@gmail.com 

 

 הדמיית תלת מימד אנליזת תזוזות בגלגל

תכנון ופיתוח קסדת 

רכיבה אקטיבית 

לרוכבים 

HeadGuard 

 

  

BS-18-06 

 יואב ד"ר  מנחים:
         יעקב ביטון

 

 ארז מירון יעקב ליבשיץ
 Jakovliv@gmail.com  Erezmiron@gmail.com 

 

 תקציר

אנוש.  500-, מתוכם כללא קסדהאלף בני אדם בישראל נפצעים בשנה כתוצאה מתאונות רכיבה  15-כ
הסיבות השכיחות לאי חבישת קסדה בעת רכיבה בקרב אוכלוסיית הרוכבים הן כי "הקסדה אינה נוחה 
לחבישה ולנשיאה" ו"מסורבלת".  בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר הנפגעים מתאונות אלו 

ים. כיום, קיימות לא גלגלי-עקב ההתפתחות הטכנולוגית בתעשיית כלי הרכב החשמליים/ממונעים דו
ויותר, רובן אינן עונות על דרישות הלקוח ה"חדשות" ₪  450 – 150מעט קסדות נייחות הנעות בין 

ואלו שכן, ניתנות לרכישה עבור העשירון העליון בלבד והנן חד פעמיות. מטרת הפרויקט היא מתן 
תאים לכל קהלי היעד ושכבות פתרון יעיל תוך דגש על מוצר טכנולוגי אסטטי וכלכלי בעל תו תקן, המ

מערכות, הראשונה, מערכת הבקרה אשר מכילה חיישן ג'יירוסקופי  3-האוכלוסייה. הקסדה בנויה מ
אשר כל אחד מהן מודד רכיבים בשלושה צירים במרחב בזמן אמת  GY-521וחיישן תאוצה 

ב נפגע/לפני נפילה, האלגוריתם משלב בין השניים וכאשר עובר את הרף הנקבע לו, זה המסמן כי הרוכ
 לינאריוחשמלי, סולנואיד  , מנגנון הפעלה מכאני(1)תמונה  שולח פקודה למנגנון ההפעלה. השנייה

במקרה הצורך ומעביר תנועה למנגנון מכאני הדרוך בעזרת קפיץ לנוקר  תמקבל פקודה חשמליה
צמה אשר בנויה , הקסדה ע(2)תמונה  . השלישיתbar 60]אשר מכיל לחץ של ] C02המחורר מיכל 

בגאומטריה כזו שבעת חירום תתנפח, תייצב את הצוואר ותשכך משמעותית את המכה. הקסדה עשויה 
חומר העמיד בפני אימפקט, חריכה ואטימה לבריחת אוויר. לצורך אב הטיפוס נתפרה קסדה העשויה 

ר כיום ברכבים פרטיים. עם ציפוי מגן חום וציפוי אבק טלק, זהו הבד ממנו עשויות כריות אווי 66ניילון 
במהלך הפרויקט התקיימה פגישה עם נוירולוג בכיר מבית החולים 'סורוקה' ממנו קיבלנו דגשים 

 בסיסיים לפרויקט.

 .Gy-521קסדה, בטיחות, כרית אוויר,  מילות מפתח: 

   

 

 

 

 

 מידול  HeadGuardקסדת  -2תמונה 

 לפני ואחרי הפעלה
 מכאנימכלול מנגנון  -1תמונה 



פיתוח שיטת מדידה 

 לדפורמציה תלת ממדית בניסוי 

קריסה של מוטית אנכית בתוך 

 צינור כולא
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מר ערן לנדאו, מר מתן טובול,  מנחים:

 ד"ר איתן פישר
 שמואל זנבה ן נחוםב

Bennahum1985@gmail.com smoalznb@gmail.com 
 

 תקציר

, המצריכה שיטת מעקב Coilingעלולה להווצר תופעה של  מוט גלילי אנכי בתוך תווךשל  הקריסב
תלת מימדית איכותית לשם ניתוח ותיקוף מודלים חישוביים נומריים. מנגנון מסוג זה מיושם כיום 

לשם כך תוכננה מערכת  .ותמיכות בתווך סגור במבניםבתחומים כגון קדיחה לעומק, תהליכי יצור 
 2שימוש באמצעים אופטיים ואלגוריתמים לעיבוד וזיהוי תמונה. עקיבה ממוחשבת המתבססת על 

המוט בזמן אמת בעזרת שיטת חתך  מרכז של צירים 3-בלמיפוי  ישמשו מצלמות המאונכות אחת לשניה
Image Centroid Tracking Algorithm (ICTA).  לשם כך נכתבו פרוטוקולים, תוכננו ויוצרו

 משתמש ( לצורך עיבוד התוצאות עם התערבותMatlabמבוססת כלי עזר ונכתבה תוכנית מחשב )
המאפשר דפינת  ,מאמץ נפרדשפותח במסגרת  ,המערכת עובדת בשיתוף עם מכלול נוסףמינימלית. 

. שני הפרוייקטים הוקמו ביוזמת מהנדסים מהקריה סטנדרטי במכשיר לחיצהבצינור קשיח שקוף מוט 
המערכת שפותחה מאפשר מדידת דפורמציות עבור מוט בקריסה אויילרית סטנדרטית למחקר גרעיני. 

, בסדרת ניסויים היא מסוגלת לחשב(אותו והאמצעים הקיימים במעבדה ) התלוי בתנאי הניסוי בדיוק
-של כ , אורךמ"מ 10מוטית בקוטר עבור  מ"מ 0.15-ראשונית שנערכה הושג דיוק מקסימלי של כ

שקוף העלתה מספר מורכבויות המדידה מבעד לתווך  .פיקסל-מגה 18ברזולוציה של  וצילום מ"מ 600
, בעקבות כך הוצע לעבוד עם אמצעי תאורה בהספק נוספות אשר בשלב זה מגבילות את יכולת המדידה

 .(HSV & LAB)מרחב צבעים אחר גבוה יותר ושימוש באלגוריתמים מבוססי 
 

 ית, קריסה אויילרזיהוי תמונה, ניסוי קריסה, שיטת מעקב, קריסה בתווך: מילות מפתח

 

 
 . ניסוי קריסה בתווך2תמונה  אויילרית(ממשק משתמש )קריסה . 1תמונה 

ניתוח מערכת לביצוע דחיסה דו 

 צירית של אבקות מתכתיות

 

000  
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 SCEד"ר אלעד פריאל,  מנחים:

 NRCNד"ר נסים נאוי,                   
 

 
 תקציר

    רמיםאלומיניום המחוזקת בחלקיקים קשל חומרים מרוכבים מבוססי מטריצה מתכתית 
(Aluminum Matrix Composites) ( מיוצרים לרוב בטכנולוגיית אבקותPowder 

Metallurgyראשית מערבבים אבקת אלומיניום עם אבקה של החומר הקרמי  ,(. בתהליך הייצור
. על מנת תבניתבתוך אבקה בלחץ גבוה על ידי מקב לקבלת תערובת הומוגנית. לאחר מכן נדחסת ה

 שתכונות החומר המרוכב יהיו אחידות, ישנה חשיבות גבוהה לדחיסה אחידה של האבקה.
ציר אחד, קיימת תלות בין הלחץ המתפתח בתוך הדגם לגובה הדגם, המבוצעת בתנועה של בדחיסה 

כאשר הלחץ הגבוה ביותר נמצא בקרבת המקב, אזור שבו האבקה נדחסת ביתר יעילות בשל תנועת 
קב הקרוב אליה, והנמוך ביותר בנקודה הרחוקה ביותר ממנו, שבו היא נייחת. בעקבות כך, המ

צפיפות הגוף אינה אחידה ומתפלגת בצורה דומה לפילוג הלחץ בדגם. על מנת לקבל גוף בעל תכונות 
 הומוגניות, יש לבצע דחיסה בשני צירים ובכך מתקבל פילוג אחיד יותר של הצפיפות. 

של תערובת אבקות על בסיס  כיוונית-פיתוח מערכת שתאפשר דחיסה דו הייתהזה  המטרה בפרויקט
 . ציר אחדתנועה של אלומיניום, במכבש מעבדתי בעל יכולת 

 
 פרויקט הפיתוח כלל את השלבים הבאים:

 ביצוע סקר ספרות בנוגע לתהליך דחיסת אבקות מתכתיות. .1
 תכנון ראשוני של מערכת דחיסה דו צירית .2
 בים של עמידות רכיבי המערכת החשודים לכשלביצוע חישו .3
 ייצור של אב טיפוס להדגמת קונספט הדחיסה .4
ביצוע ניסויים להוכחת התכן בשימוש באב הטיפוס ובחומר המדמה אבקת אלומיניום  .5

 בטמפרטורות גבוהות
 

לבחינת המערכת בוצעו הבוחנים את המערכת שפותחה כנגד מערכת דחיסה חד צירית. הניסויים 
פשרו מעקב אחר תצורת הדפורמציה המתקבלת בדגם.  הניסויים דגמי פלסטלינה אשר אבוצעו על 

 הראו שהמערכת מסוגלת לייצר דחיסה דו כיוונית בתנועה בציר אחד.
 

 מטלורגיית אבקות, חומרים מרוכבים.דחיסת אבקות, , s’AMC: מילות מפתח

 
 

 

 
 

 אורון בלומנפלד
oronbl@ac.sce.ac.il 

. מערכת 1תמונה 
 הדחיסה

. דחיסה חד 2תמונה 
 צירית

. דחיסה דו 3תמונה 
 צירית

גל אבוטבול 
galab7@gmail.com 



 -נפילה חופשית בתווך מימי
 פרמטרית  דינמיתאנליזה 
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 ניר טרבלסי, ד"ר  מנחים:
 מוטי פרץאינג'         

 

 שגיא שחר שאול עברון
shaulevron@gmail.com Sagishahar1805 

@gmail.com 
 

 תקציר

ניתוח מהירות ותאוצת אובייקטים בנפילה חופשית בתווך מימי ותחת אילוצים שונים הינו אתגר הנדסי 
וחישובי. במסגרת פעילות מחקר מערכת בקריה למחקר גרעיני נגב )קמ"ג( מתבצע מחקר רחב 

דרישות בהתאם ל תאופטימלי הן גיאומטריומשוואה אנליטית אשר תסייע לתכנלפתח שמטרתו 
מערכת זו מאופינים מספר אובייקטים בעלי גיאומטריות וממדים שונים, כאשר כל אובייקט ב .המערכת

. על מנת שהנפילה תהיה אנכית בלבד מ"מ( 2במרווח קטן מאוד ממנו )עד  המצויי תחום במוביל קשיח
מציאת תחימתו של האוביקט באופן זה מגדילה משמעותית את כוח הגרר הפועל עליו ומקשה על 

 ,V&V (Validation & Verification)בשיטת לבעיה. המחקר מתקיים נליטי מדוייק פיתרון א
לספק בסיס נתונים . שיטה זו מאפשרת כלומר ביצוע אנליזות אלמנט סופי ואימותן למול ניסויים

מתוך המחקר הרחב מתמקד הפרויקט ת התנועה של האוביקט. משוואשבאמצעותו ניתן יהיה לפתח את 
עבור מודלים במידות שונות  CFDמציאת פיתרון אנליטי אשר מסתמך על תוצאות אנליזות בהנוכחי 

ובהכנה לשלב הבא של הפרויקט אשר יכלול ביצוע ניסויים לצורך אימות מול האנליזות. לצורך כך 
תוכנת , ביצוע אנליזות זרימה בעל תנועת גופים בתווך מימי מחקר מקדים בוצעו הפעולות הבאות:

FEM, תוח משוואת התנועה של הגוף על סמך תוצאות האנליזות, תכנון וייצור מערכת ניסוי פי
, ביצוע ניסיונות למדידת לביצוע ניסויים עבור דגם בעל מידות גוף קבועות תאשר מיועדמדוייקת 

המשתמשת בטכנולוגית עיבוד  MATLAB, בניית תוכנית בתוכנת מצלמה מהירהניסויים באמצעות 
יבוד תוצאות הניסויים. תוצרי הפרויקט מציגים מערכת ניסויית מורכבת שמאפשרת תמונה לצורך ע

מערכת הניסוי ואימות המודלים הנומריים ביצוע ניסויים מדויקים לצורך אימות האנליזות. בעזרת 
. טקצב נפילת האובייקלהעריך בצורה טובה את השפעת הפרמטרים השונים על  יהיהוהאנליטיים ניתן 

הניסויים בפועל ניתן לומר שתוצאות האנליזות תאמו את ההשערות שהונחו במסגרת טרם ביצוע 
 הניתוח הפיזיקאלי של הבעיה. 

                                    ., עיבוד תמונהFEM  ,CFDתווך מימי, מקדם גרר, בנפילה חופשית  :מילות מפתח

   
 עבור מרווחים שוניםן בזמ אובייקטהת מהירו .2איור                                הניסוי מערכת .1איור 

 מוביל

 הגוף הנופל

 אקווריום

מערכת לניקוי מוטות 

מתוברגים משאריות 

שמנים ושכבות 

 תחמוצת
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ניר טרבלסי  ד"ר מנחים:

עודד לויאינג'   
 אינג' משה וקנין

 

 יונתן בנימין 
 Jonathanbenjamin123@gmail.com 

 תקציר

קיים צורך לתכנן תהליך ניקוי היה בפרויקט זה שהתבצע בשיתוף פעולה עם קמ"ג ובהנחייה מלאה, 
למוטות מתוברגים משכבות תחמוצת ושאריות שמנים לטובת תהליך המשך. בתהליך ההמשך המוט 

 מוכלל כגוף חימום ולכן חשוב מאוד שרמת הניקיון של המוט תהיה גבוהה מאוד. 

 12-36  פתרון מעשי בצורת אמבט מכאני לניקוי מוטות מתוברגים בטווח קטרים שלבפרויקט מוצג 
מ"מ. המתקן תוכנן כך שתפעולו, לאחר העיגון של המוט יהיה באופן מכאני  400 -מ"מ ועד אורך של כ

וללא צורך בהשקעת מאמץ מצד המפעיל של המתקן. המתקן תוכנן להיות סטטי וקבוע במקום אחד אך 
ניקוי יסודי של  בשל מימדיו הקטנים ניתן לנייד אותו.  העקרונות המנחים שהובילו לתכן הסופי היו

המוט המתוברג, שימוש ברכיבים סטנדרטיים וזמינים, שימוש בטכנולוגיות יצור נגישות, פשוטות 
צורות ואפשרויות הניקוי המקובלות כיום הן רבות ומגוונות. החל מהברשה ידנית של המוט  וזולות.

בתעשייה כמו ניקוי  על ידי מפעיל, פעולה הדורשת מאמץ רב ועד לשיטות ניקוי מכאניות הנפוצות
בלחץ גבוה, אמבט אולטראסוני ועוד. היה חשוב למצוא בפרויקט זה חלופה שתשרת את הצרכים 

 הספציפיים של קמ"ג לטובת אבטחת האיכות הגבוהה ביותר.  

תכנון של אבטיפוס אשר ידמה את המערכת המקורית ויבצע פעולת לאחר סיום הכנת התכן הסופי בוצע 
מרכיבים תהליך רכש להזמנת החלקים אשר גבי המוט המתוברג. לאחר מכן בוצע ניקוי בסיסית על 

 .והמתקן הורכב על כל חלקיואת האבטיפוס 
כמו כן, בוצעו בדיקות תקינות בעלות  לסיכום, כלל מטרות הפרויקט אשר הוגדרו בתחילתו הושגו.

  .מוטות שוניםתוצאות חיוביות למתקן עבור מס' 
 

 הברשה.,  אמבט ניקוי , מתוברגמוט : מילות מפתח

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 אמבט ניקוי מכאני. 1תמונה 
 

 



 תיבת הילוכים רציפה.
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יואב ביטוןד""ר  :המנח  

 
 אוהד אזולאי

Ohad278@gmail.com 
 

 תקציר

יעיל ובעל ביצועים גבוהים על מנת להילחם במחירי גיר רציף  חברות הנדסה רבות מחפשות אחר
 משאבות, מפוחים ועוד.ערכות רבות ומגוונות כגון רכבים, טורבינות רוח, מייצור גבוהים, ולייעל 
לאפשר להפחית את צריכת האנרגיה העולמית,  יכול  יעיל CVT טכנולוגית יישום רחב היקף של

רוב העיצובים  רבות, הפעלה של מערכות מכניותוייצור עלויות  הפחיתמקורות אנרגיה ולמגוון 
להחליף.  תוכננו אותם מערכות ביצועים גרועים יותרויעילות, עלות  CVTשל מערכות  העכשוויים
 אולםהיכולת להתגבר על חלק מהמכשולים הללו,  ישהחדשה שמוצגת בפרוייקט,  CVT  למערכת ה

. עבודה זו קונבנצוינאליםהמאפיינים הדינמיים שלה, אשר לא היו בעבר מודל  קשיים בעיצוב המציב
עיצוב עתידי לעזר לשמש ועשויה  CVT ה אלמנטים המרכיבים את מודל דינמי מדויק עבור מציגה

  אושרה על ידי ניסוי על אב טיפוס פיזי. של המנגנון, אשר

 .גיר רציף,תיבת הילוכים: מילות מפתח

 

 

 מכלול גיר רציף. 1תמונה 

 

מערכת זיהוי ומיון זיתים 

 נגועים
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ואב יעקב ביטון י ד"ר  מנחים:  

 
 אסף יעקב איילו שחף פלג

shahape@ac.sce.ac.il assafay@ac.sce.ac.il 
 

 תקציר

הזיתים הנמסקים אינם עוברים מיון לפני  ,באופן מסורתי .הנפוץ ביותר בישראל הזית הנו גידול ענף
קשר שקיים הועלתה השערה שיתכן  2013כניסתם לתהליך עצירת השמן. בסקר מקיף שנעשה בשנת 

פגיעה זו באיכות השמן גורמת  .מופקהאיכות השמן בין בין הופעת פתוגנים פטרייתיים בזיתים ל
שנעשים  רבים בנוסף למאמצים ".להפסדים רבים ולחוסר יכולת לשווק את השמן כ"כתית מעולה

אנו מציעים מערכת  העוסקים בנסיונות מניעה ובהפחתה של הגורמים לפתוגנים אלו, ,בתחום החקלאי
  .פגמים כאלהלזיהוי  וממוחשבת אוטומטית

יתים המיועדים למיצוי אוטומטית ומודולרית למיון ז וסיווגמטרת פרויקט זה היא לתכנן מערכת בדיקה 
 ,(Machine learningנה)ולמידת מכו עיבוד תמונה ,יה ממוחשבתמערכת זו מבוססת על ראי שמן זית.

נסווג באופן אוטומטי קבוצות שונות של זיתים  . באמצעות מערכת זו MATLABומיושמת בסביבת 
הנכנסים לתהליך הטחינה. הסיווג מבוסס על הבחנה ויזואלית בין זיתים נגועים בפטריות וזיתים 

צבע, גאומטריה, גודל וטקסטורה.  :המקבל מדדים מספריים לאיפיון כל זית"י אלגוריתם תקינים. ע
מתקבלת החלטה על קבלה  ולמידת הקשר בין אופן הופעתם לבין טיב הזית, לאחר בחינת נתונים אלו

זיתי ברנע, פיקואל וניצן אשר  1000-או דחייה של הזית הנבחן. לשם אימון ובדיקת המערכת, נדגמו כ
בשלב זה בוצעה סימולציה בעזרת  תמונות. 2000לוקטו מהעץ או מהקרקע, מהם צולמו מעל 

יש  ת פיתוח המערכתשלמלה .מיוןוה סיווגאת פעולת ה מדמההאלגוריתמים שנכתבו, סימולציה זו 
 אלגוריתםהבניית אב טיפוס, אשר יבצע את פעולת המיון האוטומטית בהתבסס על תוצאות צורך ב
  .שפותח

 .MATLAB למידת מכונה,, עיבוד תמונה, מיון אוטומטי: מילות מפתח

 

 

  

 
 

 

 דוגמה למונים של הצבע1: איור



  שליטה בקבוצת רובוטים
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 לירון סיבוני יקיר הללי ד"ר איתן פישרמנחה: 
Yakh16@gmail.com Liron89@gmail.com 

 

 תקציר

 על ידי מפעיל יחיד פיתוח מערכת בקרה לשליטה בקבוצה של רובוטיםתכנון ומטרת הפרויקט היא 
עקיבה  )רובוט ב'( יבצע הרובוט השני ,)רובוט א'( אחד ראשישליטה ברובוט  באמצעותבאופן אלחוטי. 

הרובוטים . תוך שמירה על מבנה מסודר ,רובוט הנשלטהמערכת בקרה אחר חיישנים ו על ידי
 DC. כל רובוט מכיל ארבעה מנועי ROVER 5המשמשים אותנו בפרויקט זה הם פלטפורמות מסוג 

בנוסף, בין קמ"ש.  1במהירות מקסימלית של  2200mAוזרם של  7.2vהמקבלים מתח מקסימלי של 
כל זוג גלגלים ו 86.8:1כל מנוע לגלגל מורכבת תמסורת של גלגלי שיניים בעלת יחס תמסורת של 

מערכת  ,חלק ראשון: חלקים השלושמערכת הבקרה מחולקת ל. רצועת גובי )זחלן(מונע באמצעות 
באופן  א' מתבצעת השליטה ברובוט באמצעותהו מפעילהעל כף יד  תמורכבלשליטה אלחוטית ה

 Arduinoיד מורכבת מבקר המערכת  .הידיים של המפעיל מחוותבהתאם ל ינוע רובוט א' .אלחוטי
Lilypad חיישן אינרציאלי ,IMU  באמצעות  פקודותושולח  כיוון נטיית יד המפעילאת  מנתראשר

ללא רעשים. רצף הביטים משודר על ידי מודול  הבקר למקודד שידור היוצר רצף ביטים מסודרים
וכולל )רובוט א'(  הרובוט הנשלט גבי מורכב על ,החלק השני)גלי רדיו( אל רובוט ב'.  RFתקשורת 

החלק . א' יבצע את התנועהרובוט הביטים שהתקבל  בהתאם לרצף ,רכיב קליטה ומפענח שידור
 Arduino מבקר ומורכב (הרובוטים בעתידחלק זה יותקן על יתר רובוט ב' )מורכב על  השלישי
Mega שעליו צרובה תוכנת הבקרה ,H-bridge  אשר דרכו אנו שולטים בכיוון הזרם המגיע אל

אשר באמצעותם רובוט  קוליים-י מרחק עלוחיישנ )יציאת הבקרה( על ידי כתיבת ערכי מתח המנועים
לסיכום, מרבית המטרות   .רובוט א'לשלו ביחס  )כניסת הבקרה( על המרחקחיווי ב' מקבל את ה

שהוצבו בתחילת הפרויקט הושגו. השליטה האלחוטית מתבצעת באופן יעיל, הרובוט הנשלט מגיב 
למחוות הידיים בצורה בה הוא נדרש והרובוט העוקב שומר על מרחק קבוע שהוגדר מראש באמצעות 

משך: עקיבה תוך כדי סיבוב, בקו ישר. ניתן להגדיר מספר יעדים לה PDבקרת מרחק המבוססת על 
 כיוונית בין הרובוטים, הוספת ממד בקרה נוסף והגדלת כמות הרובוטים.-ביצוע תקשורת דו

 

 .שליטה באמצעות מחוות ידיים, קבוצת רובוטיםעקיבה, בקרת אלחוטית,  שליטה: מילות מפתח

 

 
 סדר תנועת הרובוטים. 2תמונה  אלגוריתם פעולה. 1תמונה 

תקשורת מקרבת בחלל 
 אינטראקטיבי                             

 

 

 

BS-18-14 

 

איתן פישר מנחה: ד"ר   
                                                          

 מיכל בן דוד            
Michal.ben3@gmail.com  

  

 תקציר

כהורים,  בעשורים האחרונים, עם קדמת הטכנולוגיה  אנו מתקשים לקיים תקשורת בלתי אמצעית.
לתקשר מחפשים דרך הטכנולוגיה גם שיגרת חיים עמוסה ותובענית( אנו  במציאות החדשה )מלבד

מרכזי אט אט הגירויים מסביב והמסכים "משחקים" תפקיד  .למצוא איתם זמן איכות מפרהו עם ילדנו
 ם.מרוחקים לעיתימדריכים ובזמן האיכות עם הילדים אנו מוצאים עצמנו  ועיקרי בחיינו ובחיי ילדנו.

ע"מ לממש את  .ביות עבור הילד ומטלה עבור ההורההופכות להיות אטרקטימשותפות פעילויות 
רים מערכות ליישום, אחת היא מבוך לייז 2בחנתי  פרויקטבמהלך ה הפוטנציאל של הטכנולוגיה

כאשר משתתף  ,בהצלחה ע"י שיתוף פעולה מבוךמטרת המשחק הינה לחצות  והשנייה שטיח מבוך.
אחד נמצא בעמדת הניווט רואה את פרטי המסלול, המשתתף הנוסף הוא שצריך להישמע להוראות 

ביצוע ו היותלפועל לא יצא  משחק הלייזרים ולבצע אותן במדויק על מנת להגיע לסיומו של המסלול.
אין ערך מוסף לבניית המשחק  יותר ולכן נכונה יותר. קתמדויהיא פשוטה יותר,  ע"י הקינקטהמשחק 

ובקר מסוג חיישני לחץ . לכן, ארכיב מערכת הדגמה לשטיח מבוך ע"י שימוש בשטיח בצורה אחרת
"מותרים" או כל חיישן שולח משוב לבקר. ע"י תיכנות מראש של הבקר נוצרים אזורים . ארדואינו

"אסורים" לדריכה שמגדירים מראש את המסלול.בעצם, כל דריכה סוגרת מעגל, התוכנה מזהה האם 
בפרוייקט המשך ניתן לעשות  .זה מעגל שנסגר ואמור להיסגר או שנסגר מעגל שיוצר שגיאה

 ה דרגות קושי שונות, למשל מסלול ארוך יותר או מסלול שצעדיו ממוספרים והמשימה היאלמשחק
ניתן להשתמש באותה המערכת עם תיכנות שונה עם מנת ליצור עוד לדרוך על המספר העוקב הבא. 

 (משחקי שיתוף פעולה ומשחקים רבי משתתפים )למשל משחק כמו "פלונטר".

 

                                                              

                                                       

 

 

 

 

 במשטח שמהווה מבוך. לשטיח חיישני לחץדוגמא 

 קינקט, ארדואינו, חיישני לחץ. ,תקשורת מקרבת :מילות מפתח

 



מערכת לזיהוי בכי של 
 תינוק
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 אריאל פרידמן מנחה: ד"ר איתן פישר
Fried.ariel@gmail.com 

 

 תקציר

מערכת חכמה אשר תשמש כחוקר פרטי עבור הורים ותתריע המטרה העיקרית בפרויקט זה היא תכנון 

או שליחת מייל על מצוקה או סכנה בסביבת התינוק, כך שההורים יוכלו  SMSבאמצעות הודעת 

להיוודע בזמן אמת למצוקת ילדם ויוכלו להשתחרר מהמעקב המתמיד אחר מצלמות או מיקרופונים 

 ולהתפנות לעיסוקם. 

בתוכנת מטלב המשווים בין בכי של תינוק לבין קולות רקע נוספים )כמו  ניסויים וצעובלצורך כך 

ניסויים מה כתוצאהעל מנת לוודא כי המערכת אכן עונה על דרישותיה.  ור, נביחה של כלב וכו'..(דיב

, באמצעות התמרת פורייה 30KHz-50KHz לתחום תדרים של למקד את המערכת יש  נלמד כי

קיים פער ניכר בעוצמה שבו ניתן להבחין בקלות בין בכי של  חושבה העוצמה בתחום תדרים הנבחר,

עבור ערך ממוצע מנורמל  תריעתהמערכת על פי התוצאות שהתקבלו . תינוק לבין קולות רקע אחרים

 .1.5 -של עוצמה בתחום התדרים שגבוה מ

 ,raspberry piשנמצא מתאים למערכת,  מתוכנת מטלב אל מיקרו מחשב הועבר בהמשך האלגוריתם

אשר אליו מחובר מיקרופון, כך המערכת מאזינה כל הזמן ומבצעת חישובים בזמן אמת, ועבור מצב 

 שבו עוצמת התדר מגיעה לעוצמה שנבחרה המערכת תתריע באמצעות שליחת הודעה לנמען הנבחר.

בשלב האחרון מתוכנן התקן מכאני אשר יאפשר לאכסן את המערכת בקרבת התינוק לדוגמא בתוך 

 צורך הסוואה. ההתקן יכיל ויגן על רכיבי המערכת.בובה, ל
 

 

 ., התמרת פורייהתחום תדרים, חישובים בזמן אמת, אלגוריתם: מילות מפתח

 

 

 

 

 

יד תכנון ופיתוח 

ביונית בשליטת 

  EEG חיישן
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ניר  ד"ר  מנחים:
        טרבלסי, אינג'

 ד"ר צוק טורבוביץ
 

 יבנגי שפולנסקי בוריס טרואין
trobor1991@gmail.com yevgeny090@gmail.com 

 

 תקציר

הפתרון  במדינות מתפתחות.חיים מיליון  2.4קטועי ידיים ומתוכם בני אדם מאובחנים כ מיליון 3-כ
יחד עם זאת בשנים  .המונעת בסיוע רתמת כתפייםתותבת ביד ימוש שהנפוץ עבור קטועי ידיים הוא 

טכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו על מבוססת ה לקדם את השימוש ביד ביונית ןהאחרונות יש ניסיו
כיום לאנשים קטועי ידיים  ותהמוצעביוניות הידיים המרבית העלויות של . מטופלאפשרויות נוספות ל

הליכים רפואיים מורכבים כגון ניתוחים  נדרשיםאלף דולר ולעיתים  20-50ונעות בין יקרות 
מטרת הפרויקט היא תכנון ופיתוח יד ביונית הנשלטת על ידי גוף ו/או המוח. בוהשתלות חיישנים 

נבנה אב  )חיישן שרירים(. EMGחיישן או  )חיישן קורא גלי מוח( EEG נים כגון חיישן חייש
היד טיפוס מתקדם והוכח כי שילוב החיישנים והמנועים מבצעים מגוון רחב של תנועות ליד הביונית. 

ותיוצר באמצעות מדפסת תלת ממד, כמו כן המערכת  -OPEN-SOURCEתהיה זמינה ב הביונית
בנוסף  .אלקטרוניקה אחרים ביימנועים זעירים ורכ :תכלול מוצרי מדף אשר זמינים בכל העולם כמו

של היד  מייצגת מידה אחת ה שלהזנ על ידי )מותאם לילדים ומבוגרים( ניתנת להתאמה אישית היד
כך למעשה כל מידות הפרוטזה משתנות באופן אוטומטי, תכונה זו אינה בלתוך התוכנה ו נגדיתה

רן זיו שילון, על מנת קיימת בעולם הפרוטזות. במהלך הפרויקט התקיימה פגישה עם קטוע יד, ס
תפקוד הזרוע הביונית להבין טוב יותר את המגבלות בהן נתקלים קטועי הידיים בחיי היומיום ובכך 

 . נהיה יעיל יותר

 , מותאם אישית.open sourceיד ביונית,  , הדפסת תלת ממד,EEG, EMG: מילות מפתח 

 

 

 

( EEGחיישן קורא גלי מוח ) -2תמונה 
 פעיל את הזרוע הביוניתמה

זרוע ביונית המודפסת  -1תמונה 
 במדפסת תלת ממד



מל''ט סולארי 
 חכם
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ד''ר איתן מנחה: 
  פישר

 דור אטיאס גיל אוחיון
Gilohayon88@gmail.com doratias536@gmail.com 

 

 תקציר

 מאז עברו ,על ידי האוסטרים 1949כבר בשנת  נרשם)מל''ט( השימוש הראשון במטוס ללא טייס 
בכלי העיקרי השימוש  כאשר המל''ט שינויים ושדרוגים רבים ונמצא בשימוש מרבית מדינות העולם

יום המל''ט מונע על ידי דלק , ויוצר רעש רב ולעיתים קרובות מאז ועד הטייס זה נועד לצרכים צבאיים. 
ית ובעל . מטרת הפרויקט לתכנן מל''ט חשמלי הנטען מאנרגיה סולארבשטח להסגרתורעש זה גורם 

פרויקט זה עוסק  .באופן שקט ומוסתר השאר זמן רב באווירבקרה חכמה ומתקדמת שתאפשר לו ל
כאשר התוצר , אווירודינמיקה , ואנליזות זרימה  מכאני ומכאטרוני של המל''טבשיקולים הנדסיים לתכן 

 הסופי הוא דגם מוקאפ העשויי מחומרים קלים המסוגל לעלות לאוויר לזמן רב.

 

, אנליזות זרימה על גבי מל''ט ,וולטאים-תאים פוטומל''ט סולארי , תכן ל ביצוע:מפתח מילות
 .אווירודינמיקה בסיסית ואווירונאוטיקה בכלי טייס

 

 : מל''ט סולארי1איור                            

 

 פריטה באמצעות זרוע רובוטי. 1מונה ת

דינמיקה ובקרה קולית של 

זרוע רובוטית הפורטת על 

 גיטרה
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 מי אבו עיטהאאלה חסן חג יחיא מנחים: ד"ר איתן פישר

hassahars3@gmail.com elhamiabuaita@gmail,com 
 

 תקציר

למוזיקה מושלמת. יחד עם  כולם מסכימים שאין כמו נגינה של בני אדם בגיטרה שנותנת צליל מדהים
בזכות שיפורים טכנולוגיים משמעותיים,  ,זאת, ולאור ההתפתחות בתחום הרובוטיקה, בין היתר

החלטנו לבדוק האם ניתן לקבל פריטה אחידה של גיטרה באמצעות זרוע רובטית. בכדי לדעת מה 
הגבול של הרובוטיקה ועד איזה נקודה אפשר להגיע, ועד כמה אפשר להיות קרובים לתנועת בני 

 על גיטרה. רטתהפואדם, החלטנו לחקור ולבצע בקרה קולית של זרוע רובוטית 

קרובה לפריטת בן אדם בקצב מוזיקלי מושלם ההעיקרית היא להגיע לפריטה אחידה  תנומטר 
וברגישות של בני אדם, שלא נוכל להבחין בינה לבין פריטת יד טבעית של בני אדם. על מנת להגיע 

הרובוטים אנו נדרשים לכתוב תוכנית במטלב שתתן לנו את הפריטה הרצויה באמצעות  ,למטרה שלנו
ביצענו עד כה את השלבים הבאים: ראשית חקרנו מערכות , להשגת מטרה זו שנמצאים במכללה.

קיימות ומחקרים קודמים וראינו שיש הרבה רעינות שונים, שנית, קראנו וסיכמנו מאמרים בנושא 
 ,הפריטה, במודל המתמטי למערכת, במודל פיזיקלי של תהליך הפריטה בגיטרה הקלאסית

וביצענו ניסויים ראשוניים  שית הבחנו במאפיני זרוע הרובוטי,ות בין המפרט למיתר. שליוההתנגש
ברובוטים הקיימים, דרך שתי אפשריות שהן גיטרה עומדת )כמו נגינה של בני אדם( או גיטרה 

, ולפי כך בנינו בסיס מונחת. לאחר כמה ניסויים הסכמנו שגיטרה מונחת יותר יעילה למצב שלנו
החזיק את הגיטרה במקום הרצוי, המקום הרצוי הוא בעצם המקום שאליו תגיע הזרוע שתפקידו ל

פיתחנו משוואות למודל מתמטי שמתאים למערכת הנגינה שלנו,  הרובוטית בהכי פחות מאמץ. בנוסף,
בניסויים , ינות במעבדהביצענו המון ניסויים על כמה נג וכתבנו קוד במטלב שמבצע את הרצוי.

בנוסף לזה , והגדרנו נקודות באמצעות תוכנת רובוסיל שעזרו לנו בעבודה הדרושה ביצענו מדידות
שהם קשיחות  פרט שבו נשתמש במיוחד בשני מאפייניםבחנו גם בתוך תהליך הניסויים בסוג המ

  ממ.94ועובי של המפרט, שבחרנו בסוף מפרט בעובי 

שלוש גיטרות, ולבצע נגינה משותפת המטרה שלנו לפרויקט היא לפתח נגינה של שלוש זרועות עם  
 מושלמת של שלושתם ביחד.

 
 טי המנגן על גיטרה, תוכנת מטלב, מודל מתמטי לפריטה על גיטרה.זרוע רובו: מילות מפתח

 

 



רחפן ריסוס מבוסס עיבוד 
 תמונה
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  ד"ר יואב ביטון

 אלמוג סויסה
 

 אבי תורג'מן
Almog368@gmail.com Avitorjeman054@gmail.com  

 

 תקציר

עבור המגדלים  , כאשרפעולת ריסוס גידולים חקלאיים מתבצעת בדרכים שונות כגון: מטוסים, צנרת תלויה וריסוס ידני
   . מסורבלות ולרוב גם יקרותהחקלאיים פעולות אלו 

שרובן מזהמות את הסביבה שלא לצורך, פוגעות בבריאות  ,זיהינו את הצורך בשיפור שיטות הריסוס הקיימות כיום בשוק
למצוא פתרון זול יותר לחקלאי, ידידותי  ניסינובמסגרת פרויקט הגמר  העובדים, והעלויות שלהן יקרות בעקבות ריסוס עודף.

 .זיהום הקרקע והאווירוימנע את  ר כזה שלא יפגע בבריאות המפעיליםלסביבה, קל למשתמש, ובעיק

ואת  ,חממה –פתרון יעיל וזול בחרנו להתרכז בסביבה בה תנאי האקלים נוחים יחסית לאורך כל ימות השנה על מנת להשיג 
מערכת לשם כך תכננו מערכת המדמה את טיסת הרחפן ב מצלמה ומנגנון ריסוס. הנושא רחפן הריסוס בחרנו לבצע באמצעות

 צירים קרטזית.

על מנת שנוכל לסנן את צבעי הגידולים  ,ביצענו מספר ניסויים בתחום עיבוד התמונההוכחנו את התכנות המערכת בכך ש
 .לרסס באופן ממוקדרצינו החקלאיים ולבחור בקפידה את הצומח אותו 

 

חרור מכאני חשמלי סת הרחפן, מצלמת וידאו ומנגנון שהמערכת מורכבת ממתקן מכאני המדמה את טי -רכיבי המערכת
 לקפסולת ריסוס.

 אופן פעולה:

מלמעלה כאשר מורכבת קדימה ואחורה ולצדדים המתקן המכאני המדמה את טיסת הרחפן בנוי על גלגלים המאפשרים תזוזה 
  ומטה. גלגלת השולטת בתנועה מעלה

 ,תמונההתהליך עיבוד  בו מתבצעאת המידע הנקלט למחשב  מצלמת ומעבירה אותה נושא הרחפןהמצלמה  ,המתקן בעת הזזת
מנגנון שחרור הקפסולה יכנס  ,לאחר שמצאנו את הצמח אותו אנו מעוניינים לרסס את צבע הצמח אותו בחרנו. ניתן לסנןוכך 

 לפעולה ויבצע ריסוס באופן ממוקד לצמח.
 
 

 ריסוס, רחפן, עיבוד תמונה.  מילות מפתח:
 

 מתקן מדמה טיסה .1
 רחפן .2
 מצלמה .3

 

מערכת לפיקוח ובקרה בחניות 
  נכים
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איתן פישר "ר מנחה: ד  
 

 ינאי קציר
Yanay.kaz@gmail.com 

 

 תקציר

הפתרון הקיים כיום למניעת חניה שלא כחוק בחניות הנכים דורש אכיפה נרחבת והצבת מספר גדול 

האכיפה הקיימת, לא מסוגלת לתת של פקחים ושוטרים עליהם להגיע למקום האירוע באופן פיזי. 

הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת טכנולוגיה. כאשר רכב מעוניין להיכנס  ,מענה אובייקטיבי וכולל

למעשה לא לחנית נכים, אין דבר המפריע לו לעשות כן. במקרה שפקח או שוטר לא זיהו את הרכב, 

בחניות הנכים והקטנת כוח האדם באופן . לצורך פיקוח יעיל יותר תבוצע ענישה בדבר העבירה הנ"ל

 משמעותי, נדרשת מערכת אוטונומית המסוגלת להתמודד עם התופעה.

המטרה העיקרית של הפרויקט היא לפתח מערכת כזו המסוגלת למנוע מרכב שאינו נושא תג נכה 

להיכנס לחנית הנכים ולאפשר לרכב הנושא תג להיכנס. המערכת בנויה ממצלמה, מחסום בכניסה 

 VISUALהנמצאת בסביבת העבודה  ++Cרש לכתוב קוד בתוכנת דנ התכנוןומאגר נתונים. לצורך 

STUDIO ,)התכנית אותה נכתוב תקבל תמונה מהמשתמש ) התמונה היא לוחית רישוי של רכב .

ותחזיר את מספר הרישוי כמערך של מספרים. המספרים מגיעים ממטריצת פיקסלים המומרים 

לטובת עלייה   Arduinoבתוכנת   (. בנוסף יש לכתוב תוכניתPNGאו  JPEG)  מקובץ תמונה

וירידה של המחסום בהתאם לסוג הרכב המעוניין להיכנס לחניה )נכה או לא(. מטרה נוספת של 

הפרויקט היא להכניס את המספר המזוהה למאגר נתונים שבו נערכת בדיקה האם מספר הרכב הוא 

 ר או תמנע את כניסת הרכב על פי זיהויו.בדיקה זו תאפששל אדם נכה או לא. 

 נכים, מערכת אוטונומית, חניה, מחסום.: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 . מערכת החניה1תמונה 



 תכנון אביזר תקשורת הידראולי
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 (SCE) מנחים: ד"ר ניר טרבלסי
 )נטפים( מר אסטבן סוקולסקי        

 דניאל סנאנס 
 Danielsananes2011@gmail.com 

 

 תקציר

והטכנולוגיות תחום החקלאות מתפתח בשנים האחרונות והופך מורכב יותר עקב האתגרים הרבים, למול הידע הנצבר 
המתקדמות בהן נעשה שימוש. אחד האתגרים המשמעותיים הם הגדלת כמות הגידולים ושיפור איכותם. לשם כך יש צורך 

ת לו. בשדות גדולים, המאופיינים בתנאי שטח משתנים וקצב אידוי והאופטימלי והדשן ת המיםיולספק לכל צמח בשדה את כמו
להם. בעיה זו  ותהמתאימוהדשן ת המים יוחלק מהצמחים אינם מקבלים את כמו -בעיהמים משתנה בין אזורי השדה, קיימת 

 העלתה את הצורך בפיתוח אביזר בקרה שיאפשר שליטה בתתי חלקות, ויספק פתרון לבעיה.

מטרת הפרויקט המוצג היא לספק מענה לצורך החקלאים ב"השקיה מדויקת". הפרויקט מתבצע בחברת "נטפים" בקיבוץ 
חברה לפיתוח וייצור מוצרי השקיה וטפטוף אשר משווקים בכל העולם. האיכות הגבוהה של המוצרים ב"נטפים" הינה חצרים, 

חלק מערכי היסוד של החברה. מושקעים משאבים רבים על מנת לתכנן ולפתח מוצרים באיכות הגבוהה ביותר. מטרתו של 
ר איכות המוצרים שהחברה עושה יית השקיה זו, כחלק משיפויתן מענה באיכות גבוהה לבעיפרויקט זה לתכנן אביזר בקרה ש

 עת. בכל

מתן פקודות באמצעות לחצי מים.  דראולית, כלומריזר בקרה אשר יפעל בצורה ההפתרון המוצע בפרויקט הינו פיתוח אבי
האביזר מאפשר  בשדה החקלאי כבר קיימת תשתית להעברת מים, לכן, יהיה זול ונוח להשתמש במים הנמצאים במקום. בנוסף,

 לא מצריך ידע מקדים ואינו מהווה סכנה לחקלאי. שתפעול פשוט 

האביזר מורכב מארבעה צילינדרים. לכל צילינדר שלושה פתחים: כניסת מים, יציאת מים וכניסת לחץ פיקוד. בתוך הצילינדר 
הפיקוד. הכיוון בו נבחר  נמצאת בוכנה. הבוכנה משמשת כשסתום למעבר מים מהכניסה ליציאה ונשלטת באמצעות לחץ

האם מאפשר או לא מעבר מים כאשר אין לחץ פיקוד. שילוב  -להכניס את הבוכנה יקבע את מצבו ההתחלתי של השסתום
בוכנות במצבים התחלתיים שונים, מאפשר מתן "קוד" לאביזר. רק כאשר נקיים את השילוב המתאים יתאפשר מעבר המים 

ם של אופן הכנסת הבוכנות ניתן להגיע לכמות גדולה של "קודים" ולהשיג שליטה על תתי דרך האביזר. בעזרת שילובים שוני
 החלקות בשדה.

ווצר ופורטו הדרכים יהאביזר, חושבו הכוחות הפועלים בו, הועלו קשיים שעלולים לה ןכחלק מהליך הפרויקט בוצע תכ
 .לסטיק. לאחר מכן יוצר דגם אבטיפוסהאביזר הותאם לייצור בטכנולוגיית הזרקת פ להתגברות עליהם. בנוסף,

לסיכום, הפרויקט מהווה בסיס להמשך פיתוח של מוצר היכול לספק לחקלאים יכולות של השקיה מדויקת ובכך להגדיל את 
 כמות הגידולים ושיפור איכותם.

 מילות מפתח: אביזר בקרה הידראולי, שדה חקלאי, השקיה מדויקת.

 

 במצב פתוח. 0110. אביזר בעל קוד 2תמונה   .             סגורבמצב  0110. אביזר בעל קוד 1תמונה

 זורע אוטונומי
 ריעהמערכת הפרדה וז

לשטחים  מדויקת ורציפה
 חקלאיים קטנים
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 יואל זנו שמעון אליאב קריספין ד"ר יואב יעקב ביטון ה:מנח
Eliavkris@gmail.com Yoel619@gmail.com 

 

 תקציר
 

קהילתית בבאר שבע נחשפנו במשך שנתיים בהם התנדבנו בעמותת "שבועת האדמה" גינה אורגנית 
לכמויות הריסוסים ותוספות הדשנים הכימיים שמוסיפים לנו החקלאים בירקות והפירות שאנחנו 
אוכלים. זה כואב במיוחד לאור העובדה שחלק נכבד מאותם חומרים נאסרו לשימוש במדינות נאורות, 

, במקרים רבים שטיפת אבל כאן בישראל משום מה השימוש בהם מותר וחסר פיקוח כמעט לחלוטין
 !מגדלים בבית כמובן ?אז מה עושים .הפירות והירקות מסירה מהם אחוז זעום של רעלים אם בכלל

 

לכל צמח ישנה חשיבות של עומק זריעת הזרע ומרחק הזריעה בין זרע לזרע לטובת התפתחות תקינה. 
ת שעושה אדם לבד לעבודה הפרויקט יעסוק בשינוי העבודה בגינה קטנה, מעבודה סיזיפית ולא מדויק

 רציפה ומדויקת עבור כל סוג צמח שנזרע.
 

 מטרת הפרויקט היא זריעה רציפה בערוגה המוגדרת לזריעה ע"פ הפרמטרים המוזנים עבור כל זרע.
המערכת תהיה מסוגלת לקבל מהמפעיל איזה סוג זרע יש לה לזרוע ולאיזו ערוגה עליה להגיע, ברגע 

 חיל לעבוד. שתקבל את הנתונים היא תת
 

במהלך הפרויקט נבצע מחקר מקיף על סוגי קרקע לחקלאות הנמצאים בעמותה ותכונותיהם על מנת 
להבין עם אילו כוחות עלינו להתמודד, התפתחות שיטות הזריעה מהעבר ועד היום וננסה לחבר בין 

 הטכנולוגיה למזעור גודל השטח החקלאי.
 

הדרישות ולבצע את המשימות שהוגדרו לה, המערכת  לסיכום, הצלחנו לבנות מערכת העומדת בכל
 מסוגלת להגיע לערוגה נבחרת, להפריד בין זרעים, להפילם במרחקים ועומקים קבועים לכל סוג צמח.

 

כחלק מהמשך ושיפור הפרויקט יש לבצע מחקר נוסף ומעמיק יותר על בחירת מנועים והחומרים שמהן 
 .נבנה הפרויקט לטובת שיפור המשקל הכולל

 

בשילוב עם מערכת ניטור מיקום יהיה לנו מידע אמין יותר על מיקום הרובוט ביחס לעולם לדוגמא 
 ס"מ. 2תדע היכן הרובוט בדיוק של עד  GPSשימוש במערכת שמנטרת בצורה יחסית מרחק כמו 

 
 

  ., שטח, גינההאדמה-חקלאות, זריעה, שבועתרובוט, : מילות מפתח
 

  
Fig 2. Isometric view of the 

prototype 
Fig 1. Isometric view of sowing 

mechanism 
 



ROBOPAINT  -  

רובוט אוטונומי המשמש 

 לצביעת קירות
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ד"ר איתן , יואב ביטון "רמנחים:ד

 פישר
 נועם סהר מאור כהן

maorcoh@gmail.com Noamsahar1992@gmail.com 

 תקציר

ROBOPAINT  הוא רובוט אוטונומי חדשני אשר בא לתת מענה לייעול נישה ספציפית בתנופת
יה, הבניה בארץ ובעולם ופתרון יעיל עבור קבלני משנה בתחום צביעת דירות קבלן עוד בשלב הבני

 באמצעות רובוט אוטונומי ולא ע"י בני אנוש כפי שמבוצע כיום.  
ם העבודה בעולם משתנה ומרבית המשאבים מופני כיום, בעידן הטכנולוגי המתקדם, ניכר כי שיטת

  לקיצור וייעול זמן ותהליכי העבודה ע"י מכונות/רובוטים תוך הפחתת העלות הכלכלית הכוללת
הינו פתרון אולטימטיבי עבור דרישות אלה בעידן  ROBOPAINT  -ומשאבי האנוש הכרוכים בכך 

 זה.
ומאפשר עבודה רציפה ללא הפסקות  מביא עמו קידמה באמצעות טכנולוגיה ROBOPAINT-ה

יא הגורמת לחסכון בזמן ללא כל צורך בכוח אדם ובציוד מיגון. בנוסף, הרובוט עובד בדיוק המב
לחסכון בחומר הגלם. כל אלו מבשרים על התייעלות כלכלית משמעותית והתעסקות כוח אדמית 

נים לו את התחושה של מטרידה עבור הקבלן, יוצרים ערך מוסף אצל הלקוח הפוטנציאלי ונות
תחזיר את עצמה יחסית מהר במקביל לשקט שהשקעה  כזו  -עדיפות בהשקעה חד פעמית ברובוט 

 נפשי וכלכלי.
דרישה לתמירות אשר תתן מענה בבא לידי ביטוי ROBOPAINT -האתגר ההנדסי בתכנון ובניית ה

ות . בנוסף, אתגר ההתמצאלהגיע לגובה צביעה מבוקש תוך מתן התייחסות לפונקציונאליות המערכת
 במרחב אשר דורש מהרובוט לתמרן באופן מדויק ויעיל בדגש על שלמות הצביעה.  

ה גיבוש ומידול שלוש חלופות לפתרון הבעיפרויקט זה דורש תכנון מוקפד אשר בא לידי ביטוי ב
תכן ההנדסית המוצגת ובחירת חלופה מובילה לפיתוח ותכנון, דיון בבחירת חומרי מבנה עבור 

. חישובים המבססים את אופן בחירת SOLIDWORKSהמערכת, מידול החלקים השונים בתוכנת 
המנועים הנדרשים לדינמיקת הרובוט, חישובי כוחות הפועלים במערכת בצורה אנליטית ואימות 
בחישוב נומרי תוך מידול בתכנת "אלמנטים סופיים", חישוב ובחירת מערכת טלסקופית יחד עם 

עבור המערכת, חיפוש ובחירת אלמנטים נדרשים לתכן משלים של המערכת כגון  מנגנון הנעה
רת ', תכנון מערכת הבקרה על כלל מרכיביה בהסתמך על אלגוריתם מובנה ובחיוכו, ברגים סביםימ

 תן מענה איכותי, מהיר ויעיל עבור הרובוט. ימערכת צביעה אידיאלית אשר ת
 

 בקרה., צבע, ROBOPAINT: מילות מפתח
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השפעת 
טמפרטורה על 

התפתחות 
קורוזיה בסביבה 

 ימית
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פרופ' אמיר מנחה: 

 אליעזר
 

 אהרון רן לוי עז
Ozsapir20@gmail.com Ranaharon710@gmail.com 

 תקציר

צריכת האנרגיה של התעשיות השונות מבוססת ברובה על מקורות גז טבעי ונפט אשר ממוקמים  

במרבצים תת קרקעיים בסביבה ימית. מיקומם הימי של מקורות אנרגיה גולמיים אלו דורש שימוש 

אחראיים לאספקת הגז הטבעי והנפט אל תחנות הכוח , אשר שינוע תת ועל מימייםו במערכי צינורות

 חיוניים לעבודתם השוטפת.הלים והמפע

התנאים הסביבתיים המשפיעים ביותר על מערכי צינורות אלו הם טמפרטורת מי הים, טמפרטורת 

חומר הגלם הנכרה )גז טבעי/נפט( וכן ההרכב הכימי של סביבת העבודה הימית דרכה נעשה השינוע 

צינורות הת הקורוזיה של . תנאים אלו מהווים גורם משמעותי בקצב התפתחוNaCl 3.5%)ים -)מי

 וכך משפיעים על התכונות המכאניות ומקטינים את אורך חייהם.

הרסני בחומר, הנובע מחשיפה לסביבה או מגע בחומר אחר. דוגמה מוכרת  כימי תהליך קורוזיה הינו

הנוצרת בעת אינטראקציית ברזל עם אוויר )חמצן  )ברזל תחמוצת( חלודה לקורוזיה בחיי היום יום היא

 .מים ולחות( והופעתה מואצת בנוכחות

שינויי בינורות מתכתיים כתלות מטרת פרויקט הגמר היא חקר השפעת הקורוזיה על מערכת צ

טמפרטורה הסביבתית. כחלק מהפרויקט בוצע תכן והרכבת יחידת ניסוי המדמה את הסביבה בה ה

הנפוץ  STEEL 106A GRADE  Bנמצאת מערכת הצינורות, כאשר הצינור בו נעשה שימוש הוא

ומתוך כך על קצב התפתחות הקורוזיה בצינור בתעשייה. במהלך הניסוי נבדקה השפעת הטמפרטורה 

 אורך חיי הצינור. ןנבח

 

 : קורוזיה, טמפרטורה, צינור, אורך חיים.מילות מפתח

 . מערכת הניסוי.2איור  . מדידת קצב התפתחות קורוזיה.1איור 



 תכנון רובטיקה של

 יד ארגונומית   
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 עידן שאול אשכנזי         דותן כהן     (SCEד"ר יואב יעקב ביטון )  מנחים:
                      dotanc13@gmail.com              idan.ashkenazi@icloud.com 

       

 

 תקציר

איברים מלאכותיים  .כבר בתקופת מצריים העתיקה חל הם השימוש באיברים מלאכותיים קיימים המון זמן בתרבות האנושית, 
. וגידמים(גפיים קשיחות לקיטעים  ה)לדוגמ מקובעים ללא אפשרויות תזוזהקשיחים ההינם איברים רבים מהעבר וההווה 

 מסייעים לפעולות בסיסיות בלבד אך אינם מאפשרים ביצוע פעולות מורכבות. הללו הקשיחים איברים הש היא הבעיה העיקרית
עם דרגות חופש  ב זרוע ביונית שתדמה תנועה מרחבית בדומה לתנועה של זרוע אנושיתוא תכנון ועיצמטרת הפרויקט הי

 המאפשרות תנועה מורכבת בדומה לזרוע אנושית. 

, הנשלטות באמצעות דרגות חופש 11באמצעות האצבעות קצות רוע אנושית מהכתף ועד שתוכננה מדמה זהזרוע הביונית 
 ף היד. לשליטה באצבעות כ דרגות חופש 21-דרגות חופש עד כף היד ו 7ן בשונה מזרוע אנושית שלה ישנמנועים שונים. 

מבחינת מיקומו והתמודדותו עם עומסים בהתחשב מנועים שכל אחד תוכנן בקפידה לקבלת תנועה מרחבית משמשים מס' 
הפרויקט משלב בין תיכון מוצר ביצוע פעולות עדינות בלבד.  ה הואוכננה כאב טיפוס ראשוני וייעודהזרוע ת בייעודו.

 ומכטרוניקה, 

קינמטית כל מפרק בדומה ככל אפשר למפרק המתאים לו בזרוע אנושית. כך למשל מפרק תוכנן  במהלך העבודה על הפרויקט
כף היד נבנה כמפרק כדורי הנשלט באמצעות שני מנועי סרבו המפעילים שני מוטות קשיחים לטובת סבסוב ועלרוד כף היד. 

חשיבות העבודה, תהיה  .וניתלהצליח ליצור תנועה אנושית מורכבת באמצעות היד הביהיה תמבחינתנו הצלחת הפרויקט 
 ילסיכום כלל .לאנשים חסרי ידייםיחסית שנוכיח שאפשר לתכנן ולהכין זרוע ביונית שתוכל לנוע במרחב, ולתת מענה זול 

מטרות הפרויקט אשר הוגדרו הושגו, לאחר סיום תהליך התכן הסופי בוצעו חישובים רבים בתוכנת המטלב, ותכנות המנועים 
 ארדואינו.השונים בתוכנת 

 יד ביונית, מרחב מצב, שיקולי תכן.מילות מפתח: 

 

 

 

 

 

 

 : מודל של הזרוע הביונית1איור 

חקר תכונות מכאניות של דגמים מודפסים 
 בהשפעת טיפולים שונים.

 

BS-18-26 
 

 ד"ר צוק טורבוביץ' 
 ד"ר ניר טרבלסי

 מור דפנה
Mordafna12@gmail.com 

 

 תקציר

הדפסה תלת מימדית שימושים רבים ושונים בתעשיות מגוונות בארץ ובעולם כמו למשל תעשיית ל
 הפרויקטמטרת . ועוד תעשיות ביטחוניות, הדנטליים, תעשיית הרכבית השתלים התכשיטים ותעשי

השפעתם של טיפולים שונים על מנת להטיב עם התכונות המכניות של דגמי  היא לחקור ולבדוק
תוכנית המחקר כללה שלושה סטים של ניסויים על דגמים מודפסים.  לאחר ההדפסה.בשלב ש המתיחה

מודול יאנג, מאמץ כניעה  -סויי מתיחה וחושבו התכונות המכאניותדגמים בני 10בכל סט ניסוי נבחנו כ
מתיחה שיוצרו מחומר תם של אדי אצטון על דגמי השפע ובניסוי הראשון נבדקומאמץ מקסימאלי. 

נחשפו השני בניסוי  .חוזק הדגמים ירד משמעותיתהתוצאות היו מנוגדות להשערתנו ו .ABSמילוי 
הממצאים הראו כי חימום הדגמים הביא לשיפור התכונות. בחלק הדגמים לחום בתנור תעשייתי. 

 PLAאדי דיכלורומתאן על דגמי מתיחה מחומר מילוי  השלישי של סדרת הניסויים נבדקו השפעתם של
והתוצאות נבחנות ויוצגו בדוח המסכם. מחקר זה מחזק את הצורך בהבנת השפעת הטיפולים השונים 

ובנות איכותיות וכמותיות ים מנוגדת לציפיות והמחקר הביא לתתעל דגמים מודפסים. השפעה זו לעי
 בנושא. 

 

 

 . ABS ,PLAהדפסה תלת מימדית, תכונות מכאניות, אצטון, דיכלורומתאן, : מילות מפתח

 

 

 
 . מתקן דגמי המתיחה בעת חשיפה2תמונה  . מיכל החשיפה ומערכת הניסוי1תמונה

 



התנהגות פיזיולוגית 
 בשתלים אורתופדים
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אמיר  'פרופ :םמנחי
 אליעזר

 הראל כהן שניר ענקרי
ancarisnir@gmail.com Harelc1989@gmail.com 

 

 תקציר

לפתח מכשור רפואי ולחקור  ביו רפואה הינו ענף רב תחומי שמטרתו לספק פתרונות לבעיות רפואיות
לדוגמא ,חלק בלתי נפרד מענף זה הינו תחום השתלים הרפואיים  ולרווחת האדם.בעיות לתועלת 

עובדה המהווה גורם  מהתפתחות קורוזיה ,המתהווה כתוצאה  בשתלים הבעיה  .שתלים אורתופדים
נאלץ המושתל לעבור התערבות כירורגית  שבעתיד " הקצובה של השתל ם"תוחלת החיי בענייןמכריע 

השתל כרוכה בסיכונים  משמעותיים שחלקם הגדול נובע מההתערבות הכירורגית החלפת  .ולהחלפת
קצב היווצרות הקורוזיה בשתלים   כמו גם מתקופת שיקום ארוכה הכרוכה בעלויות כספיות גבוהות.

רפואה משתמשים בשני -כיום בעולם הביו.בגוף  מנוע את החלפת התשליםול לשפר מזה זמן כדינחקר 
,וסגסוגת בורג העשוי מדחיסת סגסוגת טיטניום מתכתי  .םייבורג יםשתליצור חומרים עיקריים ל

תפקידו של בורג המגנזיום הוא להתכלות בגוף כתוצאה  בו אנו מתמקדים.ש מגנזיום נטול אלומיניום
וביצוע מטרת הפרויקט הוא בניית מערכת ניסוי  .השבורות או הסדוקות העצמותן מהקורוזיה ולחבר בי

ייצרנו  .לפי מדדים שונים תפקודו בגוף האדםתנהגותו הפיזיולוגית של השתל והאת  קפיםהמשניסויים 
 נועד לזרז את תהליך הקורוזיה.הכוללת תא אלקטרוכימי שמערכת המדמה תנאי סביבה המצויים בגוף 

  PH ,לשינוי בהתנהגות השתל: טמפרטורהבגוף הגורמים  םאת התהליכים הרלוונטיי בחרנו לבקר
Co2, מקצר את שימוש  בתא הועם זאת  לערך, ההתהליך מתרחש במהלך שנ. הדםת ספיקבאוויר ,ו

 , מה שמאפשר לנו לבצע כמות מסוימת של ניסויים בתקופה קצרה.שעות 24-התהליךל

 תא אלקטרוכימי ,קורוזיה ,שתל בורגי.: מילות מפתח

 

 

  

  
 

 . מערכת ניסוי1תמונה 

תכונות מכאניות אלסטיות 
אפקטיביות של חומרים מרוכבים 
מבוססי אלומיניום: חקר אנליטי 

 וחישובי
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 SCEד''ר אלעד פריאל, מנחים: 
 SCEד''ר ניר טרבלסי,            

 דמיטרי טרץ' 
  

 

 תקציר

חומרים מרוכבים הפכו בעשור האחרון לחומר מבנה אטרקטיבי בתעשיות התעופה והחלל תעשיית 
קיימים סוגים שונים של חומרים מרוכבים, ביניהם חומרים על בסיס מטריצת הרכב ותעשיית הגרעין. 

מתכת. מתכות שונות יכולות לתפקד כמטריצה. אך בעשורים אחרונים קיימת התעניינות רבה בחומרים 
. חומרים אלו AMC’s - Aluminum Matrix Compositesמרוכבים על בסיס מטריצת אלומיניום: 

מבחינה תיאורטית ניתן להתאים  גבוה ולכן אידיאליים כחומרים הנדסיים. משקל-בעלי יחס חוזקהם 
של  נפחיהאחוז העבור תנאי שימוש ספציפיים באמצעות שינוי  AMC’sמכניות של התכונות את ה

 , ממדיו וצורתו. המשרייןהחומר 

אפקטיביות )מודול אלסטיות המכניות התכונות בחינת שיטות שונות לחישוב המטרת הפרויקט היא 
חומרים על אחד מהמכניות של התכונות ה בתחום אלסטי, מתוך ידיעה של AMC’sומקדם פואסון( של 

 ר שלבים משלימים:פהפרויקט נבנה ממסאותו. לצורך כך  המרכיבים

  .חקר ספרות מדעית בנושא חומרים מרוכבים 
 חומר מסוג האפקטיביות לתכונות ה ניתוח מודלים אנליטיים שונים לחישובs’AMC. 
 .השוואה בין התוצאות המחושבות לתוצאות המדווחות מניסויים בספרות 
 הבוחן את עבור חלקיקים כדוריים  )בהנחת עיבור מישורי( ביצוע חקר חישובי ראשוני

 .בתחום האלסטי חוז הנפחי של המשריין וסידורו על התכונות האפקטיביותהשפעת הא

מסקנות הפרויקט הן שהמודלים האנליטיים אשר מניבים את השגיאה הנמוכה ביותר ביחס לתוצאות 
 .Halpin-Tsaiואחריו מודל  Mori-Tanaka מודל המדווחות בספרות הם

על התכונות  מועטהבצורה  משפיעה שהשפעת הסידור של החלקיקים התקבלבנוסף, מהחקר החישובי 
האפקטיבי ירידה במקדם פואסון  התקבלהבנוסף (. 10%)הבדלים של עד  האלסטיות האפקטיביות

 משריין.הכתלות בעלייה של אחוז נפחי של חלקיקי 

אפקטיביות, עיבור , תכונות אלסטיות s’AMC: חוזק חומרים, חומר מרוכב, מטריצה,  מילות מפתח
 .חישובים נומריים מישורי,

 

 

 

 

 

 

 

NewDayNewKnowledge@gmail.com 

𝐴𝐴𝑙𝑙 קרמי ספרי: חלקיק :חומר מטריצה  𝑇𝑇𝑖𝑖𝐵𝐵  

 תא יחידה מייצג של חומר מרוכב – 1 איור



התנהגות סביבתית של 

צנרת פלדה בהעמסה 

 מבוקרת
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פרופ' אמיר אליעזר :מנחה  

 
 אושרי ירמיהייב אלעד דיין

Eladda25@gmail.com Oshriyirmihaev@gmail.com 
 

 תקציר

פרויקט זה עוסק בתופעת הקורוזיה אשר נוצרת ברשת צינורות תת ימיים המשמשים להובלה של גז 
גז ונפט הינם מקורות אנרגיה מהנפוצים בישראל, התגליות של הגז בישראל  הקידוח.ונפט באסדות 

התרבו  1999ערד נמצאה כמות של גז טבעי. בשנת -כאשר באזור דימונה 50-החלו עוד בשנות ה
ימיים –כיום מונחים צינורות תת ימיים בישראל. -מאגרי גז טבעי תתלראשונה סימנים המעידים על 

. הבעיה מטר 2743קילומטר והעומק  המירבי הינו  175,000 -המצטבר הינו  כאשר אורכם 
מהתקלות נגרמות   52%כ.העיקרית איתה העולם מתמודד בנוגע לצינורות אלו היא בעיית הקורוזיה

                                                                                        בעקבות הקורוזיה, אשר מתפתחת מגורמים כגון: מאמצים, ספיקה, טמפ' סוג הזורם ועוד.                          
הקורוזיה  בנוסף לזאת תופעת הקורוזיה גורמת לנזקים כלכליים ואקולוגים עצומים ובלתי הפיכים.

ימית של מתפתחת בצינורות מהדופן החיצונית והפנימית יחד, מכיוון שבדופן החיצונית קיימת סביבה 
מים מלוחים ובסביבה הפנימית זורמים הנפט או הגז אשר במגע עם הצינורות מאיצים את תהליך 

הקורוזיה. התפתחות הקורוזיה מושפעת מתנאי סביבה שונים ובכך מואצת התחמצנות החומר 
י בפרויקט זה ערכנו ניסויים במרכז לחקר הקורוזיה השייך למכללה, צינורות הניסו ושחיקת הצינור.

 שעות  ובמהלכם השתנו מס' פרמטרים: 336 -כאשר כל ניסוי נערך כ Grade B 106 Aהינם מסוג 
, כאשר המטרה הסופית הינה בחירת חומר אידיאלי ככל הניתן 'טמפגודל המאמצים, ספיקות ושינוי 

צינורות וערכנו בה   6-לצינורות המעבירים גז ונפט. לצורך כך בנינו מערכת ניסוי המורכבת מ
שלושה סוגי ניסויים, בראשון שבהם המערכת נבחנה תחת גדלי מאמצים שונים ע"י משקולות, 

בניסוי השני הוגדרו ספיקות שונות, אך בניסוי השלישי והאחרון הספיקות נשארו שוות לאלו שהיו 
בניסוי השני והתווסף לכך פרמטר הטמפ' בכדי לבחון את השפעתה. החומר שהוזרם בצינורות 

כהקפדה על בטיחות מקסימלית.  NaCl 3.5%-3%מלח בעלי ריכוז של -סויים הינו מיבמהלך הני
לבסוף ערכנו אנליזות על דגמי הצינורות בכדי לבחון את השפעת הגורמים השונים על קצב 

 התפתחות הקורוזיה. 

 .בקרהמערכת  זרימה, עומסים, קורוזיה,: חמפתמילות 

 

 

 

 
  

    
 מערכת הניסויהדמיית . 1תמונה        

 

 

השפעת הסביבה על 
 מכניקת השתלים

 

  

BS-18-32 

נחה: פרופ' אמיר אליעזרמ  
 

 שי אלוף גיל כהן
Gilcohen93@gmail.com Shay.aluf@gmail.com 

 

 תקציר

היכולת להחליף חלקי גוף חולים בשתלים המתפקדים במקומם עזרה לשפר את איכות החיים ואת 
תוחלת החיים של האוכלוסיה האנושית.  הירידה בסיכונים הכירורגיים בעשורים האחרונים עודדה 

פיתוח של שתלים מורכבים יותר , אך למרות זאת התחום האורתופדי עדיין נחשב מסורתי מאוד 
 תוח. ברמת הפי

הנפוצה בתעשיית השתלים  Ti-6Al-4Vפרוייקט זה עוסק בחקר התנהגות של סגסוגת טיטניום 
 בסביבה מבוקרת המדמה את גוף האדם והמאמצים הפועלים עליו. 

 נבחן האם הסביבה הקורוזיבית השרויה בגוף האדם משפיעה על איכות ואורך חיי השתל.

 

ל על דגמים שידמו את השתל מאמצים שונים בסביבה כדי לבדוק את השפעת הסביבה על השתל נפעי
 Rotating Beam Fatigue Testing  -קורוזיבית שונה ונבצע בדיקת התעייפות במכונת התעייפות

System .ונדון בתוצאות שנקבל 

 

 בדיקת התעייפות , מכניקה ,השתלים אורתופדים, קורוזי: מילות מפתח

 

 

 

 

 
  

 . מערכת תבנית הזרקה1תמונה 
 

 

 .מכונת התעייפות1תמונה 



 מכאניות תכונות שיפור

 על  ידי  מתכות של

 מהיר קריאוגני קירור 

 
  BS-18-33 

 
, מנחים:ד"ר יצחק לדיז'נסקי

 ד"ר אלכס שפירו
 

 דניאל הטל אוראל מדר
Orelsasima@gmail.com Danielorh@gmail.com 

 

 תקציר

ונותיהן המכאניות של מתכות. בפרוייקט נתמקד שיפור תכטיפול קראוגני הינו טיפול תרמי המשמש ל
 : תהליכים משני אשר מורכב "שוק תרמי"(( הטיפול הקריאוגני המהיר בשיטת

 הפחמן ואחוזי המתכות לסוגי בהתאם (850°C) ה גבוה לטמפרטורה המתכתי הדגם את מחממים
(, 196.5°C- (     נמוכה טמפרטורה בעל קריאוגני חומר לתוך נכנס הדגם החימום לאחרמיד  ,בהן

 נוזלי. חנקןנבחר ב לרוב

 למרטנזיט (BCCמבנה ) ממבנה  אוסטניט והמעבר המתכת של מהיר קירור מתבצע זה בתהליך
מתרחש רק כשקצב הקירור של  מבוצע במהירות ויעילות. מעבר פאזות מרטנזיטי (BCTמבנה (

הפלדה המחוסמת הוא מספיק מהיר. כלומר, בכדי להגיע לתוצאות טובות בשיפור התכונות המכאניות 
יותר, ע"י הגדלת קצב מעבר החום בדגמים בעלינו לבצע את הקירור בחנקן הנוזלי בצורה היעילה 

וש בחנקן נוזלי בשתי תכונות את השינוי  שהתחולל בחומר כתוצאה מהשימ בחנו בפרויקט הנבדקים.
 חשובות, בלאי וקושי.

בפרויקטים קודמים היו מספר בעיות בבדיקת הבלאי. המכונה הנמצאת במכללה לא עובדת מספיק  
 ,לבדיקת בלאי חדשה שתעמוד בסטנדרטים של הפרויקט )אב טיפוס ( לתכנן מכונה טוב ולכן החלטנו

 תכננו .בצורה טובה יותר מהמכונה הקיימת של הדגם מכונה שתצליח לבחון את הבלאי ,כלומר
 מכונה שתעמוד בקריטריונים הללו. 

את התוצאות שקיבלנו  בחנו וניתחנוניסוי בלאי וניסוי קושי,  ערכנואחרי תכנון ובניית המכונה 
 והשלכותיהן על התעשייה.

 

 

 
 מכונה לבדיקת בלאי. 1תמונה 

 
 

פיתוח ובנית מתקן 

סיוני לייצור טיפות ינ

מקרוניות וסאב 

 מקרוניות 

 

  

BS-18-34 

 
 יצחקמנחים: ד"ר 

 לדיז'נסקי, נטליה דבוסקין
 

 אורן הדר רואי חיים
Roeychaim@gmail.com Oranmeytal@gmail.com 

 תקציר

כגון בתעשיית  קרוניותאבמקרוניות וסלקבלת טיפות מ ישנו ביקוש רב בתעשיות השונותכיום 
 התרופות, תעשיית המתכות והציפויים, ובתעשיית מנועי בעירה.

טח שובעלות נצילות נמוכה של  ,גדולות באופן יחסיטיפות  מייצרות הקיימות בשוקשיטות הריסוס 
 הריסוס וחומר הריסוס.

צינור באמצעות מקרוניות סאבבמכללת סמי שמעון פותחה שיטה חדשה לקבלת טיפות מקרוניות ו
צא האוויר היודחוס.  למקור אספקת אוויר בלחץמחובר אלסטי שטבול בחלקו במים ובחלקו באוויר ה

קו בתוך הנוזל, יוצר בועות שנצמדות להיקף דופן הצינור, בהגיעם לחל מצויבחלקו של הצינור ה
 . על ידי האוויר היוצא מהנחירים העליונים של הצינוררוסקות" מ"העליון הבועות 

 בעבר פותחו מתקנים שונים בעלי יכולת שליטה על פרמטר אחד בלבד.
סמי שמעון  אקדמית להנדסה ע"שהה לאנרגיה במכלל רכזמבוצע תחת המ BS-18-34גמר פרויקט 

שמייצר טיפות מקרוניות  מעבדתי ניסיוני מתקןתחנו יפבפרויקט  .הנדסת מכונותל מחלקהב
 תנאי טמפרטורה לחץ וגיאומטריה משתנים.בעל יכולת שליטה ובקרה על  וסאבמקרוניות

המתקן נותן אפשרות לראות את תהליך יצירת הטיפות, שמירת גובה מפלס קבוע ומדידת פרמטרי 
 .ריסוס באמצעות מתקן לייזר

 
מיקרוניות וסאב , טמפרטורות, גובה מפלס, טיפות מתקן לייזר נחירים, ריסוס,: מילות מפתח

 מיקרוניות,

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 מקרוניות טיפותלייצור  מעבדתי . מתקן1תמונה 

 

 מתקן לייזר 

 אוויר דחוס מיכל ניקוז

 מיכל שמירת גובה מפלס



מערכת תרמית 
 לטיפול במיגרנות
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מנחים: ד"ר איתן 
פישר, ד"ר יצחק 

 לדיז'נסקי

 ארז דבח הדר מיארה
Miara.hadar@gmail.com erezdabah@gmail.com 

 

 תקציר

 נהישש אימיגרנה הינה מחלת כאבי ראש כרונית אשר מגבילה את פעילות האדם, משמעות הדבר ה
המוזנת  שטמפרטורה קרהמחקרים הוכיחו כי יש קשר ישיר לכך . הפרעה במערכת העצבים המרכזית

המטרה העיקרית של הפרויקט היא תכנון מערכת תרמית לטיפול  .הכאב גורמת להקלה בכאב לאזור
הכאב עד להיעלמותו ותשמש כתחליף לתרופות כימיות. כאב  במיגרנות אשר תפחית את רמת

בתחילת  בעיקר, לכן התכנון של המערכת ייעודי למקום זה. (הרכות (ם באזור הצדעהמיגרנה ממוק
בוצע מחקר מעמיק על מחלת המיגרנה הכולל קריאת מאמרים העוסקים בנושא הפרויקט 

מאוניברסיטאות מוכרות בעולם, פגישות עם רופאים המתמחים במחלה, קריאת ספרים ופיתוחים 
בחנו אלטרנטיבות תכן למבנה המערכת ומצאנו אודות אופן ואמצעי הטיפול הקיימים עד כה. 

 משתמש.בעלות קשת אלסטית היכולה להתאים לכל יות קטנות שהמבנה האפקטיבי הוא בצורת אוזנ
במהלך המחקר מצאנו גבולות . חשמלי האחראי על שינוי הטמפרטורה-תרמורכיב  שיבתוך האוזניות 

15− : שניתן להשתמש בהן ללא גרימת נזק למשתמשזמן \טמפרטורה < 𝑇𝑇 < לאחר מציאת  .52
בחנו את הגורמים  .CESהגבול התאמנו את החומר המתאים בעזרת שיטת אלמנטים סופיים ותוכנת 

לשימוש בכל מערכת נוחה ( 2) מערכת קלת משקל( 1)החשובים לתכן המערכת לפי סדר עדיפות: 
  Arduinoבקרת המערכת מתבצעת באמצעות בקר  .מקום שהמשתמש יבחר ללא הרגשת אי נוחות

חשמלי בכל רגע נתון. -ישני טמפרטורה העוזרים ליצור חוג סגור שמבקר את פעולת התרמווחי
ולשאר רכיבי הבקרה  V/1.9𝐴𝐴 8.9חשמלי הם -הפעלת הרכיב התרמול יםהנדרש והזרם המתח
 D3ה רכישה של החלקים הנדרשים והדפסת בוצע על הפרויקט במהלך העבודה .V/ 0.4 𝐴𝐴 5נדרש 

 אמינות למוצר.  ולבסוף ביצענו בדיקות לחלקים הדורשים דיוק

 .חשמלי -תרמומיגרנה, אוזניות, : מילות מפתח

  

 

 

 

 

 

 

 האוזניות . מערכת1תמונה 

אמבט רפלקסולוגי עם בקרת  
 טמפרטורה דינאמית
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ד"ר איתן פישר , ד"ר יצחק 
 ליז'נסקי

 ותד עבד אלרחמן  
 alracwa@ac.sce.ac.il 

 

 תקציר

בעמידה, בהליכה ואף סובלות ממצב של ישיבה ממושכת  -במשך היום רגלינו נושאות את משקל גופנו 
שלנו מקרין על מצב גופנו הכללית. לחצים שונים המופעלים על כף הרגל בעבודה. מצבה של כף הרגל 

מקבלים ביטוי במיחושים באזורים שונים בגוף. משום כך חשוב כל כך לטפח את כפות הרגליים שלנו. 
הידרותרפיה היא אחת השיטות הבסיסיות והנפוצות בטיפולים טבעיים, הנקראת טיפול בעזרת מים. 

ות שונות יכול לייצר השפעות על המערכת של הגוף. מחקרים רבים בחנו את שימוש במים בטמפרטור
ההשפעות של הטיפול במים. הידרותרפיה היא שימוש חיצוני ופנימי של המים על כל צורותיו )נוזל, 

   קרח, אדים( לטיפול במחלות שונות של גוף האדם על ידי שינויים בטמפרטורה, לחץ, זמן ומיקום.
הוא בניית אמבטיה של מים שבמהלך הטיפול מחליפה את הטמפרטורה שלה. בנוסף אחד הפתרונות  

לאמבטיה, יש עוד שני מכלים אשר מכילים מים בטמפרטורות שונות. אחד עם מים חמים והשני קרים. 
בעזרת מחליף חום הבנוי מתרמו אלמנטים, נגיע לטמפרטורה הרצויה בתוך המכלים. המערכת מבוקרת 

ויאנו. הוא כלי עזר אשר שולט במערכת הזרימה, הבקרה והמערכת החשמלית על מנת על ידי בקר ארד
                       לבצע את מהלך הטיפול המתאים, בצורה מסודרת ועל פי סדר העבודה שנקבע.

שסתומים סונולידים , ומשאבה עם ספיקה  6מ"מ ,  8מערכת הזרימה מורכבת ממערך צינורות של 
,  ומערכת חשמלית ובקרה המורכבת  מבקר ארדואינו   1.5mועומד מינימלי של  l/s 0.2מינימלית של 

מיגה  כדי לשלוט על כל הפקודות של המערכת והבחירה בארדואינו מיגה בא כדי להכיל כל רכיב עם 
 12אמפר )כל הרכיבים עובדים ב  30וולט ו 12, ספק כוח   המספק נקודת חיבור אחידה   בארדויאנו 

 'סוויץ(  ומחברים כל הרכיבים במעגל מקבלי ,חיישני טמפרטורה  עמיד במים , ורילאי שעובד כמו וולט
 כדי לשחרר והפסיק את החשמל על הרכיבים .

 מערכת בקרת טמפרטורה , מערכת זרימה לשני מיכלים: מילות מפתח

 

 

  

 .מערכת זרימה 2 .מערכת חשמלית1
 



מערכת ליצירת אנרגיה 

דיסקרטית מפאנלים 

 סולאריים
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ניר טרבלסי,  "ר ד מנחים:

מוטי פרץ אינג'  
 

 עידו סבג גיא תדמור
guytt1990@gmail.com Sabagido@gmail.com 

 

 תקציר

  אנרגית סולארית(. אנרגית רוח,)אנרגיה גאותרמית,  אנרגיות מתחדשות קיימות בעולם במגוון סוגים

 חשמל.סולאריים, אשר מהווים מקור לייצור ההפאנלים  בתחוםהפרויקט עוסק באנרגיה מתחדשת 

 .למשתמש ומספקת חשמל אנרגיה סולאריתהקולטת חבויה טרת הפרויקט היא לייצר מערכת מ

השיטה שפותחה חשיפתם לשמש.  ע"י מניעתם ליעל את שיטת הפקת החשמל מהפאנלי ,נוסףב

במהלך הפרויקט מבוססת על סיבים אופטיים המחוברים מצד אחד לפאנל חבוי ומהצד השני חשופים 

ם המרכזילמקור אור. גודל הסיבים ופיזורם הופך למעשה גם את הצד החשוף לחבוי. אחד האתגרים 

אריים א אי הוודאות לגבי יצירת אנרגיה מקסימלית כתלות בפאנלים הסולוה בפיתוח המערכת

 ובאופן העברת האנרגיה.השונים, בסיבים האופטיים 

תוצאות פרויקט ביצענו תהליך אשר מתמקד במחקר ובניית דגם ניסוי, דרכו ניתן לקבל הלך המב

 .מקסימום אנרגיה  ליצירת ,המרחק האופטימלי ודרך פיזור הפוטונים על גבי הפאנל עבור

ששיטת הפיזור האופטימלית היא צמות סיבים מפוזרות, בנינו אב טיפוס של  לפי המחקר מצאנו

 צומת רמזורים, –בטונדת כביש המפרידה בין נתיבי הנסיעה, דרכה ניתן לייצר חשמל עבור 

אב הטיפוס הוכיח ייתכנות וישימות של השיטה וממנו  ועוד'. , עמודי תאורהתמרורים, מצלמות דרך

של פאנל סולארי, יש מרחק מסוים בין הסיבים לפאנל, עד לניצול המקסימלי עבור כל גודל  למדנו כי

של האור אשר מתנהג בצורה מעריכית ומתכנס לערך מסוים כאשר מגדילים את המרחק. המלצתנו 

מכיוון שהמבנה לא מאפשר לנו כרגע לייצג את המרחק בין  1:1  המשך היא לייצר אב טיפוס בגודלל

הינו הבטונדת כביש, אשר ברגע שעוברת הייתכנות  מודל במציאות. הסיבים לפאנל כפי שהוא

מכונית ומאירה על הבטונדה, עמודי תאורה יחלו לפעול ולהאיר את דרכה רק במקום בו נמצאת 

 חסוך חשמל רב.להמכונית, דבר שיכול 

 .אנרגיה דיסקרטית, סיב אופטי,  פאנל סולארי, אנרגיה מתחדשת: מילות מפתח

 .          מפאנלים סולארייםליצירת אנרגיה  )בטונדת כביש(דיסקרטית. מערכת 1תמונה 

בקרת אקלים לחממות 
 חקלאיות
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 נסקייז'ד"ר יצחק לד

 ד"ר גדליה מזור
 תמיר הררי שיר גרשפלד

shirgershfeld@gmail.com tamirharari@gmail.com 
 

 תקציר

אחת הבעיות הניצבות היום בפני ענף החקלאות ברחבי העולם הינה השליטה במאזן הלחות 

משאבות מים  הבעיה, כגוןן פתרולשונות שיטות  ןכיום ישנוהטמפרטורה בתוך חממות חקלאיות. 

שיטות  .רסס טיפות גדול של מים, בעזרת אוויר לח מתקבל ליצור טיפות על מנת צנרתבלהגברת לחץ 

וי באופן דבר הבא לידי ביט ,ך הגידול עבור החקלאיםאת תהלי המייקר אלו מצריכות שימוש במכשור

  חקלאים.הפירות והירקות שמגדלים ה - ישיר בעלות המוצר הסופי

אשר מתאדות מיד עם היווצרותן  מיקרומטר 40עד  30מיקרו טיפות בגודל מטרת הפרויקט הינה יצירת 

ללא התייקרות משמעותית ו הלחץ הנתון בחממותתוך שמירה על רמת , גידוליםולא מצטברות על ה

  באבזור חשמלי.של עלות הגידול כמו בעת שימוש 

פיתחנו מתקן שבנוי משני חלקים: הראשון יצירת טיפות והשני  על מנת להגיע לגודל הטיפה הרצוי,

מכשיר לייזר למדידת השתמשנו ב לצורך המדידה, בר. 3-4הפרדת טיפות גדולות, באמצעות מים בלחץ 

כי ניתן להגיע לגודל הטיפה הרצוי על ידי שבירת סילון מים בתוך תוצאות הניסוי מראות  .גודל טיפות

 כמתואר בתמונה הבאה. ,סינון הטיפות הגדולות באמצעות כיפוף המבנה בסופוו מבנה קוני

 בשיתוף עם מפעל "נטפים". נעשההפרויקט 

 וויר לח.א מילות מפתח: מיקרו אקלים,

 

 

 

 מערכת הניסוי 

 כניסת המים

 מד לחץ

 מפריד טיפות

 צינור מחורר

 מד ספיקה



עיצוב וייצור 

אב טיפוס של 

 תרמוס חכם 
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' אינג מנחים:
 נטליה דבוסקין

 

 זיו ועקנין נרמין ל. קריאל
Narmin.ragimov@gmail.com Zivosh121@gmail.com 

 

 תקציר
הבעיה העיקרית הינה תעשייה מתפתחת.  הקלים וכלי הקיבול לנשיאת שתיה תעשיית המשקאות

יום ואף לטמפ' גבוהות יותר ב ,הקיימים כיום בשוק היא שהשתייה הקרה מגיע לטמפ' החדרבמוצרים 
בטמפ' רתיחה  יםנמזג יםהחמ המים מצד שני .אינו מספק את הצרכן למשך כל היוםותוך זמן קצר  חם

 לצרכן כמו כן מתקררת תוך זמן קצר ולא מספקת את לנזקגבוהה מידי לשתייה אשר עלולה לגרום 
בכדי לענות על צורך זה ישנו ביקוש לחדשנות  הנדרש לשתייה חמה לאורך היום כולו.הצורך 
 . בתחום תויצירתיו

שינוי טמפ' שתיה על פי רצונו של המשתמש, ליכולת התרמוס חכם בעל לבעיה הינו המוצע הפתרון 
על מנת לקרר  שנבחרההטכנולוגיה  מטרתו להגיע לטמפ' המתאימה למשקה קר ולחילופין למשקה חם.

בצדו האחד חום ובצדו ומאפשר לייצר מקבל הספק חשמלי את המים היא שימוש ברכיב פלטייה אשר 
בכדי לקרר את מי השתייה מזרימים אותם דרך מחליף החום אשר צמוד לצד הקר של  .האחר קור
, אשר גבוההבסליל נחושת בעל התנגדות חשמלית חימום מי השתייה בוצע על ידי שימוש  הפלטייה.

 צמוד לדופן החיצונית של המיכל. התנגדות הסליל לזרם גורמת להתחממותו ובעקבות זה לחימום המים.
ע"י מאוורר  הצד החם של הפלטייה, שנעשהמן  ישנו צורך בפינוי חוםעל ולשמר את המערכת יבכדי ל

המשתמש על  המקבל פקודה מןהמערכת האלקטרונית נשלטת ע"י בקר ארדואינו  .וצלעות קירור
 בחירתו המועדפת ומתריע ברגע הגעת התרמוס לטמפ' הרצויה.

 

 .מערכת חימום וקירור מים תרמוס בהדפסת תלת מימד, שליטה במערכת אלקטרונית, :מילות מפתח

 

 

 

 

  

  

 מערכת ופיתוח תכנון
 פרמטרים לאיזון בקרה

 בבדיקות פיזיולוגיים
 של אלקטרוכימיות

 שתלים

  
 פרויקטמספר 
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 ישייב משה חלבי עדן מנחה: ד"ר חכימי אורלי
Halabi3den@gmail.com Moshe.yash@gmail.com 

 

 :תקציר
 להתאמתן הודות נספגים לשתלים מבנה כחומרי לשמש פוטנציאל לבעלות נחשבות מגנזיום סגסוגות

 ולאחר In vivo  בתנאי קורוזיה לעבור ויכולתן המכאניות תכונותיהן(, biocompatibility) הביולוגית
 לירידה לגרום עשויים פיזיולוגיות בסביבות המגנזיום של הגבוהים הקורוזיה קצבי. בגוף להיספג מכן

 ולהרעלת  הדם למערכת( קורוזיה כתוצר) מימן של לחדירה, השתל של המכאניות בתכונות מוקדמת
 בו המתרחשים תהליכים ממספר מורכב מגנזיום של הקורוזיה ותהליך מאחר .לשתל הסמוכים התאים
 הסביבתית ההתנהגות עבור שניתן ככל מדויקת הערכה לקבלת אפיון בטכניקות להשתמש יש, זמנית
 .In- vitroבת בסבי
 חיצוני מתח מופעל בהם לקטרוכימייםא ניסויים כוללת הקורוזיה קצבי להערכת המדידה שיטות אחת

 התאמה אין עדיין כיום. משקלי השיווי מהמצב המערכת את המוציא( פוטנציודינמית פולריזציה למשל)
 של אמתיים ואפיון הערכה לקבל וקשה in vivo-ל  in vitro בסביבת ניסויים תוצאות בין מדויקת
 אלקטרוכימיים ניסויים לביצוע נוספים אמצעים שנדרשים מכאן. הפיזיולוגית בסביבה השתל תפקוד
 המקורבת ביותר. הפיזיולוגית הסביבה את שידמו

בהתמקדות על  In-vitroביצוע ניסויים בטכניקת לבקרה ו איזון בתכנון ובניית מערכת עוסקהפרויקט 
ניתן דגש על אופן השימוש, סביבת השימוש, בנוסף  .וספיקה pH, טמפרטורה: ייצוב הפרמטרים

 משתמש בתכנון המערכת. וממשקכשל  -בטיחות השימוש, מנגנוני אל
 

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

 

 .pH ,vitro -Inטמפרטורה, ספיקה, מגנזיום, סגסוגות מתכלים,  שתלים: מילות מפתח

 הדמיית התכן הסופי -1תמונה 



יצור כלי נגינה בהדפסת תלת 

 מימד ביתית 
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ר איתן פישר  ד" מנחים:  

 
 סאלי לוי  
 salilevih@gmail.com 

 

 תקציר

 להיחשף שצברה תאוצה והחלההוקמה לה טכנולוגיה  תקדם בשנים האחרונותמ טכנולוגיבעולם 
ניתן לבצע  ,למשתמש הביתי יותר מתמידכעת שהטכנולוגיה זמינה  .ההדפסת תלת מימד  תטכנולוגי

 .בה מספר בלתי מוגבל של אפשרויות הנדסיות 

המשלב בתוכו  ,הוחלט ביחד עם ד"ר איתן פישר ללכת על פרויקט ,במחשבה על פרויקט הנדסי מיוחד
בוצע מחקר על כלי הנגינה המשתייכים למשפחת   .טכנולוגיות הדפסה תלת מימד ו ביחד עם כלי נגינה

בפרויקט  שיפה ,הוצגו מספר של כלי נגינה הקיימים היום בשוק והסבר על אופיים של כלים אלו .כלי נ
על תכן המדפסת ומכלולי מכניזם ,נפרט על אופן עבודת המדפסת תלת מימד וחלקים הפועלים בה 

 .יפורט על החומרים הקיימים היום בשוק הביתי  ,בנוסף  .הפועליים בה

לטמפרטורות ,נוקשות  עמידותמודול יאנג, צפיפות : נות מכאניות כמותכוט עבור כול חומר יפור
,yield point    בפרויקט  ומהן יתרונותיו. מדוע נבחר חומר העבודה אשר נבחר  .בנוסף יוסבר ועוד

 ,שכן .נפילה והרעדה עבור הכלי נגינה ,תדר עצמי:הדפסות תלת מימד וביצוע אנליזות של ,יוצגו 
הפרויקט עוסק בעיקר בכלי נשיפה . הרעדה עקרון הפעולה של כלי נגינה בנשיפה פועלים על תדרי

הפרויקט עוסק בעיקר בכלי נגינה  ,מעבר לכך .הפרויקט מסביר את עקרון הפעולה של כלים אלו ,
ת וא ,של אוקרינה הפעולהבפרויקט נביא את אופי  .אשר נקרא אוקרינה ,עתיק יומין ומיוחד במינו

בנוסף נציג נוסחאות המסבירות .היסטורית הפיתוח של כלי זה במהלך מאות השנים אשר הוא קיים 
 .ואיך היא מייצרת צליל ,וננסה להסביר את פעולת האוקרינה,התדר בכלי  ,י הכלאת צורת הפעולה של 

נות אשר כמובן שנציג מספר של אוקרי  .אופי ההשפעה הגאומטרית של הכלי על צליל אותו הוא מפיק
אשר תשווה את הצליל וההשפעה של ,ממספר של חומרים להשוואה  ,יוצרו במדפסת תלת מימד ביתית
  .החומר ממנו עשוי כלי הנגינה  

 .אוקרינה , כלי נגינה,  דפסת ביתית , מהדפסה תלת מימד : מילות מפתח

 

 

 

 

-           
 Transverseבתמונה סוג של אוקרינה מצויה הנקראת 

 
  

. השפעת טיפול קריוגני על 1איור 
 שחיקה של מתכות שונות

. מבנה גבישי של פלדה 2איור 
( ואחרי פריט למעלהלפני)

 (מרטנזיט למטהחיסום)

 

 תקציר

 כללבדרך מעלות,   800מעל בו מחממים פלדה לטמפרטורה גבוהה )הינו תהליך  תהליך חיסום
מפריט או צמנטיט או שילוב שלהם  מעלות צלזיוס( על מנת להפוך את מבנה השריג 1000בסביבות 

לטמפרטורת )בדרך כלל בעזרת מים או שמן( מקררים את הפלדה במהירות  החימום לאחרלאוסטניט. 
החדר על מנת לקבל מבנה גבישי מרטנזיטי. תהליך זה מקנה לפלדה תכונות חוזק ועמידה בשחיקה 
משופרות. טיפול קריוגני הינו תהליך חיסום בו משתמשים בחומר קריוגני )חומר שטמפרטורת הרתיחה 

, בפרויקט זה יעשה שימוש בחנקן נוזלי לקרר את הפלדהמעלות צלזיוס( על מנת  73-שלו נמוכה מ 
, מגדיל . שימוש בחומר זה מקצר את זמן הקירורמעלות צלסיוז( 196-)בעל טמפרטורת רתיחה של 

פותחה שיטה  להנדסה על שם סמי שמעון ומשפר את תוצאות התהליך. במכללה את אחוז המרטנזיט
חדשה לקצר עוד יותר את זמן הקירור בתהליך וזאת על ידי יצירת שכבה זמנית של כפור, מלחים 

החנקן. וכך לשפר את קצב מעבר החום בזמן רתיחת  המוסרת בתום התהליך, )מגנזיום כלוריד( או חול,
מטרת בפרויקט זה משוער כי ישנה קורלציה בין שיפור תכונות החוזק והשחיקה לבין תכונות נוספות. 

פרויקט זה היא לבדוק ואף למדוד את השינוי בהולכה החשמלית והתכונות התרמיות )קיבול חום סגולי, 
חשיבות יקט זה הצלחה של פרוילל. של דגמי פלדה ונחושת לאחר הטיפוקצב מעבר החום בהולכה( ו

רבה למחקר נוסף וליישומים פרקטיים בתעשייה, שכן פלדה היא חומר הגלם הנפוץ ביותר לבניה של 
 כמעט כל מבנה, מכניזם, כלי רכב או כלי עבודה מודרני.

 

טיפול קריוגני מהיר, מתכות, מוליכות חשמלית, מוליכות תרמית, קיבול חום  :מילות מפתח
 סגולי.

 

 

 

 

 

 

 

בדיקת שינוי תכונות פיסיקליות של 
 מתכות לאחר טיפול קריוגני מהיר
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: ד"ר גדליה מזור, ד"ר יצחק לדזינסקי, םמנחי
 אינג' אנדריי רבין

 רון כהן 
 ronco2@ac.sce.ac.il 

 

 



מדידת עיבורים באמצעות  -כשל משיך במתכות 
 עיבוד תמונה

 
BS-18-43 

ניר טרבלסי ד"ר  :המנח  יקיר אלמקיס 
Yakirel1@ac.sce.ac.il 

 תקציר

פלסטית בהעמסה חד צירית משמשת בעולם ההנדסה ככלי חיוני להערכת התכונות -ההיענות האלסטו
המכאניות של חומרים. ניסוי העמסה חד צירי משמש לקביעת תכונות מכאניות בתחום האלסטי כגון: 
מודול האלסטיות ומקדם פואסון ותכונות פלסטיות כגון מאמץ כניעה ומקדם הקשיית עיבורים. כשל 

ניסוי מתיחה חד צירי מוגדר כנקודה על עקום מאמץ העיבור שבו מתקבלת ירידה בערך המאמץ ב
ההנדסי )מתבטא כהופעת צוואר בדגם(. ערך מאמץ זה מכונה המאמץ לכשל של החומר למרות שבאופן 
מעשי אין עדיין שבר או קריעה של הדגם. עבור חומרים בעלי משיכות גבוהה החומר יכול לעבור עוד 

 בור פלסטי משמעותי לאחר הגעה למאמץ לכשל. עי

לקביעת כניעה במתכות תחת העמסה רב צירית נהוג להשתמש בקרטריוני הכניעה של וון מיזס או 
טרסקה. הקריטריון מגדיר ביטוי לחישוב המאמץ השקול שאותו משווים לערך מאמץ הכניעה המתקבל 

שום הצדקה תיאורטית להשתמש בקריטריון  מניסוי חד צירי. עם זאת, לקביעת כשל של החומר אין
 השקול למאמץ לכשל( על מנת לקבוע כשל.  המאמץהכניעה )על ידי השוואה של ערך 

לבנות תשתית מעבדתית לבחינת התכונות המכאניות של דגמים שונים המבוססת  אמטרת הפרויקט הי
ועל מנת  פרויקטהבמסגרת על מכונת מתיחה למדידת הכוחות וצילום למדידת שדה ההזזות והעיבורים. 
 כוחתנשונות,  באוריינטציותלבסס את ההבדלים בין מאמץ הכניעה והמאמץ לכשל  בחומרים מתכתיים 

ועליהם בוצעו  1050ואלומיניום  6061מפלטות אלומיניום  מדי אורך ורוחב זהיםדגמי מתיחה במ
קוד נעשה באמצעות  מעקב אחרי העיבור באזור מרכז הדגםניסויי מתיחה חד ציריים קווזי סטטיים, ה

, MATLAB-עיבוד תמונה נכתב בקוד . הניסויבוצע במהלך ש צילוםתמונת העיבוד לייעודי שנכתב 
הזזות ועיבורים במקטעים שונים לבחינת הומוגניות המזהה בכל תמונה את הסימונים בדגם ומחשב 

לאחר קבלת כל תוצאות הניסויים נעשית השוואה בין עקומי המאמץ עיבור עבור כל חומר העיבורים. 
מר. של החוטרופיות ובנפרד וחילוץ הקבועים האלסטיים וערכי המאמץ לכניעה ולכשל והתייחסות לאיז

בנוסף לכך התגלה  .6061משיכה יותר מהסגסוגת  1050הסגסוגת  מראות כי הניסויתוצאות 
נדרש כוח קטן יותר על מנת שיתרחש כשל בחומר בעת מתיחה אינה איזוטרופית וכי  1050וגת שהסגס

כמו כן העיבורים בנקודות מתנהגת באופן איזוטרופי.  6061סגסוגת  עוד נמצא כי בכיוון הסיבים.
שונות בחומר הראו הומוגניות עד הגעה לנקודת המאמץ המקסימלי בדגם. במהלך ניתוח הנתונים 
שהתקבלו מעיבוד התמונה וממכונת המתיחה, נמצא כי ישנו פער במדידת העיבור, שככל הנראה נובע 
 מאופן מדידת התזוזה בעיבוד התמונה. כיוון שהמדידה מתבססת על שינוי בפיקסלים, ייתכן ולמצלמה

 אין רזולוציה טובה מספיק כדי לזהות חלק מהעיבורים בדגם.

 .עיבורמאמץ גרף  ,כשל משיך, עיבור באמצעות עיבוד תמונה ,כשל מתכות: מילות מפתח

 

 
  

  

 MATLABמאמץ מעוות מכונה מול  -  1גרף   סימונים על דגם המתיחה - 1איור 

פיתוח ועיצוב מתקן 

אבטיפוס להסרת 

ציפוי מסונטר 

 מכורית גלילית

 
  BS-18-44 

ד"ר ניר טרבלסי, מר 
 עודד לוי, מר משה וקנין

 רון יצחק כולצקר אריאל ארתור רודין
arthurrelrudin@gmail.com koltzeker@gmail.com 

 

 תקציר

 להכשירמערכת להסרת ציפוי מסונטר מכורית גלילית על מנת  לתכנן ולפתח הינהבפרויקט  המטרה
להתכת הרכב היציקה.על מנת  שמשמשכורית הינה רכיב יציקה . את הכורית תהליכי יציקה נוספים

כדי שהחומר לא יתפרק במהלך לשמור על ניקיון ההתך,מקובל לצפות את פנים הכורית בחומר אחר.
ליך סנטור שמטרתו לחבר בין החלקיקים של הציפוי במנגנון היציקה, הכורית לאחר ציפוי עוברת תה

 בדו"ח זה יפורטו בצורה נרחבת יותר המושגים המידות והשיטות ליישום הנאמר לעיל. .דיפוזיה

במסגרת הפרויקט, בוצעה סקירה ספרותית נרחבת על תהליכי היציקה והדרישות מציפויים מסוגים 
שונים. במסגרת הסקירה הספרותית נבדקו שיטות להסרת ציפוי מסונטר, למידת תהליך הסינטור 

קריאה וסיכום מאמרים בנושאים  ושיטות הציפוי שיתאימו לדרישות ההנדסיות שהוגדרו לפרויקט.
עלאת רעיונות לפתרונות אפשריים, סקיצות ראשוניות גיבוש ומידול חלופות לפתרון הבעיה ה ,אלו

האתגרים שניצבו בפנינו בפרויקט זה הינם  .חירת חלופה מובילה לפיתוח ותכנוןההנדסית המוצגת וב
כורית, מציאת מבנה המציאת הכוח המינימלי האפשרי להסרת הציפוי בצורה יעילה וללא פגיעה ב

לגיאומטריות מסובכות תוך הכרת השיטות הקיימות ומציאת האמצעים לשמירה על הגרפיט.  פתרון
 .SolidWorksבמסגרת הפרויקט בוצע תכן ובדיקת הטרחות מכאניות באמצעות תוכנת 

 

 כורית, ציפוי, סינטור: מילות מפתח

 

מודל למתקן 1איור  הסרת של אלומיניום 2איור    



מודד כמות חלב 
 בזמן הנקה
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 ד"ר איתן פישר
 נטליה דבוסקיןאינג' 

 מתן שלי ערן חיו
hayoeran@gmail.com Matansheli12342@gmail.com  

          תקציר
האקדמיה האמריקאית  היתרונות הרבים המלווים בהנקה.וחשיבות ה נכתבו אודות מחקרים רבים
 Pediatrics בכתב העת הרפואי 2012פורסם בממליצה בנייר העמדה שלה ש (AAP) לרפואת ילדים

 . שנה הראשונהלהיניק לפחות במשך ה
לתרכובות המזון  וברותוע מהן מפסיקות תוך זמן קצר 20%ניק, כינשים שמתכוונות לה 90%מתוך 

בעקבות החוסר ידיעה כמה  . אחת הסיבות שבגללן הנשים מפסיקות להיניק זהשוקב השונות המוצעות
י מספר הדקות בהן כיום נשים מודדות את כמות החלב שהתינוק יונק לפ .התינוק ינק והאם הוא שבע

 אך זה לא מהווה אינדיקציה לכמה התינוק אכל באמת.הוא יונק, 
למצוא פתרון הנדסי פרקטי שיוכל למדוד את כמות החלב שהתינוק ינק, תוך מינימום פרויקט המטרת 

פתרונות הקיימים בשוק למדידת ה עשה מחקר מקיף עלנ לצורך פתרון זה, .פגיעה בטבעיות ההנקה
מד  :מוצר, נמצאו שני פתרונות אפשרייםהם רלוונטיים לדרישות פסילת פתרונות שאינ לאחרנוזלים. 

ורבינה יהיה מתאים ויעיל ט ההוחלט כי מד ספיקלאחר בדיקה,  ומד ספיקה תרמי. ספיקה טורבינה
ספיקה קיים מגנט המחובר בעזרת ציר לטורבינה. כאשר הטורבינה מסתובבת, היא המד בתוך  .יותר

פי  מסובבת את המגנט יחד איתה. מעל המגנט קיים חיישן מגנטי המזהה את תנועת המגנט ומחשב על
  מספר הסיבובים את ספיקת הנוזל.

חיישן שבתוכו יש את  לבש בתוך פטמת סיליקון סטנדרטית,מכשיר קטן המוהפתרון המוצע: 
החלב יכול לזרום אך ורק דרך הטורבינה, המכשיר מולבש באופן בו  מגנט, המגנט והטורבינה.ה

ה טורבינה, ומהצד הפונה לפ בה חציהחלב זורם יש פתח קטן שמגיע עד לגוכך שמהצד בו המתוכננת 
 .השפיע על התוצאותבב ולהתינוק הטורבינה חשופה במלואה ומונעת מהילד לגרום לה להסתושל 

 הכנת אב טיפוס, הושגה. ,וגדרהלסיכום, מטרת הפרויקט שה
 

                           , מד זרימה טורבינה: מודד כמות חלב, הנקה, מדידת נוזליםמילות מפתח

 

 מוצר האב טיפוס שתוכנן מקדימה ומאחורה. 1תמונה 

קורוזיות מאמצים 

והתנהגות סביבתית 

 של סגסוגת מגנזיום
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פרופ' אמיר מנחים:

 אליעזר, ד"ר אורלי חכימי
 

 משה דאלי ליאור מכלו
Liormm2@gmail.com moshindali@gmail.com 

 

 תקציר

אורטופדיות בתחום הרפואה האורטופדית ישנו שימוש נרחב בשתלים שונים המשמשים לפתרון בעיות 
שונות. בשנים האחרונות ישנה עלייה בממוצע גיל הזקנה ולכן רואים עליה בשימוש בשתלים 

   10%באוכלוסיה מבוגרת וכן קיים הצורך להאריך את חיי השתל. כאשר הבעיה המרכזית הינה שעד כ
יזיולוגיות. מהניתוחים האורטופדים הינם ניתוחים אשר נדרשים לביצוע בשנית עקב בעיות מכאניות ופ

אם נצליח להבין טוב יותר התנהגות של שתל מתכתי במדיום פיזיולוגי אולי נצליח להאריך את חיי 
שתלים מתכתיים מהווים חומר שאינו פיזיולוגי המיועד להשתלב בגוף  .השתל ולמנוע ניתוחים חוזרים

ין בריכוזים שונים של ולחכות את העצמות והסחוסים הקיימים. המדיום הפיזיולוגי סביב השתל מאופי
יונים כמו סידן, אשלגן, נתרן וכן חומרים ריאקטיבים וחלבונים שונים. בתווך הזמן הקצר שילוב תקין 
של שתל תלוי בגורמים רפואיים כמו מניעת זיהום ודחיית הגוף את השתל ובתווך הארוך השתל נמצא 

המחקר נדרשנו לעשות עבודת חקר  לצורך .תחת מגוון מאמצים החושפים את השתל לפירוק ולקורוזיה
מקיפה על התנהגות שתלים מתכתיים בסביבה פיזיולוגית, התפתחות קורזיבית של שתל והאתגר שלו 

תא' שיאפשר לנו לבצע את הניסוי בתנאים האופטימלים 'בסביבה פיזיולוגית. בנוסף, נדרשנו לתכנן 
במחקר שלנו אנחנו נבצע  .ת השתלולתכנן ניסוי מתאים על מנת לקבל מקסימום מידע על התנהגו

ובדיקות אלקטרו כימיות שיאפשרו לנו לאמוד את הקורזביות של  -במקרה שלנו מתיחה -בדיקות חוזק
 מגנזיום מיה התמקדנו בלימוד ההתנהגות של דגבפרויקט ז. PH -השתל בסביבה משתנה: טמ"פ ו

2EW6  קצר וM2  כחומר נפוץ לשתלים בגוף האדםארוך, המשמשים. 

 

 סביבה., תא,  קורוזיביות, שתלים מתכתיים: מילות מפתח

 

 

 

 

 
  

מיקרו תא שתוכנן לביצוע ניסוי . 1תמונה 
 מורכב על מכשיר המתיחה מתיחה

 

 



 

 רובוט המתייצב על גבי כדור
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  מנחים: ד"ר יואב יעקב ביטון

 ד"ר איתן פישר          

 

 

 
   תקציר

ע וצילב כלי אופטימלים נירובוטים ה. בתעשייההעיקרי הנו  ימושםשכאשר פרד מחיינו, נכיום הרובוטים הנם חלק בלתי  :רקע
הנם כוח עבודה זול רובוטים  בקרב בני אדם. מהירה לשחיקהגורמות  לרוב אשר ,ומדויקותתנועות חוזרות  הדורשות עבודות

מיון  ,לצורך ייצור בתעשייה רוב הרובוטים משמשים .שאבים רביםאשר דורשים מ בני אדםלבניגוד , מינימליתלתחזוקה  זקוקה
 .לאנשים סיועהעזרה והבתחום  נמצאים הרובוטיםמכאשר רק אחוז קטן  והרכבה

 
 לכיוון הרפואי. הרעיון שעמד בבסיס השילוב בין התחומים הינו בשנים האחרונות התפתח תחום הרובוטיקה גם :הצגת הבעיה

תנועה באזורים צפופים  לבצע אנחנו נדרשיםכאשר  ,למשל .שייקלו על הרופאים ועל המטופלים לייעל תהליכיםההבנה כי ניתן 
  .להבאזורים א לתמרןמסוגלים לבצע פניות חדות וקיים קושי להכניס רובוטים מגושמים שאינם  בתי חוליםכגון 

 
מאפשרת לו אשר  נע באמצעות כדור בודד ובעל נקודת מגע יחידה עם הקרקע, תכונהרובוט אשר  ;'בוט-בול'ה :הפתרון שלנו

לשמור על איזון נפגעת ונדרשת בקרה מורכבת  שהיכולת שלויכולת תמרון מקסימאלית. ליתרון זה מלווה גם חיסרון מכיוון 
  מונעים על ידי מנועי צעדים.ו סיבובלכיוון המאפשרים תנועה בכיוון הניצב ה omni גלגליהכדור נשלט על ידי . לצורך יציבותו

הירות קשר בין ווקטור סיבוב הכדור למההשתמשנו במטריצת הקינמטיקה אשר מבטאת את  ,מנוע בודדלאחר שלמדנו לשלוט על 
מד תאוצה  לאחר מכן חיברנו. אשר נקבע מראש ובכיוון מהירותבכדור את ה הצלחנו לסובב הזוויתית של שלושת המנועים,

הקושי העיקרי  .ביותר מדויקתההנוכחית  הייהסטזווית  את הקלט ולקבלמיד רעשים להור על מנתהשתמשנו במסנן ו וגירוסקופ
שלב האחרון ב. של הרובוט הייהסטהמתבססת על זווית  םעם שינוי במהירות בל תנועה רציפה וחלקה של המנועיםהיה לק

 כדי להגיע להתייצבות הרובוט על הכדור.ב PIDהשתמשנו בבקרת 
 :סיכום

, דחיפות: על גבי כדור בודד תוך כדי התגברות על כוחות חיצונים כגון להתייצבלתכנן ולבנות רובוט, שמסוגל  למדנו בפרויקט זה
 . מכטרוניותמעמיק בבניית מערכות  ניסיוןידע ו שנורכבנוסף  עם הרצפה. חיכוךו התקלות בחפצים

 
 , מנועי צעדים.omniגלגל בוט, -בול מילות מפתח:

 

 

 

 חניאל שאול
hanielshaul@gmail.com 

 איוון נבסקי
nevskiivan@gmail.com 

 של הרובוט טיפוסהאב . 1מונה ת

 : גינה חכמהשם הפרוייקט

             
 48: מספר פרוייקט

שובל כהן   דניס גלפרין : ד"ר איתן פישרםמנחי  
Denis1982g@gmail.com Shovalc198@gmail.com 

 

 תקציר

העדה פרוייקט גינה חכמה, פרוייקט המשך שמטרתו לתת מענה לגינה קהילתית במתחם בית הכנסת "ושבו אחים" של בני 
האתיופית. המערכת נבנתה כדי לתת מענה לבעיות ההשקיה שעלו עקב שימוש לקוי במים לטובת ההשקיה. המטרה היא 
מערכת השקיה אוטומטית ללא מגע יד אדם. פרוייקט ההמשך מאגד בתוכו את בעיות המערכת שעלו בעקבות שימוש ממושך 

 במערכת, ומטרתו לתת מענה לבעיות אלו.

 

 

 מערכת השקיה חכמה לגינה: מילות מפתח

 

 

 

 מבנה עמוד המתזים                              מבנה המערכת                                             

 

 
 

 

  
 



 אמבט רפלקסולוגי
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 מנחים: 
 ד"ר לדז'ינסקי יצחק 

 ד"ר פישר איתן

 הרר רן מיכאל לוי יאיר
Yair2037@gmail.com mickyharar@gmail.com 

 רתקצי

חלק גדול , עולה מסוכנים כימיקלים שבשימוש בתרופות המכילות לסיכוניםהמודעות  בובעידן 
ות אשר יחליפו את הטיפול מהאוכלוסייה מוצא לנכון לשלב רפואה המבוססת על שיטות טיפול טבעי

, שיטה אשר מנצלת את התכונות הידרותרפיה הינהבמיוחד  הידועות כיעילות הדרכיםמאחת  .התרופתי
יה אמבט ,ההידרותרפיהאחת משיטות פרויקט זה יעסוק ב הפיזיות של המים לצורך טיפול בגוף האדם.

 מתבצע כאשר בשיטה זו אופן הטיפול, "Contrast Bath"ניגודית רפלקסולוגית לכפות הרגליים 
לזמן  מספר פעמים מים חמים ומיד לאחר מכן לאמבט מים קרים הרגליים לאמבט כפות מכניסים את

פעולת שאיבה כלי הדם וכיווץ וניפוח כך נוצר מצב של מ כתוצאה מראש.וטמפרטורה שהוגדרו 
ונמצא  במספר רב של מחקרים רפואיים רבהטיפול זה זוכה לאהדה  .ירה את קצב חילוף הדםשמגב

פציעות , , אי ספיקת ורידיםבעיות פרקים, לחץ דם נמוך ,כאבי שריריםיעיל במיוחד במקרים של 
ונמצא יעיל  השפעות נפשיות,לטיפול קיימות ספורט, בצקות והצטברות שומנים בעורקים. מלבד זאת 

הטיפול "אמבט הניגודי" והפכנו אותה לפרקטית ת בפרוייקט זה לקחנו את שיט. עיות נוירולוגיותגם לב
בצע את פעולות נגישה ונוחה למשתמש ע"י תכנון ובניית אב טיפוס שמותאם לשימוש ביתי. מוצר זה מ

הטמפרטורה שמירה על תוך החלפת המים מחמים לקרים לפי הזמנים המוגדרים, ו חימום וקירור המים
מטרת הפרויקט היא התמודדות עם הבעיות  הרצויה לאורך כל השימוש עם ממשק משתמש מתאים.

אשר הוצגו בשלב החקר, עמידה ביעדים ופתרון בעיות הן מבחינת תכנון תכן ובקרת המערכת, מבחינת 
שר נתקלנו ותחומים הנדסיים נוספים אבקרה  דינמיקה, מעבר חום ,חשמל ,אלקטרוניקה,-זרימה, תרמו

מבוססת  מערכות מורכבות החל ממערכת חימום קירור מספר בהם במהלך הפרויקט. אב הטיפוס כולל
ברזים  6 בעלת שלוש משאבות אשר נשלטת ע"י (, מערכת זרימה H.C Unit)רכיבים תרמואלקטרים 

דה תהליך העבו בקרה מבוססת ארדואינו אשר משלבת יחד את פעולות המערכת.מערכת ו חשמליים.
בחקר מקיף של מוצרים דומים בשוק ושל טיפולים ומחקרים אשר נעשו בעבר,  חלשל הפרויקט ה

לאחר הבנה .נעשה שימוש  בהם ערכתהמ המוצרים הקיימים ושל רכיבי של הבנה של חולשות וחוזקות
של כל אלה המשכנו בתהליך התכנון ובבדיקות ארגונומיות ע"מ לקבל סדר גודל מידתי לפרויקט, 
לאחר מכן בחירת רכיבים מתאימים למידות ולהספקים הנדרשים, תכנון מערכת קירור וחימום מים 

להבנה של צורת  SOLIDWORKSשתתאים לאמבט ביצוע תיב"ם ראשוני באמצעות תוכנת 
התהליכים הללו  שלמה.ה תה,עיצוב ראשוני והבנה של איך להציב את חלקי המערכת בצור הפרויקט

מלווים בניסויים מדידים בדגם ובמערכת אשר בעזרתם נקבעו פרמטרים כמו ספיקת מים, תצרוכת 
זרימה מעבר חום ויכולות שליטה ממוחשבות,  והופסדי מעבר חום, זרם ומתח חשמלי, התנגדויות

 טרות הפרויקט אשר הוגדרו בתחילתו הושגו ואף עלו על דרישות המערכת.לסיכום, כלל מ

     אמבט ניגודי, תרמואלמנטים, אב טיפוס.: מילות מפתח

 

 

 

 רובוט להחלפת גלגלי רכב
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 תקציר

 הגדלתהפרויקט מיועד לצורך שיפור העבודה וגם  ריה חכמה",'רובוט להחלפת גלגלי רכב "פנצ
 ,מליון רכבים 3.24-יש מעל ל בישראל .נצ'ריותפב  יםשל העובד בריאותבנוחות ווב העסק, הכנסות

יש  ,מליון שקלים לשנה 500-ובה"כ המחזור לכל בתי העסק לא פחות מ בתי עסק 420ונמצאים 
 לכל נצ'ריה לא תספק את השירותפוכתוצאה מכך ה .אדיר בהפנצ'ריות, ועומס בענףעובדים חוסר 
רוויח יותר ולא הכדי לשמור על הענף ול הציודולשפר את אז מכאן נתחיל לתכנן  חות שלה.להלק

שמקבל דגש על  פרויקט מתחום הבקרה והרובוטיקה, הרובוט להחלפת גלגלי רכב הינו פסיד.לה
הפרויקט היא לבדוק את סוגי השליטה  זיהוי הבעיה ושליטה על הרובוט במרחב ובקרה. מטרת 

ברובוטים תוך כדי העבודה , וגם כן נעבוד על שילוב של אנליזות ומשוואות ושילוב של בקרה 
וזיהוי  ,ורובוטיקה מתקדמים. בפרויקט נבחן שיטות שונות בחקירת זיהוי איזה גלגל במצב פנצ'ר

שתי התכניות שבחרתי לעבוד ית עיבוד תמונה בשימוש כמה תוכניות. יבעזרת טכנולג מימדי ראש הבורג
וכמו כן  "Matlab"&"Robocell"והיו היעלות ביותר לתגבר על בעית הזהוי ושליטה פשוטה 

ות להתגבר על בדיקהמון ניסוים ולאחר   "Matrox",השתמשתי במצלמה בעלת איכות גבוה מסוג
, , ולכן בוצעו שנוייםהמשתנים של ראש הבורג מרכב לרכבית  הבוקסה הסטנדרטית ואת המידות יבע

הפעיל כדי לפרק צריך לשכוח הונבדק  ,לצורך פיתרון הבעיה בוקסה אוניברסליתבובחרתי להשתמש 
תחום הבקרה כיום בעולם ובישראל בפרט עוסק המון ב ופתרונם. אחרות מציאת הבעיותו הבורג,את 

תחום שתמיד מצפה לפיתוח של מוצרים חדשים אשר מכיל בבקרות מסוגים שונים ובחיישנים וזהו 
טכנולוגיות משוכללות ועד היום עולים בעיות ושאלות לא פתורות שכול יום חוקרים ומשפרים 

היא למציאת ציוד והמטרה מהפרויקט , בעיות מוצרים. בפרויקט הזה נשאלים גם המון שאלות והמון
 .קיים ולשפר אותו כדי להוכיח שזה עובד

 
 ., חיישנים בוקסה אוניברסליתב ,עיבוד תמונה בנצ'ריה , רובוטיקה , : מילות מפתח

 

  
  .Fig 1 פירוק האומים והגלגל            .Fig 2החלפת הגלגל   
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 תקציר

ק את החום הנדרש להפקת אנרגיה, לאחר השימוש בדלק הגרעיני נשארים בשביל להפי (אורניום)בכורים גרעיניים נעשה שימוש בדלק גרעיני 
שאריות בתצורה של מוטות דלק משומשים שאותם יש לאחסן בסביבה מימית. מוטות הדלק המשומשים מאוחסנים בבריכת שירות. בריכת 

.ישנו (ממוטות הדלק המשומשים)התהליך שירות של כור גרעיני הינה בריכה המלאה במים שתפקידם לספוג את הקרינה הנפלטת משאריות 
פרויקט זה התקבל כדרישה מחברת קמ"ג אשר העלתה  צורך להניע את המוטות בתוך הבריכה תוך כדי שמירה שהמוטות יושארו בתוך הנוזל.

נקודה אחת לשנייה מטרת הפרויקט היא תכנון מערכת מכאנית אשר תיתן מענה לשינוע גופים מוקרנים מצורך בבניית המערכת הנ"ל לבורה. 
ף תכנן מערכת אשר תבקר את שינוע הרכיבים והצבתם. בפרויקט זה נתכנן מדגים של המערכת המבוקשת " בבריכת שירות של כור, בנוס

מערכת לשינוע גופים מוקרנים בסביבה מימית". ראשית הגדרה של תפקיד המדגים, הבנת דרישות קמ"ג עבור המערכת המכאנית ומערכת 
נו סקירה בנושא אקטואטורים לינאריים, מנועים מתאימים, תפסניות וסכמה של הבקרה, בעזרת נתונים אלה ביצענו אפיון של המערכת. ערכ

אלטרנטיבות, סקיצות ראשוניות, חיפוש רכיבים , סקר שוק ובחירת רכיבים נדרשים  –מערכת הבקרה. העלאת רעיונות לפתרונות אפשריים 
נעשו הבקרה. לאחר בדיקה של תהליך התכן הראשוני  הערכות למודל  – SolidWorksלתכן של המערכת. מידול חלקים שונים בתוכנת ,

למערכת בגודל מלא שהיא אמורה לדמות ונשלחו בקשות לייצור למספר ספקים  מספר שינויים בשביל שהמערכת תהווה ייצוג יותר נאמן
תוך הכנת  הבקרהמערכת ועקב כך הוחלט להתמקד בשונים. הצעות המחיר שהתקבלו לא עלו בקנה אחד עם התקציב שהוגדר למערכת 

  סימולציה ממוחשבת של המערכת המופעלת בעזרת קוד הבקרה.
 

 : בריכת שירות, מערכת לשינוע גופים בסביבה מימית, מוטות דלק. מילות מפתח
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PI.16 BS-47
Self-Balancing Robot (Ballbot) | Haniel Shaul, Ivan Nevski
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, Dr. Etan Fisher, SCE

PI.17 BS-48
Smart watering system for a garden | Shoval Cohen, Denis Galperin
Advisor: Mr. Ethan Fisher Sc.D 

PI.18 BS-51
Robotic tire changer | Ali Taha
Advisor: Dr. Etan Fisher, SCE

PI.19 BS-52
System that move’s radiated objects in underwater environment Yiftach 
Tal, Sergey Kazinachikov | Advisor: Dr. Etan Fisher, SCE, Mr. Yaakov Turjeman, 
Mr. Matan Tubul, NRCN

II: Product Engineering

PII.1 BS-01 Pilot system Yotvata - dairy | Daniel Madmon, Yehoshua Katz 
Advisors:  Eng. Nataliya Dvoskin, SCEE | Eng. Doron Shafir, Yotvata - Dairy

PII.2 BS-02
Design and develop straightening machine for threaded rods | Aviram 
Ben-Abu, Ilya Draliuk
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCEE | Eng. Moti Perez, Eng. Oded Levi, NRCN

PII.3 BS-03
Development of a transport facility in a water environment | Maor didi, 
Leonid Kochanovsky
Advisors: Dr. Nir Trabelsi , SCEE | Eng. Tzachi Sofer, NRCN

PII.4 BS-06
HeadGuard
Yakov Livshits, Erez Miron
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE

PII.5 BS-10
System for cleaning threaded rods from oils and oxide coating | Jonathan 
Louis Benjamin
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCE | Eng. Moshe Vaknin, Eng. Oded Levi, NRCN

PII.6 BS-16
Design, development & production of a EEG & EMG controlled bionic hand 
| Boris Troian, Yevgeny Shpolansky
Advisors: Dr. Nir Trabelsi | Dr. Zuk Turbovich, SCE

PII.7 BS-21 Hydraulic control accessory design | Daniel Sananes
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCE, Mr. Esteban Socolsky, NETAIM

PII.8 BS-40
Design and development a control system for electrochemical tests in 
simulated electrolytes | Moshe Yashiev, Eden Halabi
Advisor: Dr. Orly Hakimi | Prof. Amir Eliezer

PII.9 BS-41 Production of musical instruments in 3D printing  | Sali levi chasdy 
Advisor: Dr. Eitan Fisher ,SCE

PII.10 BS-44
Cylindrical crucible sintered coating removal device | Ron Itzhak Koltzeker, 
Arthur Ariel Rudin
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCE | Eng. Moshe Vaknin, Eng | Oded Levi, NRCN

I: Control, Robotics, Mechatronics

PI.1 BS-05
Robot on variable-diameter wheels composed of folded sheets | Dor 
Elmoznino, Ehud Yehiel
Advisors: Dr. Yoav Y. Biton, SCE | Dr. Saadya Sternberg, SCE

PI.2 BS-07
Developing a method for measuring 3D displacements of a vertical rod 
buckling within a cylindrical tube | Ben Nahum, Shmuel Zeneva
Advisor: Mr. Eran Landau, NRCN | Mr. Matan Tubul, NRCN, Dr. Etan Fisher, SCE.                      

PI.3 S-11 Continuously Variable Transmission (CVT) | Ohad Azulay.
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE

PI.4 BS-12 Olive Contaminant Identification System | Asaf Yahcov Ayalo, Shahaf Peleg
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE

PI.5 BS-13 Control of multiple robots | Yakir Halaly, Liron Siboni
Advisor: Dr. Etan Fisher, SCE

PI.6 BS-14 Compassionate Communication in interactive space | Michal ben david
Advisor: Dr. Ethan Fisher, SCE

PI.7 BS-15 A detection system of infant cry. | Ariel Friedman
Advisor: Dr. Etan Fisher, SCE

PI.8 BS-17 Smart Solar UAV | Gil Ohayon, Dor Atias 
Advisor: Dr.Etan Fisher, SCE

PI.9 BS-18
Dynamics and sound control of guitar strumming by using a robotic arm | 
Hasan Haj Yahia, Elhami Abu Aita
Advisor: Dr. Etan Fisher, SCE

PI.10 BS-19 Spray quadqopter based on image procecing | Avi Torjeman,Almog Suissa
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE

PI.11 BS-20
System for monitoring and controlling disabled parking | Yanay Katzir
Advisor: Dr. Etan Fischer, SCE

PI.12 BS-22
The autonomous sower | Yoel Zenou, Shimon E. Krispin 
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE.

PI.13 BS-23
ROBOPAINT - An autonomous robot used to paint walls | Noam Sahar, 
Maor Cohen
Advisors: Dr. Yoav Y. BitonE | Dr. Etan Fisher, SCE

PI.14 BS-25
Robotics of agronomic hand | Dotan Cohen, Idan Shaul Ashkenazi
Advisors: Dr.Yoav.Y.Biton | Dr. Eitan fisher,SCE

PI.15 BS-45
Milk quantity measurement during nursing | Matan Sheli, Eran Hayo
Advisor: Dr. Etan Fisher | Eng. Nataliya Dvoskin

Prototypes & Posters Session



V: Material Properties

PV.1 BS-26
Study of mechanical properties of printed models under the influence 
of various treatments | Mor Dafna
Advisor: Dr. Zuk Turbowicz, SCE | Dr. Nir Trabelsi, SCE.

PV.2 BS-27
Physiological behavior of the magnesium implant in the body | Snir 
Ancari , Harel Cohen
Advisor: Prof. Amir Eliezer SCE

PV.3 BS-31
Environmental behavior of steel piping under controlled loading | Elad 
Dayan, Oshri Yirmihaev  
Advisor: Prof. Amir Eliezer SCE

PV.4 BS-32
The environmental effect on the mechanics of implants | Shay Aluf , Gil 
Cohen
Advisor: Prof. Amir Eliezer SCE

PV.5 BS-43
Contrast Foot Bath | Yair levi, Michal harar
Advisor : Dr. Izhak Ledzinsky | Dr. Etan fisher . SCE

III: Research 

PIII. 1 BS-08
Development of compression system for metal powders densification | 
Gal Abutbul, Oron Blumenfeld
Advisor: Dr. Nissim U. Navi | Dr. Elad Priel

PIII. 2 BS-09
Free fall of object in-water- Dynamic parametric analysis | Shaul Evron, 
Sagi Shahar
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCE | Eng. Moti Perez, NRNC.

PIII. 3 BS-28

Effective elastic mechanical properties of Aluminum Matrix Composites: 
Analytical and FE based analysis | Dimitry Trach
Advisor: Dr. Elad Priel | Dr. Nir Trabelsi, SCE.

PIII. 4 BS-33
Improved mechanical properties of metals by rapid cryogenic cooling 
| Orel Madar Daniel Hattal
Advisors: Dr. Izhak Ladizhenski | Dr. Alex Shapiro, SCE

PIII. 5 BS-46
Stress corrosion cracking and environmental behavior of Mg alloys | 
Lior Machalo, Moshe Dali 
Advisors: Prof. Amir Eliezer | Dr. Orly Hakimi ,SCE

IV: Energy

PIV.1 BS-04 Auto Cover | Zohar ifrah, Tal Cohen
Advisor: Dr. Yoav Y. Biton, SCE

PIV.2 BS-24
The effect of temperature on the corrosion rate in a marine 
environment | Levi Oz, Aharon Ran
Advisor: Prof. Eliezer Amir

PIV.3 BS-34
Develop and construct of experimental Device for production Micron 
and Sub-Micron Droplets | Oran Hadar, Roey Chaim 
Advisors: Dr. Izhak Ladizhensky | Natalya Dvoskin, SCE

PIV.4 BS-35 Thermal system for treating migrants | Erez Dabah, Hadar Miyara
Advisors: Dr. Etan Fisher | Dr. Izhak Ladizhensky, SCE

PIV.5 BS-36 Reflexological bathub with dynamic temperature cotrol | Abed Watted 
Advisors: Dr. Etan Fisher | Dr. Izhak Ladizhensky, SCE

PIV.6 BS-37
Discreet energy production system from solar panels | Ido Sabag, Guy 
Tadmor
Advisors: Dr. Nir Trabelsi, SCE | Eng. Moti Perez, NRNC

PIV.7 BS-38
Micro Climate Control In Agricultural Greenhouses | Shir Gershfeld, 
Tamir Harari
Advisors: Dr. Gedalya Mazor, Dr. Izhak Ladizhensky ,SCE

PIV.8 BS-39 Smart Thermos | Narmin L. Kriel, Ziv Vaknin
Advisor: Ms. Nataliya Dvoskin , SCE

PIV.9 BS-42
Study of changes in physical properties in cryogenic treatment for 
metals | Ron cohen
Advisor: Dr. Gedalya Mazor, Dr, izhak ladizhensky, Eng. Andrey Rabin, SCE

PIV.10 BS-49 Contrast Foot Bath | Yair levi, Michal harar
Advisor : Dr. Izhak Ledzinsky | Dr. Etan fisher, SCE



 Conference
 Program at a

 Glance

08:00-09:00

Registration

09:00-11:00 Plenary Session 
 Chairmen: Dr. G. Mazor
 Dr. N. Trabelsi, Dep. Of Mechanical Engineering

09:00-09:30    Welcome and Opening Address
 Prof. J. Hadad, SCE President
 Ms. Zohar Wohlfarth Cohen, CEO, SCE
 Prof. Semyon Levitsky, Dean, SCE
 Dr. G. Mazor, Head, Dep. Of Mechanical Engineering

09:30-11:00    Plenary Lectures
 “Engineering Design Projects“
 Prof. Arlindo Silva, SUTD, Singapore University of  
 Technology and Design, Singapore

 “Digital Workflow in Clinics and Education” 
 Eng. Oscar Axelsson, Campus Värnamo, Sweden

 “Innovation, Science and Technology in SCE”
 Dr. Elad Priel, SCE, Beer Sheva, Israel

11:00-14:00    Prototypes & Posters Session

14:00-16:00    Parallel Sessions I
 SHAMOON 104-106, 200-201

16:00-16:30    Prototypes & Posters Session 

16:30-18:30 Parallel Sessions II
 SHAMOON 104-106, 200-201 

Panel Judges
Prof. Arlindo Silva, SUTD, Singapore 
Prof. Carl Michael, Stockholm,KTH, Sweden
Prof. Amarendra Kumar Das, IIT Guwahati, India
Eng. Oscar.a.Axelsson, Campus Varnamo, Sweden 
Dr. N. Trabelsi, SCE, Israel
Dr. E. Priel, SCE, Israel
Dr. Y. Biton, SCE, Israel
Dr. O. Hakimi, SCE, Israel
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