
 

 טביעות אצבע, הערכה, השוואה, רעש, עיבוד  מילות מפתח:

  

 1 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 הערכת שיטות עיבוד תמונה בתמונות של טביעות אצבע

   גיא כהן

 ''ר תום טריגנוד –מנחה 

 

טביעות אצבעות הם אחד הכלים העיקריים המשמשים את חוקרי זירת הפשע לזהות חשודים. לכן, איסוף    תקציר:

פשע הפכו לחלק בלתי נפרד מהמדע הפלילי. ברוב המקרים, טביעות האצבעות שנותרו  זירותוניתוח הדפסים שנלקחו מ

המשמשת את משטרת  ,(AFIS) תהאוטומטיטביעות האצבע מאחור פגומות ופגמים, מה שמקשה על מערכת זיהוי 

פותחו . עם הגידול במערכות ביומטרי עבור שימושים שונים שאינם קשורים למשטרה, , להגיע לזיהוי מדויקישראל

פגמים ורעשים בתמונות טביעת אצבע. למרות זאת, חוקרי זירת הפשע נמנעים  לתיקון ותרבטכניקות סינון ושיפורים 

קט שלנו היא לפתח שיטה להערכת השינויים בין טביעות הפרויות עבודתם. מטרת משימוש בטכניקות אלו בגלל רגיש

את התכונות של טביעת אצבע ותמונות  הפרויקט יפרטאצבע מקוריות ומעובדות ולהעריך את תקפות שלבי העיבוד. 

. בהתבסס על ןכתוהער ןטביעת אצבע, כמו גם את תהליך הזיהוי והתאמה, כדי להבין עוד יותר את המורכבות של ניתוח

 .שלאחר העיבודמידע זה נציע שיטה להערכת השינויים שנעשו בתמונות 



 

 אקוסטי, המוגלובין, בליעה, טמפרטורה, ריכוז, לחץ, דם. -לייזר, דיאגנוסטיקה, פוטו מילות מפתח:

  

 5 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 ניתוח התקדמות הלייזר ברקמה ובליעתו בכלי הדם לצרכים דיאגנוסטיים  

 גיא כהן

 דוד -בן משה ר"ד,  יובילר אירית ר"ד בהנחיית

 

רפואה. אחד -הביו בעולם דרך משמעותית פריצת שימוש  בלייזר לצורך דיאגנוסטיקה רפואית  מהווה תקציר:

 השימושים המבטיחים הוא זיהוי מרכיבי הדם כגון: המוגלובין, גלוקוז ותאי גידול סרטניים שנמצאים במחזור הדם.

אנו ננתח את התקדמות הלייזר ברקמה ובליעתו בכלי הדם לצרכים דיאגנוסטיים.  אחת השיטות , בפרוייקט מחקרי זה

אקוסטי". אפקט זה נוצר כאשר פולסי -אקוסטי המבוסס על  "האפקט הפוטו-הדיאגנוסטיות המבטיחות היא  דימות פוטו

לייזר מתקדמת ברקמה ועוברת פיזור ובליעה במולקולות לייזר קצרים באורך של ננו שניות מאירים את הרקמה. קרן ה

המטרה כגון: המוגלובין, תאי דם אדומים ועוד. אנרגיית הלייזר הנבלעת מומרת לחום. תהליך זה גורם לעלייה ראשונית 

בלחץ ולאחר מכן לפליטה של גלים אקוסטיים המתפשטים אל פני השטח ושם הם נקלטים ע"י מתמר אולטראסוני. שינוי 

 אקוסטי. -בזמן של הפלט החשמלי )זרם או מתח( בגלאי הוא האות  הפוטו

ישנן שלוש שיטות עיקריות לתיאור התקדמות הלייזר ברקמה: מונטה קרלו, דיפוזיה ואלמנטים סופיים. בפרוייקט זה 

שו אותנו . תוצאות הסימולציה ישמלנתח את התקדמות הלייזר ברקמהעל מנת מונטה קרלו נעשה שימוש בסימולציית 

, ואת היווצרות גל הלחץ. בתוצאות החישובים נראה כי הלייזר עליית הטמפרטורה כתוצאה מבליעת קרינתלחשב את 

שינוי בריכוז ההמוגלובין מביא לשינוי בבליעת קרן הלייזר בדם, ואי לכך לשינוי בטמפרטורת הדם ובגל הלחץ הנוצר 

 ציפה של המוגלובין בדם. בדם. תופעות אלו מאפשרות פיתוח מכשיר למדידה ר



 

  ספקטרוסקופיה ניטור רציף, לייזר ,בליעה, ,המוגלובין אקוסטי,-פוטו מילות מפתח:

  

 6 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון ובניה של מערכת פוטו אקוסטית ובדיקתה על מודל מדמה רקמה וכלי דם 

   שפיגלמןילנה 

 ד"ר אירית יובילר וד"ר משה בן דוד

 

ניטור רציף של המוגלובין בדם הינו מדד חשוב ומשפיע בקרב חולים הנדרשים להיות במעקב תמידי על כמות   תקציר:

ההמוגלובין המצויה בדם. בדיקת רמת ההמוגלובין באופן רציף ובצורה לא פולשנית מעניקה פתרון לבעיות כמו זמן 

כאב. שיטת מדידה פוטו אקוסטית למדידה של המתנה ארוך לתוצאות הבדיקה, מתן מידע בזמן אמת, מניעת זיהומים ו

של מבוססת על הארה של הרקמה בפולסים קצרים מאוד הריכוזים שונים של הרכבי הדם הינה שיטה חדשה יחסית 

הגורמת לרעידות התנגשויות ולעליה בלחץ של כרומופורים בולעי אור ברקמה.  מקומיתלייזר הגורמים להתחממות 

ים גלים אקוסטיים. באמצעות גלים אלו ניתן לאבחן את התכונות האופטיות ברקמה ולקבל כתוצאה מהעלייה בלחץ נפלט

מידע פונקציונלי ומולקולרי על מרכביה ועל המוגלובין בפרט. השיטות העיקריות למדידות פוטו אקוסטיות הן דימות 

אקוסטית שמטרה לזהות ריכוז פוטו אקוסטי שמטרתו להציג תמונה ויזואלית של מרכיבי הרקמה וספקטרוסקופיה פוטו 

מולקולרי בדם. מדידה של ריכוז המוגלובין בשיטה הפוטו אקוסטית מאפשר ניטור רציף של המוגלובין וריכוזים 

מטרת פרויקט מחקרי זה הוא לבנות מערכת פוטו אקוסטית היכולה מולקולריים אחרים ומיעלת את תהליך הבדיקה. 

. בעזרת כלי דםומדמה רקמה ננסה את המערכת על מודל הבשלב הראשון  ם.למדוד שינויים בריכוז ההמוגלובין בד

נחקור איך  915nmובאמצעות הקרנת פולסי לייזר קצרים באורך גל של  ריכוזי דיו משתנים ואופי הבליעה שלהם

 הפוטו אקוסטי.  ריכוזים שונים משפיעים על הסיגנל

 



 

  ספקטרוסקופיה ניטור רציף, לייזר ,בליעה, ,המוגלובין אקוסטי,-פוטו מילות מפתח:

  

 6 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון ובניה של מערכת פוטו אקוסטית ובדיקתה על מודל מדמה רקמה וכלי דם 

   ילנה שפיגלמן

 ד"ר אירית יובילר וד"ר משה בן דוד

 

ניטור רציף של המוגלובין בדם הינו מדד חשוב ומשפיע בקרב חולים הנדרשים להיות במעקב תמידי על כמות   תקציר:

ההמוגלובין המצויה בדם. בדיקת רמת ההמוגלובין באופן רציף ובצורה לא פולשנית מעניקה פתרון לבעיות כמו זמן 

כאב. שיטת מדידה פוטו אקוסטית למדידה של המתנה ארוך לתוצאות הבדיקה, מתן מידע בזמן אמת, מניעת זיהומים ו

של מבוססת על הארה של הרקמה בפולסים קצרים מאוד הריכוזים שונים של הרכבי הדם הינה שיטה חדשה יחסית 

הגורמת לרעידות התנגשויות ולעליה בלחץ של כרומופורים בולעי אור ברקמה.  מקומיתלייזר הגורמים להתחממות 

ים גלים אקוסטיים. באמצעות גלים אלו ניתן לאבחן את התכונות האופטיות ברקמה ולקבל כתוצאה מהעלייה בלחץ נפלט

מידע פונקציונלי ומולקולרי על מרכביה ועל המוגלובין בפרט. השיטות העיקריות למדידות פוטו אקוסטיות הן דימות 

אקוסטית שמטרה לזהות ריכוז פוטו אקוסטי שמטרתו להציג תמונה ויזואלית של מרכיבי הרקמה וספקטרוסקופיה פוטו 

מולקולרי בדם. מדידה של ריכוז המוגלובין בשיטה הפוטו אקוסטית מאפשר ניטור רציף של המוגלובין וריכוזים 

מטרת פרויקט מחקרי זה הוא לבנות מערכת פוטו אקוסטית היכולה מולקולריים אחרים ומיעלת את תהליך הבדיקה. 

. בעזרת כלי דםומדמה רקמה ננסה את המערכת על מודל הבשלב הראשון  ם.למדוד שינויים בריכוז ההמוגלובין בד

נחקור איך  915nmובאמצעות הקרנת פולסי לייזר קצרים באורך גל של  ריכוזי דיו משתנים ואופי הבליעה שלהם

 הפוטו אקוסטי.  ריכוזים שונים משפיעים על הסיגנל

 



 פוטואקוסטי , רקמה , גלאי )חיישן( , מקור , מרחק , רדיוס .   מילות מפתח:

  

 8 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

סימולציה של האות האקוסטי הנוצר ברקמה או בכלי הדם ובדיקה מה האות -נושא הפרויקט

 המתקבל בגלאי

  סטודנט טל בסטקר

 ד"ר אירית יובילר וד"ר משה בן דוד   מנחים

 תקציר:

    
דימות פוטואקוסטי הוא דימות ביורפואי חדש המתבסס על עירור הרקמה על ידי שימוש בלייזר ליצירת גלי 

היא להציג,  בצורה לא פולשנית,  קול. עיקרון הפעולה הבסיסי מאחורי הדימות הרפואי בשיטה הפוטואקוסטית
את אשר מתחת לרקמה על בסיס אינטראקציה של הרקמה עם צורה כלשהיא של קרינה. דימות פוטואקוסטי 

 סאונד )הנוצרת כתגובה ישירה להקרנת אור( הממחישה בליעה אופטית של הרקמה.  –יוצר תמונת אולטרה 
ם, המוגלובין, ליפידים וקולוגן הם בעלי ספקטרום מכיוון שרוב המרכיבים העיקריים של הרקמה כולל מי

ייחודי של בליעת אור, השיטה הפוטואקוסטית ברת ביצוע עבור מגוון אורכי גל )ספקטרום הדימות( ויכולה 
 לזהות ריכוזים שונים של מרכיבים אלה ברקמה. 

התפשטות הגל האקוסטי פרויקט זה מתמקד בגל האקוסטי הנוצר על ידי עירור הרקמה על ידי אלומת לייזר, 
 ברקמה וסימולציה של הגלים. 

( ומיד אחריה [mm] 1.4 –מערכת הסימולציה בנויה כך שהגלאי ממוקם מיד בסוף שכבת הדרמיס )שכבת העור 
 מתחילים להסתעף כלי הדם השונים, כאשר המקור לאות האקוסטי הוא כלי הדם עצמם. 

כצפוי, ניתן לראות כי ככל שהמקור רחוק מהחיישן כך האות המתקבל בגלאי חלש יותר ומתקבל לאחר זמן 
ארוך יותר מרגע תחילת התפשטות הגל. יתרה מכך נראה כי  בשינוי רדיוס המקור הכדורי זמן הסיגנל גדל ככל 

אי , כלומר , חלקים רחוקים שהרדיוס גדל. הסיבה לכך היא שחלקים שונים מהגל מגיעים בזמנים שונים לגל
יותר יגיעו מאוחר יותר ולכן האות מתרחב בהשוואה לאותות הנוצרים על ידי מקור עם רדיוס קטן יותר . נשים 
לב כי מתקבל גם עיוות באות , עיוות זה נובע מעצם הגדלת המקור לעומת החיישן שנשאר בגודל קבוע , וכך 

 ונים מהאות.   אלמנט מסוים במערך הגלאים קולט חלקים ש
 



 

  אלקטרוקרדיוגרם )א.ק.ג( מילות מפתח:

 QRSמכלול                          

 מגזרים קריטים                        

 מתודולוגיות                         

 פלטפורמה                         

 

 

  

 9 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

  

 מחקר השוואתי של אלגוריתמי פיענוח של א.ק.ג 

  סטודנט: אורן לסרי 

 גרסיה מנחים: ד"ר תום טריגנו וד"ר דוד לואנגו 

 

ממקרי המוות )על פי  %15מחלות לב הן הגורם העיקרי למוות במדינות מפותחות, בישראל הן אחראיות לכ   תקציר:

כחלק מתהליך האבחון והמעקב הטיפולי נעזרים הרופאים בטכניקת ניתוח של מגזריים  (. 2015דו"ח הלמ"ס לשנת 

.(. זוהי הטכניקה הנפוצה ביותר משום שהיא לא פולשנית, זולה ובטוחה קריטיים של אלקטרוקרדיוגרם )א.ק.ג

עבור פענוח יש לזהות נקודות קריטיות באותות הא.ק.ג. על פי הספרות קיימות מספר שיטות עבור פענוח  למטופל. 

אתגרת אוטומטי של אותות אלו, אלו אלגוריתמים המבוססים על מתודולוגיות שונות, ההשוואה בביצועים שלהם מ

מכיוון שלעיתים קרובות הם מוערכים במערכי נתונים ופרוטוקולים שונים. בפרויקט זה התמקדנו בשני שיטות פענוח 

שונות מהספרות. מטרת הפרויקט היא לפתח פלטפורמה משותפת לבדיקת האלגוריתמים הקיימים לפענוח אותות הא.ק.ג. 

. מכאן, מחקר זה יכול QRSבעת גילוי מכלול  %99ות של תוצאות המחקר הראו כי שני האלגוריתמים השיגו רגיש

לסייע בבחירת האלגוריתמים האופטימליים בפענוח אותות הא.ק.ג בעת יישום מערכת לפרשנות אוטומטית, לשם הבחנה 

 מדויקת יותר ופירוש תוצאות מהיר ויעיל. 

 



 

 סולאריתוולטאים, אלקטרוליזה,מימן, אמינות, תחנה -מערכות הספק, תכנון, פוטומילות מפתח:

  

 10 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון תחנה סולארית המיועדת לייצור מימן באמצעות אלקטרוליזה-נושא הפרויקט

 סטודנט: שי טופצ'י

 (UPM( , ד"ר מנואל וסקז )SCEמנחים: ד"ר מרקוס רויטמן )

שראל וספרד ידועות כמדינות קייציות וברוכות שמש כך שרוב ימי השנה ישנה קרינה סולארית בלתי מנוצלת אשר יתקציר:

, הטכנולוגיות הסולאריות תופסות כיום תאוצה והשוק הולך ומתעצם, מדינות העולם מצדיק שימוש בתחנות כוח סולאריות

הגיעו לתובנה כי המשאבים הקיימים כגון פחם ודלקים הם מזהמים וזמנם קצוב לכן עלינו לפנות לטכנולוגיות ייצור של 

הוא היכולת לאגור את האנרגיה. דרך  . אולם, לאור חוסר התיאום בין שעות העומס ושעות האור, מרכיב חשובאנרגיות ירוקות

אפשרית למטרת אגירת אנרגיה יכולה להיות  באמצעות גז, יצור מימן באמצעות תהליך של אלקטרוליזה ואגירתו בטנקים 

תוך מתן דגשים סטטיסטיים אודות אמינות המערכת. בתכנון מערכת זו  יעודיים. הפרוייקט הזה מבוסס על תכנון מתקן כזה

אלמנטים סטטיסטיים של אמינות המערכת תוך ניתוח הרכיבים המרכזיים בה: המערך האנרגטי )פאנלים  נתנו דגש על

  .סולאריים( מערך ההמרה וההשנאה ומערך המרת האנרגיה ואגירתה בצורה כימית )אלקטרולייזר(
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 תכנון מערכת חשמל למבנה מיון חדש בבית חולים ברזילי-נושא הפרויקט

 מערכות הספק, תכנון, מתקן רפואי, רציפות, טרנספורמציה     מילות מפתח:

 

  : סהר מסילתי, קטיה פורטנוי סטודנטים

 הרמן אברהם שטיינראינג' : מנחים

 

קיימים מספר מקומות/מוסדות אשר חשיבות אספקת החשמל בהם זהו עניין של חיים ומוות. אחד המקומות מסוג זה, אשר אנו   תקציר:

 יודעים על קיומו ואף נעזרים בו לא מעט, הינו בתי החולים.

 הפרויקט אשר נתאר בהמשך, יעסוק בתכנון מרכז חשמל אשר יספק אנרגיה חשמלית למבנה מיון בבית החולים ברזילאי באשקלון אשר 

 במצב שגרה יוזן מרשת אספקה ארצית או ממערך גנרציה אשר יתפקד בעת תקלה.

שימוש שונות על פי הגדרה בחוק החשמל ויכללו במבנה זה קיימות מספר רב של מחלקות רפואיות מסוגים שונים אשר יסווגו לקבוצות 

בתוכם ציוד מציל חיים ויקר ערך ומכשירים רפואיים מתקדמים ורגישים. כתוצאה מכך הזנת המבנה חייבת לעמוד בסטנדרטים גבוהים 

 ביותר )אספקת חשמל ללא הפסקות (.

 רכת עם שני קווי זינה לפחות.)סופר חיוני( מחוייב להיות בעל מע 2על פי חוק החשמל אתר רפואי מקבוצה 

, המבנה 400Vודרך תחנות השנאה ויונמך ל 22Kvלצורך אספקת אנרגיה רציפה נתכנן מרכז אנרגיה אשר יוזן מחברת חשמל במתח של 

י יוזן דרך לוחות מתח נמוך תוך כדי התחשבות בחיוניות הצרכנים, במקרה של תקלה באספקה חשמל סדירה יכנסו לעבודה מערכות הגיבו

 אשר יזינו צרכניים בלוחות חיוניים וסופר חיוניים. UPSגנרציה ו

על מנת למנוע קפיצות מתח או ניתוקים לצרכן אפילו לשניות בודדות  ברגע החזרת אספקת החשמל מהרשת מתווספת מערכת בקרה 

 המוגדת "מערכת העברה שקטה". 

המתח הגבוה והמתח הנמוך, תכנון תחנת טרנספורמציה, גנרציה ותכנון לוחות החשמל למתח  הפרויקט שלנו יכלול מערכי הגנה בצידי

  הגבוה והנמוך ,תכנון מערכת הולכת החשמל ופסי צבירה.

 



סולארית, המרת אנרגיה, מערכת אגירה, אנרגיית  תחנת כח,  תוולטאי-פוטו :מילות מפתח

  השמש.
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 בעלת מערכת אגירה [MW]25וולטאית -תחנת כח פוטו-נושא הפרויקט

   : אסי לוי וטל ססיסטודנטים

 ד"ר מרטין מלינקובסקי: מנחים

כחלק מדרישות התמחות במערכות הספק, מוצג תכנון של תחנת כוח פוטו וולטאית בעלת הספק של   תקציר:

25[MW]  דונם דרומית לבאר שבע . בתחנת כוח זו ניתן לראות את השימוש באנרגיית  220שמתפרסת על שטח של

כל ימות השנה או במהלך כל שעות היום. שיפור ועיבוי בהשמש, אשר היא משאב בלתי נדלה אך אינו זמין במהלך 

ם המובחרים יאנלים סולאריבעזרת פתוך כידי ניצול מקסימלי של אנרגית השמש  החשמל בשעות העומס הספקת

הינו חלק עיקרי ובלתי נפרד מפרויקט זה . לפי  mppt)בשוק ועד מציאת נקודת הספק המקסימלית אשר ניתן להפיק )

נותנת תחנת הכוח זו  ולכן ביותר הם הגבוהיםשעות עומס בהם תעריפי החשמל נקבעו  ,נתוני הצריכה במדינת ישראל

.  בשעות העומס ויספק אותהר את אנרגית השמש בשעות השפל ום אשר יאגריבעזרת  בנק מצב מענה לבעיה זו

בכדי להפיק הנדרש  מצבריםהבנק  של  חישובלעומת נתוני הצריכה, התבצע  התחנה ורזבא בעזרת ניתוח נתוני קרינה

 את מקסימום תועלתם במשך שנות אורך חייהם .
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 תכנון רשת חשמל "קאנטרי אשדוד" בשילוב אנרגיה ירוקה-נושא הפרויקט

  אריאל טיירו, אריאל לנקרי

 ד''ר פיטר בקר

קומות, חדר כושר, אולם ספורט ובריכת שחיה.  2חשמל לקאנטרי אשדוד, הקאנטרי כולל הפרויקט עוסק בתכנון מערכת  תקציר:

 .במסגרת הפרויקט, תוכננה רשת חשמל המספקת אנרגיה למתחם באופן רציף, בצורה יעילה ובטיחותית

נה, ממוקם בכניסה , משטח זה מיושם בפרויקט ברצפת המבPiezoelectricפרויקט זה משלב שימוש באנרגיה ירוקה על ידי משטח 

 הראשית למתחם, בכניסה לחדר הכושר ובכניסה לאולם הספורט.

הוא  ACרכיב זה מבוסס על עקרון הפייזואלקטריות, רכיב זה הוא מערכת אלקטרו מכנית מורכבת מגביש שכאשר מספקים לו מתח 

 רוטט ולהיפך, כאשר גורמים לו להתנודד הוא מוציא בין קצותיו מתח חשמלי.

לכן, כאשר מפעילים לחץ מכני  .מנוחה הגביש מכיל מספר שווה של מטענים חשמליים חיוביים ושליליים המסודרים בסריג קבועבמצב 

 על גביש פייזואלקטרי נוצר הפרש פוטנציאלים בין קצותיו, קוטביות המתח החשמלי מתהפכת כאשר הלחץ מוחלף במתיחה.

ידע התיאורטי אשר רכשנו עד כה במסגרת הקורסים הנלמדו במהלך התואר ובהתאם את תכנון מערכת החשמל של מתקן זה נתבסס על ה

לחוק החשמל ולתקנותיו, זאת בכדי להבטיח אנרגיה רציפה למתקן, להבטיח בטיחות חשמלית בכדי למנוע סיכון חיי אדם, להתייעלות 

 חשמלית מקסימלית ובכדי לחסוך ככל שניתן בהיבט הכלכלי העתידי.

 נציג את הצרכנים במתקן, בהתאם לכך נבחר את כבלי ההנה לכל צרכן ולכל לוח, את ההגנות המתאימות, את החישובים בספר הפרויקט

 הנדרשים בכדי לשמור על ציוד המתקן, נבדוק אם ההגנות שבחרנו והכבלי הזנה עומדים בזרמי הקצר ובמפלי המתח המתפתחים בקו.

 

 



 

  .חשמל וחוקי הספק , מערכות מתח גבוה ונמוך , תכנון רשתות חשמל , בטיחות מערכות מילות מפתח:
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 עבור מפעל בשר קפוא ומעובד ונמוך תכנון מערכת מתח גבוה 

 "טיבון ויל"  

 רפאל רובנס , רוי בר

 בהנחיית: אינג' הרמן שטיינר 

   תקציר:

 . עזרא מאיר ידי על 1940 בשנת נוסדה נטו לקבוצת השייך" ויל טיבון" הבשר מפעל

 .ישראל במדינת הקפוא הבשר בשוק המוביל המותג הינו ויל טיבון המותג

לכלל מחלקות הייצור , חדרי הקירור ומערכות ההזנה במתח גבוה ובמתח  חשמל מערכת תכנון הינה הפרויקט מטרת

 בטיחותית אספקה רצף מבחינת החשמל אספקת לטיב רבה חשיבות ישנה זה מסוג במפעל כאשרנמוך במפעל 

יש צורך לתכנן רשת איכותית שתספק אספקה רציפה ואמינה, ללא כל תקלות והפסקות חשמל אשר  על כן ,. וכלכלית

  .יכולות לגרום להפסקות ייצור ולהפסדים כספיים

 הינו התקן פי על ועבודה הבטיחות על שמירה, הצרכנים לכלל התייחסות תוך החשמל מערכת תכנון כי לציין חשוב

 .כלכליות עלויות  לצמצום דרכים בחשבון להביא ויש מאוד יקר פרויקט

 

 ושטח סוג,  השנאי גודל: הבאים הפעולה ושיטות הרכיבים את בחרנו פיהם שעל חישובים נציג הפרויקט במסגרת

 נמוך למתח מיתוג ציוד ,ופנים חוץ תאורת תכנון, מתאימות הגנות בחירת, עומסים, הצבירה ופסי הכבלים של החתך

 (. cosϕ) הספק מקדם ושיפור

הצרכנים  חירום מצב או\ומקור אנרגיה בלתי תלוי )גנרטור( כך שבמקרה של תקלה באספקת החשמל  נתכנןבנוסף, 

 של שוטפת לפעולה תדאג חשמל הפסקות בעת גיבויה מערכת.ימשיכו את פעולתם התקינה , חדרי הקירור, החיוניים

 הייצור למוצרי ארוכות חשמל הפסקות בעת להיווצר העלול נזק ותמנע המפעל של מתמדת להזנה תדאג ובכך המפעל

 .המפעל של

 בנוסף. עבודה משטר לפי בפרויקט שנעשה החישובים נכונות לבדיקת Ecodial בתוכנת סימולציה נבצע, כן על יתר

 חברת של קנסות מתשלומי והימנעות כלכלית התייעלות לצורך 0.92 הרצוי לערך ההספק מקדם את שפרנרצה ל

 .רב כספי הפסד שיניבו החשמל

 

בכדי שתכנון רשת החשמל של המפעל יתבצע בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו תחת שמירה על בטיחות 

הבאנו לידי ביטוי את כלל החומר שלמדנו במהלך התואר ולקחנו בחשבון אופייני עבודה של  ואמינות אספקת החשמל

)מטחנות, מקפיאים, חדרי קירור וכו'( תוך התאמה לסוג ההזנה  קיימים במחלקות השונות במפעלהצרכנים ה

כל והבטחת סלקטיביות  3%-מתח מתחת ל)חיונית/בלתי חיונית(, בחירת כבלים וציוד מיתוג מתאים , הקטנת מפלי 

 זאת תוך התייחסות מתמדת לסוג הציוד והמכונות במפעל , המבנה האדריכלי ומשטר העבודה.

 



 

 תכנון רשת חשמל, מערכות מתח גבוה ונמוך, מערכות הספק, חוקי חשמל, בטיחות. מילות מפתח:
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 תכנון מערכת החשמל למתחם "ארכה" מודיעין

   דור כהן

 בהנחיית: אינג' בני ביטון

    תקציר:

שיווק ולוגיסטיקה לכבלי חשמל, תאורה, מיתוג ואביזרי חשמל מהגדולות והמובילות חברת ארכה בע"מ הינה חברת יבוא 

 בתחומה בארץ. לחברה מספר סניפים בפריסה ארצית.

 בעקבות התרחבות החברה אנו נדרשים לתכנן מרלו"ג )מרכז לוגיסטי( נוסף על האחד הקיים באשדוד.

 הגג(. קומת הינה אחת קומה )שמתוכן קומות 6 בעל ויהיה רב שטח על יפרש זה ג"מרלו

 שם. המצויים הצרכנים השונים לכלל חשמלית אנרגיה לספק מ"ע וזאת המתקן לכלל חשמל רשת תוכננה הפרויקט במסגרת

 של ותקינה רציפה הזנה לספק מ"ע ותקנותיו החשמל חוקי כל על הקפדה תוך של המתקן החשמל רשת תוכננה זה בפרויקט

 .חירום גנרטור של באמצעותו החשמל מחברת ההזנה ניתוק של למקרה חלופית הזנה תוכננה וכן ,המתקן

 .י"חח מול בעלויות לצמצם בכדי וזאת גבוה במתח ההזנה לקבלת פרטית טרנספורמציה תחנת עם לעבוד נבחר התכנון במהלך

 המתח שמפלי כך תוכננה החשמל רשת כן כמו, המזמין של דרישותיו י"עפ עתידי בגידול התחשבות עם ונכון חכם תכנון בוצע

 . 3% ל מתחת יהיו במיתקן

נציג את החישובים הרלוונטיים שבהם השתמשנו לצורך בחירת רכיבי המתקן השונים: שנאי, גנרטור  ,הפרויקטבמסגרתו של 

 חירום, כבלי ההזנה, ציוד המיתוג והקבלים לשיפור מקדם ההספק.

 תקינותו על ישמרו אשר המתאימים החשמליים ברכיבים שבחרנו אישרנו ובכך Ecodial – ה בתוכנת סימולציה בוצעהכמו כן 

 .הרלוונטיים בעומסים ועמידה במתקן הציוד של

 



 

 וולטאים, קרבון, חיסכון בחשמל.-מערכות הספק, התייעלות אנרגטית, תאים פוטו מילות מפתח:

  

 21 -פרויקט מספר    חשמל ואלקטרוניקה המחלקה להנדסת

 12503x [A]בנייני מגורים בצריכה של   4תכנון קומפלקס של  

   305727992 -דור עובד  203778832 -: אלמוג אטשגה  סטודנטים

 בהנחיית ד"ר פיטר בקר

    תקציר:

לתנאי השוק ת הוא אחד הענפים המרכזיים בכלכלה. הוא מתאים עצמו כל העת לצורכי הלקוחות ודרישותיהם, וענף הבנייה והתשתי

 ולחידושים הטכנולוגיים בתחום.

 כחלק מתפקידנו כמהנדסי חשמל, אנו חייבים להתאים עצמנו בכל עת לצרכים ולדרישות המשתנות והמתחדשות בשוק ובענפים השונים.

קומות ובכל שר אשר בכל בניין קיימות שתים ע בפרויקט זה אנו נעסוק בתכנון מערכת חשמל עבור קומפלקס של ארבעה בנייני מגורים

 חניון משותף . ת קרקעיות כאשר לכל שני בנייניםקומה ארבעה דירות. כמו כן לקומפלקס יהיו שתי חניות ת

במהלך ביצוע הפרויקט נשים דגש על שיקולים בטיחותיים, כדאיות כלכלית, נצילות, התייעלות אנרגטית, וחיסכון בחשמל. זאת על מנת 

 לחסוך בעליות השימוש במערכת.לשמור על איכות הסביבה ובנוסף 

וולטאים המשמשים לייצור עצמי של חשמל באמצעות אנרגיית -לצורך מתן מענה על דגשים אלו, נשתמש בפרויקט בהתקנים פוטו

השמש, וכן בציפוי דודי החשמל בחומר מסוג קרבון שמאפשר חימום עצמי של המים באמצעות אנרגיית השמש וכך חוסך באנרגיה 

 יות כספיות.חשמלית ועלו

בספר הפרויקט נשלב בין שיטות הקיימות בענף לבין חדשנות בשוק, זאת על מנת להבטיח ניצול מקסימלי של אנרגיה במינימום בזבוז 

 והפסדים של אנרגיה חשמלית. 

 יעמוד בסטנדרטים הנדרשים בהתבסס בתקנים ובתקנות החשמל. ו כנון עצמאי של מתקן חשמלת הפרויקט יתבסס על



 

 שנאים , גנרטור , הגנות , מבנה מעבדות אלקטרוניקהתכנון , אנרגיה סולרית , מתח ישר ,  מילות מפתח:

  

 22 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון מבנה מעבדות אלקטרוניקה וייצור אנרגיה סולארית -נושא הפרויקט

 חנן דיזיק , יניב סניטובסקי :סטודנטים

 ד"ר פיטר בקר:  המנח

    תקציר:

אנו נמצאים היום בעיצומה של מהפכה טכנולוגית מתמשכת, מהמצאת הקיטור דרך פס הייצור החשמלי, המחשב 

 ועד להמצאת האינטרנט והמכשירים החכמים עד לא מזמן. 70-וטכנולוגיית המידע בשנות ה

טכנולוגית שבבסיסה קישורים, ידע ומיומנות רלוונטיים בעולם המשתנה מול עינינו ועתיד להמשיך ולהשתנות, השכלה 

 תאפשר לבעל ההשכלה להתמודד בצורה טובה יותר עם השינוי.

לכן בחרנו, אנו כותבי הפרויקט, בלימודי הנדסה בכדי להקנות לנו את הידע להתמודד עם ההתקדמות הטכנולוגית ואף 

 חון להתאמים את עצמם לעולם החדש.להיות חלק ממנה ולעזור לגופים אחרים ובניהם גופי ביט

 

כחלק מלימודי הנדסת חשמל במכללת סמי שמעון, נבצע פרויקט גמר בנושא תכנון תוכנית חשמל על פי תקני הרשם 

(3x900[A].במסלול ההתמחות מערכות הספק אשר בחרנו ) 

בבסיס חיל האוויר "פלמחים" הפרויקט הינו תכנון מבנה מעבדות אלקטרוניקה עבור חיל האוויר, המבנה עתיד לשכון 

 דרומית לקיבוץ פלמחים.

 המבנה יכלול בתוכו משרדים, חדרים נקיים, עמדות עבודה, חדר מכונות, חדרי חשמל וחדרי מזגנים. 

 מבנה המעבדות עתיד לשרת אוכלוסייה של טכנאי אלקטרוניקה וציוותי פיתוח המתעסקים באלקטרוניקה עדינה.

דגש על שיקולים בטיחותיים, כלכליים, התייעלות וחיסכון בחשמל. זאת על מנת לשמור  םהושבמהלך ביצוע הפרויקט 

 על איכות הסביבה ולחסוך בעלויות השימוש במערכת.

לכן בתכנון המבנה הוכנס -כמו כן בכדי שהמבנה יהיה חסכוני בחשמל עליו לצרוך כמה שפחות חשמל מחברת החשמל

 וולטאים .-מקרני שמש בעזרת תאים פוטו ייצור אנרגיה-העניין של אנרגיה ירוקה

וולטאים אנו נאגור בתוך מצברים ולאחר מכן נעשה שימוש במתח -את האנרגיה הירוקה שייצרנו בעזרת התאים הפוטו

 הישר האגור במצברים ישירות למכשירי החשמל המתואמים לעבודה במתח זה .

 

 



 התייעלות בטיחות אחריות תשואה רווחים  מילות מפתח:

  

 23 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקה המחלקה להנדסת

 תכנון מערכת חשמל למפעל המלפף ברמת הגולן 

   :    אהוד ביתן    אופיר דניןסטודנטים

 מנחה: ד"ר פיטר בקר

 

 תקציר:

   

 . מקורות זינה לפי הצורך 2-המוזן מ וליפוף מנועי חשמל תעשייתיים"המלפף" הינו מפעל העוסק בייצור 

 המפעל ימוקם ברמת הגולן משיקולי מזג אוויר, כאשר הרוחות העזות יזינו טורבינת רוח.

קומות , קומת ייצור והפצה וקומת משרדים. המפעל יכיל  2-מ"ר הבנוי מ 6000-המפעל משתרע על כ

תנורים, שנאים, מנופים, משרדים, מזגנים, מעליות ועוד מכשירים  מכונות תעשייתיות, קומפרסורים,

 צורכים מתח גבוה ונמוך.ה

 

בפרויקט זה תוכננה מערכת חשמל במפעל באופן שיספק את דרישות הייצור של המפעל בצורה יעילה, 

ון כמו ושיקולים מרכזיים שהנחו אותנו בשלבי תכנ , שרטוטיםרציפה ובטיחותית. בנוסף, הוצגו חישובים

 בחירת שנאי, סוגי הגנות וכבלים.

 

האנרגיה החשמלית מהרשת  ובזמן כשל באספקת החשמל אנרגית החשמל מחברת חשמלאת המפעל יצרוך 

תקינה יציבה  רוח, כאשר תפקידה להמיר את אנרגית הרוח לאנרגיה חשמליתהע"י טורבינת  למפעל תסופק

בשעת הפסקת חשמל, הטורבינה מסוגלת לספק אנרגיה היתרון הבולט בשימוש בטורבינה הוא . ורציפה

חשמלית למפעל וכך נוצר מצב שהמפעל מוזן למקורות חשמל באופן רציף ובכך לא יפגעו פסי הייצור 

והמשך  בשעת הפסקת חשמל. כל זאת כדי להבטיח את אספקת החשמל התקינה עבור התייעלות המפעל

 . תפקודו בשוטף

 

 בנוסף להפקת רווחיםסה את ההשקעה בחלוף הזמן ותניב רווחים. תכ כירת חשמל לחברת החשמלמ

שימוש באנרגיות ישנו רווח אשר הוא שמירה על איכות הסביבה וזיהום תחנות הכוח המסורתיות.  כספיים

הפרטת מקטע הייצור בחשמל ופתיחתו לתחרות, תוך הגבלת כוחה של  בר תאוצה וזאת לאחרומתחדשות צ

 . עיל תחנות כוחחברת החשמל לפתוח ולהפ

 

 



 

תא פוטו וולטאי  תרמי, פאנלים סולאריים,תא פוטו וולטאי אנרגיית  מילות מפתח:
 השמש, נצילות תאי שמש

  

 24 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

  900Aתכנון שכונה ירוקה לפי דרישות -נושא הפרויקט

  אור שמואלי, אוראל וקנין  סטודנטים

 ד"ר פיטר בקר  מנחה

קומות כל בניין ובנוסף בפרויקט  9בניינים בני  8הפרויקט שלנו עוסק בתכנון שכונת מגורים עם    תקציר:
אחוז את שטח הגג לייצור חשמל והגדלת הנצילות של אנרגיית  100נראה איך אנחנו מנצלים בכמעט 

שמש. אחת השמש.בעולם קיימים הרבה סוגי מקורות אנרגיה, כאשר אחת האנרגיות הנגישות היא אנרגיית ה
הדרכים לניצול אנרגיה זו, היא להמיר את אנרגית השמש לאנרגיה חשמלית, שימושה בזמן האמת וגם 

אגירתה לשימוש עתידי. אנרגיה סולארית היא אנרגיה שמקורה בקרינת השמש והיא נחשבת למקור האנרגיה 
ישראל בפרט מתרחב  חלופי)לזו שמספקת חברת החשמל( הטוב והנקי ביותר. היום בכל העולם ובמדינת

שימוש באנרגית השמש, יחד עם גידול השימוש באנרגיה סולרית והיתרונות הבולטים הקיימים שלה התגלו 
מספר בעיות שגורמות לירידת הנצילות משמעותית של מערכות אלו. הבעיות העיקריות שגורמות לכך הו: 

נלים סולאריים עומד אממוצעת של פ הצטברות לכלוך על פני תאי השמש וחימום יתר של התאים. נצילות
קרינת שמש)דוגמה מופשטת  100%אחוזים וזה לאח שיפור בשנים האחרונות. כך שעל  12-15כיום רק על 

חשמל ויתר האנרגיה "מתבזבזת" בתור אנרגית חום, אור,  15%( הפאנלים מייצרים רק עד לצורך העיניין
לכלוך וכן הלאה. במהלך הפרויקט אנו נתכנן שכונה שבו אנו נרצה למקסם את שטח הגג ע"י שימוש בתא 

ייצור הפוטו וולטאי תרמי בנצילותו גדולה מתא פוטו וולטאי. התא הפוטו וולטאי תרמי הינו טכנולוגיה ל
חשמל הממירות קרינה סולארית לאנרגיה תרמית וחשמלית, מערכות אלה משלבות תא סולארי הממיר את 

אור השמש לחשמל עם אגרן תרמי סולארי, אשר לוכד את שאריות אנרגיית החום במערכת. אנו תשמש 
פלטת קירור אשר וולטאי מסוג אגרן נוזלי המתבסס ע"י זרימה ישירה של נוזל בתוך  –בטכנולוגיית פוטו 

  אדום מהשמש. –סופגת קרינת האינפרא 



 

 מערכות הספק ,תכנון אספקת אנרגיה, לוחות חשמל, שכונת מגורים .   מילות מפתח:

  

 25 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 קומות. 12מגורים בעלי מבני  2תכנון רשת חשמל, אספקה וחלוקה ל  -נושא הפרויקט

   201355153נאור דדון       2013833650מאור תורג'מן      -סטודנטים

 אינג' הרמן שטיינר -מנחה

   תקציר:

תכנון רשת חשמל בפרויקט בבחירתנו נבחר ולכן פרויקט תכנוני של רשת חשמל ביצוע  מאתנוכמהנדסים לעתיד נדרש   

זה  נדון על אספקת החשמל המגיע מחברת החשמל אל סביבת  המגורים. במהלך  ואספקת אנרגיה לשכונת מגורים .בפרויקט 

תכנון יידרש מאתנו  חשיבה הנדסית  ומחושבת  כאשר מתכננים אספקת אנרגיה חשמלית לכלל הצרכנים בפרויקט. בחשיבות ה

אנרגיה חשמלית עבור הצרכנים  לפי החוקים בחוק החשמל במדינת ת מענה באספקת מאתנו לת  שבפרויקט יידרהתכנון 

 שראל .י

 12בנייני מגורים בעלי  2חבת שכונת מגורים קיימת )השכונה מוזנת דרך תחנת השנאה קיימת ( בתכנון הפרויקט נתייחס להר

תקלה. נידרש / חירום במצבי וגם בשגרה תוקיםני ללא רציף לחשמל לדאוג עלינו תכנון דירות למגורים.   כבעלי 48קומות כ

מאתנו פירוט תכנון לוחות חשמל : פרטי לכל דירה ,לוח קומתי פרטי וציבורי  ,לוח ראשי ציבורי ולוח ראשי פרטי  ,נדאג 

 גדול לבחירת ציודים מתאימים  לפי  החוק )מא"זים ,כבלים ועוד ( ובחירת הגנות ושיטות התקנה  מתאימות גם כן. בחלק

 במתח שבבניין החשמל צרכני את ומזינה גבוה במתח מתח אספקת המקבלת טרנספורמציה תחנת קיימות, הקומות רבי מבנייני

בנוסף  נקים חדר גנרטורים אשר יכנס לפעולה בזמן ניתוק זרם לרשת וייתן גיבוי למערכות ההכרחיות במבנה )מעליות,  נמוך

 .בפרויקט  זה נתכנן רשת חשמלית ציבורית עבור שכונת מגורים בתכנוןETAPהונבצע  סימולציה על ידי תאורה ,רכזת אש (

 האנרגיה וחלוקת אספקה מבחינת והן ובטיחותית תפעולית, חשמלית מבחינה הנדסיות בעיות מספר  עם נתמודד החשמל רשת

 .החשמל ולתקנות לחוקים גבוהה בכפוף חשמל אספקת ואיכות אמינות בעלת חשמל רשת ליצור נתחייב כן כמו, החשמלית

 

 



 

 

 רשתות נוירוניםשערוך כיוון הראש, רכב, תאונות דרכים, למידה עמוקה,  מילות מפתח:

 

  

  

 27 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 מערכת המבוססת למידה עמוקה לשערוך כיוון הראש 

 חי אילוז

 בהנחיית ד"ר תום טריגנו

   תקציר:

בימים אלו, קיימים התקנים רבים העוזרים לנהגים בתחום הבטיחות במהלך הנהיגה. מערכות אלקטרוניות הן חלק 

בלתי נפרד מהרכבים המודרניים ובנוסף, הן מהוות גורם חשוב בבטיחות הנהג. רוב המערכות האלו מתמקדות ברכב 

ג חשובות לא פחות. נוסף על כך, ידוע שחוסר התנהגות הנהומפענחות את  במקום בנהג עצמו, אך מערכות המתמקדות

תשומת לב במהלך נהיגה )לדוגמה שליחת הודעות( גורם לתאונות דרכים. לכן, פרויקט זה נועד לשערך את כיוון 

התראה בזמן אמת( במטרה למנוע תאונות דרכים. בפרויקט זה נחקור שימוש בלמידה מתן הראש של הנהג )כולל 

 ן הראש.עמוקה לצורך זיהוי כיוו

 

למידה עמוקה זוהי שיטה המעניקה למחשב יכולת ללמוד על סמך דוגמאות. על מנת לבצע זאת, נבנה מאגר תמונות 

 850 –קטגוריות שונות )כיווני הראש ימינה, שמאלה, ישר, למעלה ולמטה( כאשר בכל קטגוריה יש כ  5 –המחולק ל 

 .40X40אנשים שונים, גודל התמונות הוא  10תמונות של 

רשתות נוירונים שבניהן מתבצעת מניפולציה מתמטית, כל רשת  3 –בין כיווני הראש בנויה מ  שתבדיל הרשת 

 שכבות. 14  –בנויה מ  כזאת נוירונים

 ממאגר התמונות וולידציית 80%אימון הרשת מתבצע על בפרויקט זה מורכב מאימון וולידציה, תהליך לימוד הרשת 

 ממאגר התמונות. 20%הרשת מתבצעת על 

 עבור זיהוי כיוון הראש. 92% –כ לאחר בניית המאגר ואימון הרשת, ולידציית הרשת נותנת אחוז דיוק של 

 כיוון הראש. שיערוךבאיתור ועקיבה אחרי ראש הנהג לצורך  נשתמש, Real time –כחלק ממימוש הרשת ב 

 

הראש ועקרונות של למידה עמוקה ברשת כיוון ות הקיימות לשערוך חלק מהשיט נציגבספר הפרויקט לסיכום, 

הפתרון לבעיה ההנדסית, שיטות לשיפור דיוק התוצאות ואת את  נציג. בנוסף, זה נוירונים אשר ייושמו בפרויקט

 התוצאות הסופיות של הפרויקט.

 

 

 



 

שכונת ה"מגרסה", יישוב מבשרת ציון, רשת מתח גבוה, תחנת משנה, תחנות טרנספורמציה,  מילות מפתח:

 טבעת טורית פתוחה, חברת החשמל.

  

חשמל ואלקטרוניקה  המחלקה להנדסת

 סמי שמעון

 29 -פרויקט מספר 

 תכנון מערכת חשמל לשכונת מגורים חדשה רשת מתח גבוה  -נושא הפרויקט

  סטודנטים מאור יונה ודניאל אבקסיס

 מנחים אינג' הרמן שטיינר

המוצג עוסק בתכנון של רשת החלוקה לשכונת מגורים חדשה ביישוב מבשרת ציון, שכונת  הפרוייקט  תקציר:

שנים לפחות. הזנת השכונה מתבצעת  10למשך  8.5[MVA] -יחידות דיור בהספק של כ 1,269המונה  ,ה"מגרסה"

ר בכל אחת תחנות טרנספורמציה פנימיות, אש 10, ועוברת דרך 22[kV]מתחנת המשנה של מבשרת ציון במתח של 

, המוריד את מתח האנרגיה החשמלית למתח נמוך. הספק השכונה 630[kVA]מהן קיים שנאי חלוקה בהספק של 

לשנה עקב עלייה ברמת החיים ויציאת מוצרים חשמליים  1%שנים בקצב גידול של  10חושב להספק עתידי בעוד 

הגדלת אמינות האספקה, הוצגו חישובים של חדשים לשוק. רשת החלוקה תוכננה בצורת טבעת פתוחה טורית לצורך 

 . זרמי קצר ומפלי מתח מותרים

הפרוייקט כולל בחינת מוליכים, מסדרים, שנאים והגנות תוך התחשבות בהפסדים ונצילויות. בפרוייקט אף הוצגו 

בוה, אולם תכנון במתח נמוך לדירת מגורים. רובו הגדול של היקף הפרוייקט מתמקד בתכנון של רשת החלוקה במתח ג

 ישנו פרק אחד העוסק בתכנון רשת מתח נמוך.

הפרוייקט מתבסס על הוראות תכנון הקיימות כיום בחברת החשמל ובחוק החשמל במדינת ישראל. הפרוייקט מגשר 

בין הידע התאורטי שנלמד לאורך כל מסלול הלימודים לבין הנהלים התכנוניים הקיימים כיום בחברת החשמל. נציין 

 הפרוייקט נעשה במחשבה לפשט את התוכן כך שיהיה ברור וקריא לכל.כי עיבוד 

  



 

 מערכות הספק, שנאי הספק, זרמי קצר, מקדם הספק, גנראטור. מילות מפתח:

 

 

  

 31 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון וייעול אנרגטי של רשת החשמל בבית מלון רותם  -נושא הפרויקט

 205354640סטודנטים: בשאר אבו סאלח 

 203812987נתנאל חיימוב            

 מנחה: אינג' הרמן אברם שטיינר

   תקציר:

 . כתוצאה מעליית התיירות בעיר ירוחם בית המלון עובר 2014בית המלון "רותם" בעיר ירוחם נוסד בשנת  

 תהליך התרחבות וגדילה.

 על מנת שבית המלון יהיה אטרקטיבי ומושך, נוספו לו מתקנים חדשים כמו:  בריכת שחייה, מכבסה, מכון 

 ית צריכת ההספק החשמלי.כושר, סאונה ,חדר משאבות וג'קוזי. לכן גדלה משמעות

 לאור נסיבות אלו קיים צורך להחליף ולהרחיב את רשת החשמל של בית המלון.

 במסגרת פרויקט זה תתוכנן רשת חשמל בעלת יעילות, אמינות ואיכות אספקה גבוהה הכוללת: תכנון צד 

 של בית מתח גבוה, תכנון צד מתח נמוך. בנוסף, בחירת שנאי שיותקן בחדר חשמל הנמצא בשטח 

 המלון, גנראטור חירום ומערכות אל פסק. בנוסף לכך נבחן כדאיות להוספת מקורות אנרגיה נוספים.

 זרמי קצר, מפלי מתח, שיפור מקדם ההספק וסימולציות  ,התכנון יעסוק בחישובים שונים כמו עומסים

 להשוואה עם החישובים הידניים.  ETAP שיבוצעו בתוכנת

 הפרק האחרון יעסוק בבדיקות, מבחנים ולבסוף הצגת סיכום ומסקנות. כל זאת בהתאם להוראות חוק 

 החשמל ותקנותיו.

 



 

 , סולארית , מערכת סולארית צפה , מערכת פוטו וולטאית , אנרגיית שמש וולטאית-פוטו מילות מפתח:

  

 32 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקה המחלקה להנדסת

 קולחין -תכנון מערכת סולארית צפה על מאגר מי - נושא הפרויקט

  אוראל בורק

 בהנחיית מרטין מלינקובסקי 

 

 

קולחין(, אשר -הצפה על מאגר בחן )מאגר מי 4[ MWמותקן של ] וולטאית בעלת הספק-פוטותכנון של מערכת  זה מציג פרויקט

 ולנצל את פני השטח לתועלת נוספת. מערכת זו יקרהקרקע בלחסוך  ניתן בכך במועצה אזורית עמק חפר. דונמים 385מתפרש על 

קונבנציונליים .נוסף לכך, המערכת משפרת את איכות המים  ומציעה תחליף לכיסויי מאגר תאיידות המים במאגרמ חלק ניקר מונעת

במאגר בשל ההצללה המונעת גידול אצות. מפני שמערכת זו צפה על מים, ניתן להשתמש במערכת קירור אשר מגדיל את נצילות 

 עקיבה כותביחס למערפשוטה יותר מבחינה מכאנית  הצפה עקיבההמערכת לעומת מערכות מבוססות קרקע . 10% -המערכת בכ 

וכמובן מערכת זו ידידותית לסביבה ומייצרת חשמל "נקי", בשל כך עוזרת בהפחתת גזי ובשל כך עלותה זולה יותר.  קרקעמבוססות 

מערכת  . נוסף לכך, נראה כיוהמושגים הבסיסיים של שלבי תכנון התחנה תכנוןהרכיבים שיופיעו במהלך המוצגים  . בדו"חהחממה

שילוב של מספר מערכות: מערכת ציפה, מערכת עגינה, מערכת עקיבה וקירור, מערכת אגירה ומערכת של  צפה היא וולטאית-פוטו

 .םפאנלים סולאריי



 

 תחנת כוח, רשת חשמל, שנאים, מסדר מתח גבוה, גורם הספק. מילות מפתח:

  

 33 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון הזנות חשמל למערכות עזר בתחנת הכוח רוטנברג 

 שמואל גרוס, רביד מרסיאנו

 מנחה: אינג' הרמן אברם שטיינר

 

בתחנת הכוח רוטנברג הממוקמת  הולכה אשר באחריותה. חברת החשמל בישראל מספקת חשמל בעזרת תחנות כוח ורשת תקציר:

חשמל פיקוד ובקרה השונות לכל ציוד  שירותי  הפרויקט מטפל בתכנון הזנות להפעלת התחנה.פנימיים המשמשים צרכנים  באשקלון, קיימים

במהלך  . 0.4kVובמתח נמוך  kV6.9אשר מוזנים במתח גבוה  התחנה )מנועים, משאבות, מאווררים וכו'( שנדרשים לצורך הפקת החשמל.

 הגורמים עם המרכזיים שעל פיהם ביססנו את התכנון תוך שיתוף פעולההתכנון נציג את הדרכים הנדרשות להפעלת המתקן והשיקולים 

 הנדרש נתייחס להספק בנוסף .העבודה ובטיחות האספקה אמינות על דגש שימת עם ותקנותיו החשמל חוק י"זאת עפ הרלוונטיים, כל

 הכבלים של ושטח החתך סוג, השנאי גודלהפעולה הבאות:  ושיטות הרכיבים את בחרנו פיהם שעל חישובים נציג ומשם המתקן לפעולת

 וזרמי מתח מפלי לבדיקת E-TAP ב סימולציה ונמוך. ביצענו גבוה למתח מיתוג מתאימות, וציוד והגנות הארקות בחירת ,הצבירה ופסי

 ההספק מקדם רשופ כיצד נראה לכן. בנוסף קודם ביצענו אשר לחישובים תוצאותיה ונשווה את משטר תקלה במהלך להופיע העלולים קצר

 . מתהליך עשית הפרויקט למדנו על נושאים רבים בתחום והסקנו מסקנות.0.92 הרצוי לערך



 

 הנדסת חשמל, אולם אירועים, תכנון מערכת חשמל, בטיחות, חוק החשמל מילות מפתח:

  

 34 -פרויקט מספר  חשמלהמחלקה להנדסת  

 תכנון מערכת חשמל לאולם אירועים-נושא הפרויקט

  לירון בוכובזה ורומן סמוילנקו - סטודנטים

 בני ביטוןמר  –מנחה 

דונם ומחולק למספר  2-אורחים ,מתפרס על שטח של כ 800-" האולם יכול להכיל כאולם השמחות "אדאו תקציר:

אזורי צריכה ובניהם: מטבח, מיזוג אוויר, אולם קבלת קהל, סאונד, תאורה ועוד. מטרת הפרויקט, לתכנן בצורה מלאה 

תחלק למס' שלבים, מערכת חשמל לאולם האירועים תוך התחשבות בהיבטים כלכליים ובטיחותיים. תכנון הפרויקט ה

חקר על סקר הצרכנים, חלוקה ללוחות משנה, תכנון תחנת השנאה, בחירת כבלים ומבטחים, שיפור מקדם הספק ויעילות 

המערכת ולבסוף תכנון מערכת גיבוי במקרה חירום. באולם האירועים ישנה חשיבות רבה לעמידות המערכת בעומס 

 חלקות עובדות במקביל. שיא של כלל הצרכנים במהלך אירוע שבו כל המ

לסיכום, התוצר הסופי של הפרויקט הוא תוכנית אספקת חשמל רציפה לאולם האירועים "אדאו" שתוכנן עפ"י שיקולים 

 טכנו כלכליים, בטיחותיים ובהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.



 35 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 : רובוט סורק חדריםנושא הפרויקט

  : נתי פרץ, מור שוקרסטודנטים

 מנחה: מר יוסף בוכניק

 

   תקציר:

רובוטים אוטונומיים מפלסים את דרכם במהירות מתוך סרטים ומדע בדיוני אל תוך חיינו במציאות היומיומית. הם 

 נמצאים בכל מקום, מבתי חולים ועד לבתינו הפרטיים.

השינוי הדרסטי הנ"ל בענף הרובוטיקה פתח בפנינו תגליות חדשות והזדמנויות לבצע משימות שלא הצלחנו להשלים 

 קודם לכן.

לרובוט נייד המבצע פעולות אוטונומיות נדרשת יכולת זיהוי הסביבה והכרתה ע"מ שיהיה באפשרותו לבצע את 

 לות הנדרשות ממנו.הפעו

בכדי להשיג זאת, לרובוט נדרשים חיישני מרחק .קיימים המון סוגים של חיישני מרחק. ככל שההתאמה בין החיישן 

 לאלגוריתם במערכת תהיה אופטימאלית ,כך נקבל תוצאות טובות יותר. 

וט מורכב משלד שעליו תאים לצורכי הפרויקט. הרובהרובוט ש נבחרבחינה של הרובוטים הזמינים לרכישה  לאחר

כרטיס אלקטרוני, חיישן/ני מרחק, חיישן אור וסוללות. על הכרטיס האלקטרוני וכן המנועים ועליהם  הגלגלים  יםרכבמו

שלט על ידי נלח אותות אל המנועים. כל התהליך שוקבל נתונים מהחיישן ולאחר עיבוד המידע מורכב הבקר אשר מ

ביישום  בפועל, בעיותקיימות  כחלק מביצוע הפרויקט,ת האלגוריתם. א תשמממההתוכנה  צרובההבקר שעליו 

האחראי על תיקון הסטיות במסלול נסיעת   PID-וכן בתכנון קוד בקר ה  לניווט אוטונומי תקין ומהירם תהאלגורי

אלגוריתם מטרת הפרויקט הינה בחינה ופיתוח  הרובוט, ובכלל, על כך שהרובוט יבצע את הסריקה בצורה יעילה ומהירה.

 .מהירהורובוט יסרוק חלל , תוך כדי חישה אפקטיבית ה ועבור

 :האלגוריתם הביצוע של  שלבי

 בתחילה, הרובוט יסרוק ע"י החיישן הקדמי קדימה ואחורה ע"מ לזהות את הקיר הקרוב אליו.

 ימינה.מעלות  90ס"מ ממנו ויבצע פניה ב 20סע אל הקיר הקרוב ביותר ויעצור ילאחר מכן הרובוט י

תוך ,ומבצעת פעולות בהתאם,   -PIDבשלב זה, הרובוט נכנס ללולאה בתכנית שבודקת את השגיאה באמצעות בקר ה

פינות ולכן אחרי הקפה  4סטטיסטית יש בחלל . מסמן אותה , אם כן,לפינה במרחב גיערובוט האם ה מתבצעת בדיקהכדי 

 ובכך מסיים. ע למרכז החדרשלמה הוא מתרחק מהקיר במקצת וכך חוזר חלילה עד שמגי

 

 

 

 אלגוריתם שיצרנו לצורך סריקת החדר:הלהלן 



 

  

 

 

 

 



 

 מערכות הספק, מערכות מתח גבוה, מאגרי מים מילות מפתח:

  

  37פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקה המחלקה להנדסת

 תכנון מערכת חשמל למאגר מים עם כניסת מתח גבוה

 אריק חנונה

 בהנחיית: בני ביטון, מהנדס חשמל

מליון מ"ק שפכים. מרבית השפכים עוברים טיהור ומשמשים,  530 –במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה כ  תקציר:

 לאחר מכן, להשקיה חקלאית. השפכים המטוהרים המשמשים להשקיה נקראים קולחין.

במדינות רבות בעולם נחשבים מי השפכים למטרד שיש לסלקו. לעומת זאת, במדינת ישראל, לנוכח מצוקת המים 

שה, מי השפכים מטופלים ומושבים לשימוש חוזר. בשנים האחרונות קיימת עלייה גדולה בשימוש בקולחין, עלייה הק

 אשר צפויה להימשך גם בעתיד. 

מלמ"ק של מי  200מאגרי קולחים, אשר תרמו לתוספת של מעל  100-כבישראל הוקמו  90 -מאז ראשית שנות ה

גידול בכמויות הקולחים המשמשים להשקיה, ובמקביל גידול בהיקף  השקיה לחקלאות. בעקבות הקמת המאגרים חל

השטחים המושקים בקולחים. איגום הקולחים במאגרים ייעודיים מאפשר ויסות בין ספיקת השפכים הקבועה יחסית 

 לבין הצורך העונתי בהשקיה

נים של ימים עד חודשים, לאחר הטיפול במט"ש )מכון טיהור שפכים(, מועברים הקולחים למאגרים לפרקי זמן משת

 בטרם ניצולם להשקיה חקלאית.

בפרויקט זה יתוכנן מתקן חשמלי למאגר מי קולחין לפי "חוק החשמל". על המתקן לעמוד בכל הקריטריונים 

 הנדרשים, ולעבוד בעומס הנדרש מהמזמין לפי ההספקים השונים. 



 

 שנאים,  מילות מפתח:

  

 40 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 דירות" 56בנייני מגורים , כ"א בן  3" מערכת אספקת חשמל ל -נושא הפרויקט

  200274579 אבינר שפירא,   038175428 ישראל רימוך  -סטודנטים

 צ'רבומאיר  –מנחה 

   תקציר:

דירות כל אחד, על מנת  56של תכנון מערכת חשמל לשלושה בנייני מגורים עם  בחרנו להתמקד בפרוייקט 

בהנדסה. נציין שלא מדובר על פרוייקט שהוקם או   B.Scלהשלים את הדרישות לשם קבלת תואר ראשון  

 מתוכנן באיזשהו מאיזור בארץ אלא בחרנו דווקא להתמקד בפרוייקט שלא נמצא "על הנייר".

ת תחנת טרנפורמציה להוריד את המתח מרשת החשמל לכל אחד משלושת הבניינים בפרוייקט נדאג בעזר

 בנפרד. 

בבניין יהיה קיים לוח חשמל מרכזי ולוחות משנה עבור מעליות, תאורה ,מיזוג אויר וכמובן לוחות משנה 

חישובי  וכן נבחר מפסקים לפי מי הקצר נבחר את הכבלים המתאימיםבהתחשב בחישובי זר קומתיים  ודירתיים.

 זרמי ההלם במערכת.

על מנת למזער בזבוז אנרגיה וקנסות מיותרים מחברת החשמל נתקין מערכת שיפור מקדם הספק שתדאג לייעל 

 את נצילות אספקת החשמל באמצעות קבלי תיקון.בנוסף לכך נדאג למערכת חלופית שתפעל בעת חירום.

בטיחותית תוך התחשבות משמעותית בשיקולים  בפרוייקט זה ניתן דגש על הנגשת החשמל עד לצרכן בצורה

 וא. וכלכליים זאת על מנת ולחסוך בכמות האנרגיה שעלולה להתבזבז לש-טכנו

כמו כן, מכיוון שהמתח הגבוה המגיע לכל איזור בארץ הוא לא אותו המתח אלא הוא תואם את כמות הצריכה 

 של אותו האיזור.

בתכנון הפרויקט נבדוק כמה הספק דורשים הצרכנים ולפי זה נבחר את גודל השנאי המתאים על מנת להזין את 

המערכת. הזנת המערכת מורכבת ממתקנים ציבוריים , דירתיים ומתקני החירום , כמו כן נקצה מקום לחדרי 

 ההשנאה , לחדרי הגנרציה וחדרי התפעול.

 



 

 דירות לפי חוק החשמל בישראל 750ל תכננון חשמל מילות מפתח:

  

 41 -פרויקט מספר  חשמל המחלקה להנדסת

 תכנון חשמל בשכונת מגורים "פריי פלייס"

   יבגני גופמן, איתי הרשקוביץ

 מהנדס חשמל בני ביטון

 תקציר:

פרויקט פרי פלייס רחובות הוא אחד הפרויקטים הגדולים והייחודים שיבנו בעיר רחובות במטרה לספק מענה לצרכי 

בעיר. הפרויקט ימוקם בקרבת קריית המדע, מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות ולתחנת הרכבת, ויאפשר הסטודנטים 

לצעירים להתגורר במרחק הליכה ממקומות הבילוי של העיר, ממוסדות ההשכלה הגבוהה וליהנות מנגישות גבוהה 

 .באמצעות הרכבת לאזור המרכז

 

 .קומות 52מגדלים בני  3בכ  הדירות  750 אשר תזין אתבפרויקט זה נעסוק בתכנון רשת החשמל 

 תכנון רשת החשמל תיתן מענה באספקת אנרגיה חשמלית עבור צרכנים פרטיים וציבוריים על פי

 התקנים של מדינת ישראל תוך הקפדה על תכנון יעיל בטיחותי ואמין.

 

בחירת מערכת השנאה  סקר צרכנים ו ,חישובאנו נתכנן את המערך החשמלי משלב החיבור למתח גבוה של הרשת

 ויעיליה תוך כדי גם התחשבות בהיבט הכלכלי. מתאימה

 מערכות הגנה נגד התחשמלות ובחירת, יעמוד בדרישות ובכללי הבטיחותאשר  תכנון מסדרים של מתח גבוה ונמוך

כדי  Etapות נוסף בתוכנת בוצע לאחר חישובי זרמים וזרמי הקצר, התכנון יעבור מסדר בדיק מבטחים, ,בחירת הכבלים

 .להבטיח שאנו עומדים  בתקנות הבטיחות,  בדרישות ובאמינות פעולת המערכת

 -כדי להבטיח אספקה רציפה של אנרגיה למתקן נתכנן מערכת גיבוי שתכיל בתוכה מערכת אלבנוסף 

 פסק וגנרטור גיבוי שיבטיחו אספקת חשמל רציפה.

 

 



 42 -פרויקט מספר  חשמל ואלקטרוניקההמחלקה להנדסת  

 תכנון מערך אספקת חשמל להרחבת מפעל תעשייתי "קרלסברג  -נושא הפרויקט

  רותם אביטלו יניר ברדה  סטודנטים

 אינג' עוזי נעים קונטי פדרל סרויס ישראל  מנחים

 תקציר
 

ומייצר משקאות מאז ועד היום באמצעות מערך לוגיסטי אשר נבנה  1995"קרלסברג" אשקלון הוקם בשנת  מפעל

 בעת הקמת המפעל ובהתאם לצרכיו בשנים אלה.

שנות קיומו, התרחבה משמעותית פעילות המפעל ותפוקותיו, התשתיות נמצאו בקצה יכולת. מתקן השפכים  25במשך 

תת להם פתרון מיידי למניעת פגיעה באיכות הסביבה ובעמידה בדרישות החוק, כמו הוא אחד מהמערכות שהיה חייב ל

כן הצורך באחסון יעיל חסכוני במקום ואוטומטי של תוצרת גומרה, לכן הוחלט לבנות מט"ש )מתקן טיהור שפכים( 

 והעתידיים.  םומתקן לוגיסטי גדול שייתן מענה ראוי ומקיף יותר לצרכי המפעל העכשוויי

מ"ר, בו יבנה מט"ש מתקדם ומחסן אוטומטי  16,000קט זה נתמקד בפיתוח החלק המזרחי של המפעל ששטחו בפרוי

 משטחים עם תוצרת גומרה. 17,000מטר בו יאוכסנו כ  40בגובה של 

מטרת הפרויקט הנה תכנון המערכת החשמלית עבור הגדלת המפעל אשר יכלול הזנות למכלול הצרכים של המחסן 

 קן טיפול בשפכים.האוטומטי ומת

אשר תוזן מתחנה קיימת במפעל וכן מערך חלוקה במתח נמוך  22kvכל אלה יופעלו ע"י תחנת משנה במתח גבוה של 

 לכלל הצרכנים במתקנים הנ"ל וגיבוי גנראטור.

 התכנון יתבסס על התקנים והתקנות של חוק החשמל מבחינת רמת הבטיחות וכן ההתייעלות האנרגטית.

 

 :תכנון הנדסי

כבר בשלבים ראשוניים נחשפנו לתפיסות תכנון שונות המקובלות בעולם ההנדסה, החשיבות לראייה מערכתית והבנה 

 כוללת של מגוון הצרכים של הפרויקט.

 תכנון מערכות מסוג זה למפעל בקנה מידה גדול דרש מאיתנו התמקצעות בתחומים נרחבים מאוד, ירידה לפרטים.

 הנכונות לקבלת המיידע הנחוץ בכל שלב ושלב של הפרויקט, ולתכנן בהתאם לנדרש.לדעת לשאול את השאלות 

תכנון מתח גבוה דורש יידע ומיומנות שונה מתכנון במתח נמוך, היה עלינו להכיר את דרישות חברת החשמל, נהלים, 

ים, צורות הגשת מגבלות הרשת וצורת החיבור הנכונה בין המפעל הקיים לחלקה החדשה בה מוקמים המתקנים החדש

 היתרים אל מול הרשויות ועוד.

 

במתח נמוך נחשפנו למיידע רב, תכונות לתכנון, תוכנות לבחירת ציוד, תוכנות לסלקטיביות והגנות עורפיות הכרת 

 היתרונות והחסרונות של כול פתרון, גישה למאגרי מיידע וקטלוגים של ספקים ועוד.

 

בפרויקט לדוגמה, דרישה לעמידה  םובחירה נכונה של ציודים היא אחד השלבים הקריטיי יבנית מפרט טכני ייעוד

בתקנים לכלל הציודים המגיעם מארץ ומחו"ל,  מפרט טכני הכולל ובפרט לרמת זיהום רשת )הרמוניות( נמוך מכול 

אלו ועוד הם בין הגורמים ועוד( רזרבות בתשתיות, נקודות   UPSספקי הציוד השונים )מנופים רובוטים, ציוד הינע, 



 קרלסברג, מתח גובה, מתח נמוך, תכנון, מחסן אוטומטי, מט"ש מילות מפתח:

 

ודרישה לשינויים הנדסיים לאחר  גבוהותשיחסוך לא מעט תקלות, עליות ה החשובים לקבלת מתקן איכותי ברמה גבוה

 סיום הביצוע וחיברו לרשת החשמל.

ו עלינו כמתכננים לעמוד על דרישות שלנו לטיב הציוד וההתקנה )למרות כול הלחצים לעיגול פינות(, כך התכנון שלנ

 .יצא לפועל והלקוח יקבל מתקן שישרת אותו לשנים רבות בצורה איכותית לשביעות רצונו


