
 ME-01 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 מדע נגיש

  שירן כהן, טינה גואטה

 אינג' לוסי מילר שמש

   תקציר:

בשנים האחרונות גברה המודעות לצורך בפארקי שעשועים נגישים. באלו הקיימים כיום, כמות הפעילויות המשולבות 

האוכלוסיה. בנוסף, מרבית המתקנים דורשים סיוע מלווה. מסקירה וביקור מצומצמת ולרוב אינה מותאמת לכלל 

המתואם נגיש משולב מתקן שעשועים  עוסק בתכנוןנגישים דל. פרוייקט זה הבפארקים אלו נמצא כי מגוון המתקנים 

  .שימוש עצמאי, ללא צורך במלווהומאפשר לכלל האוכלוסיה 

 

ביקור בבית  ביקורים בפארקי שעשועים נגישים ברחבי הארץ,כוללים ה סקרי שוק רבים טרם תכנון המתקן בוצעו

פארקי שעשועים נגישים בארץ, כניסה אל עולמם של המתניידים בכיסאות  המקימים של איזי שפירא הנחשב מחלוצי

 .מתקניםלתכנון כבשי עליה ו קי שעשועיםהקיימים לתכנון פאר בתקנים העמקהגלגלים וקיום פגישות עימם, 

 

קן מורכב מחמישה מוקדי משחק אשר מחוברים בניהם באמצעות כבשי גישה ומכילים משחקים אינטקראקטיביים המת

המעודדים גירוי מחשבתי וחושפים את המשתמשים לעקרונות יסוד במדע. אל המוקד האחרון מחוברת המגלשה. 

לגלים. הקפסולה מתגלשת לכסא גלגלים ושני משתמשים נוספים ללא כיסא ג המגלשה כוללת קפסולה המותאמת

 לאורך המגלשה יחד עם המשתמשים ולאחר ירידתם חוזרת למעלה המגלשה. 

 

בתכנון המתקן הושם דגש על כל שהמתקן יהיה נגיש )למשתמשים עם וללא מוגבלויות(, משולב )הכולל שישה 

כלל מכלולי המתקן מכלולים לפחות(, אינטגרטיבי )שימוש משותף לכלל האוכלוסיות( ומאפשר שימוש עמצאי )

 נגישים בהפעלתם ללא צורך במלווה(.

 

הדרישות ההנדסיות שהוגדרו הינן מתקן מכני לחלוטין ללא צורך בחשמל, תחזוקה פשוטה ומינימלית, הנדסת אנוש 

 .תקן אירופאי(העל  יםהמבוסס 1604 –ו  1918, 1498ת"י )ועמידה בכל דרישות הבטיחות בהתאם לתקנים 

 

מגלשה וקפסולה עליהן בוצעו סימולציית תנועה לצורך הבטחת היציבות וזרימת התנועה של  התכן כלל פיתוח

הקפסולה במגלשה. בנוסף, בוצעה אופטימיזציה למבנה הקפסולה לקבלת משקל מינימלי תוך עמידה בדרישות חוזק. 

לאחר מכן, בוצעו אנליזות המגלשה והקפסולה כוללים מס' רב של מנגנונים מכנים הן לבטיחות והן להפעלת המתקן.  

יתאימו לנראות של ו ירהחומרים נבחרו כך שיעמדו בעומסים, בתנאי מזג האוו ובחירת חומרים וטכנולוגיות ייצור.

מוגבלויות בהיבט נראותם ע"מ שהמשתמשים עם ה . קיימת חשיבות גדולהכיום המתקנים הקיימים בפארקי שעשועים

 ם בפארק.שונה משאר המתקני מתקן זהלא יחושו ש

 

בזכות המגלשה הייחודית מסוגה בעולם. התכנון הייחודי פותח צוהר להכרה בצרכיהם של  מתקן זה מהווה פריצת דרך

ילדים עם מוגבלות ומאפשר להם חווית שעשועים ככלל הילדים. כמו כן, המתקן האינטגרטיבי מאפשר את הכרת 

 האחר ושילובו בחברה.



 

  

ש, מתקן שעשועים משולב, מגלשה, נגישות, מדע, כיסא גלגלים, חווית שעשועים, מתקן שעשועים נגי מילות מפתח:

פארק שעשועים, משחקים אינטראקטיביים, ילדים עם מוגבלויות, אינטגרציה, בטיחות, הנדסה, פרויקט גמר, ת"י 

 .1604, ת"י 1918, ת"י 1498

 

 

 

 

 



 

  זרימה, תצורות ניסוי, צינור, מילות מפתח:

  

 ME -02פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 מערכת ניסוי לבדיקת תצורות זרימה 

  עמיחי סלימן, מנחם סעדון

 ד"ר בלה גורוביץ'

   תקציר:

זרימה הטרוגנית עם שטח מגע מוגדר  הינה ,(יחד פאזות ממושקותי בזרימה דו פאזית )זרימה של שת בתכנון מערכת ניסויעוסק הפרויקט 

רוב סוגי הזרימה הקיימים בטבע ורוב סוגי הזרימה , בין נפחי המרכיבים השונים, כאשר כל פאזה יכולה לייצג מצב צבירה או חומר שונה

, גרעיניים כוריםהמשמשים בתהליכי התעשייה השונים הינם דו פאזית, את סוגי הזרימה הללו ניתן לפגוש לרוב במפעלי אנרגיה, 

.תהליכים כימיים, שאיבת נפט מבארות הולכת נפט בצנרת, תהלכי קירור ותהליכים שונים  

שרוב מערכות הניסוי  ניסויים, לאחר סקר שוק מעמיק נמצא קיימות מערכות ניסוי דומות אשר עלותם גבוהה, וכוללות מספר נמוך של

                                אנכיים, אשר ניבנו באופן ספציפי למוסד מסוים ולא לשוק הפתוח.                                                                   או הקיימות הן מערכות ניסוי לתצורות זרימה אופקיים 

לנכון לתכנן  מצאנשרוב המערכות כוללות רכיבים זהים ) צנרת, מד ספיקה, ווסתים, שסתומים וכו'(,  ובןהבוצעה במהלך הסקירה ש

עלויות באופן  הוזלתתאפשר תובכך ית, אנכוגם מערכות ניסוי במערכת אחת, צורת זרימה אופקית  מערכת ניסוי אשר תכלול שני

מחקר  למערכת הניסוי, בוצע ממודל בתיב"וכנן כמו כן תמערכות ניסוי מסוג זה וגם תאפשר מס' ניסויים במערכת אחת, עבור  משמעותי

 ., ובכך המערכת תכלול לא פחות משישה ניסוייםהרכיבים הנדרשים למערכת הניסוי וכן אלטרנטיבות שונות מקיף על כלל

 דו פאזית, וישנן זרימת נוזליםת מעשית כאשר רוצים לתכנן מערכת מנקודת מבט הנדסי לסטודנטים ללמוד מערכת ניסוי זו מאפשרת

 .חיכוך, נוזל, מסה, צפיפות,  העברת אנרגיה, תכונות חומר :צריכים להתמודדשעימם בעיות מספר 

 ולבחון אותו בתנאי מעבדה. לסטודנטים ללמוד באופן מוחשי ופיזי את נושא תצורות הזרימה בצינורמערכת זו תאפשר 

 .ע"י פתיחה וסגירה של ברזים ניסויים בצורה פשוטה ויעילההתאפשר החלפה בין המערכת 

עבדה להכין דוח מכין לגבי אותו ניסוי אשר יכלול את מטרת הניסוי וחישובים תאורטיים, במהלך עם זאת על כל סטודנט לפני כניסתו למ

הניסוי יתקבלו תוצאות מעשיות ולבסוף יצטרך כל סטודנט להגיש דוח מסכם אשר יכלול בתוכו את מטרת הניסוי, חישובים תאורטיים, 

 ותוצאות הניסויי ומסקנות. 

 



 ME-03 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 תיכון ופיתוח הנדסי למערכת כבש עבור משאית מבצעית

 , מתן בנארושמורן המר

 אינג' עמנואל יאיר

   תקציר:

בזירות שונות ובתנאים סביבתיים שטח מבצעית המשמשת למגוון משימות מבצעיות בצה"ל קיים שימוש במשאית 

 מורכבים ומשתנים.

על מנת לייעל את זמני ההעמסה והפריקה בשטח ועל מנת לאפשר העמסת ציוד כבד בעזרת כננת העמסה אחורית, 

 . בקלות יחסית ציודפותח כבש אחורי מתקפל המאפשר עליה וירידה של 

 ק"ג. 1000 שלמשקל העמסה הכבש אושר ל

ות המתקפלים לצורת ספר, ובתצורה הקיימת, משלב בוכנות פנאומטיות המסייעות לפתיחה לוח 2-הכבש בנוי מ

 שניות. 5 -. זמן הפתיחה והסגירה עומד על כידנית וסגירה

 פיתוח הכבש ע"י צה"ל בוצע תחת לוח זמנים צפוף, לכן הפתרון שפותח עונה על הצורך המבצעי בצורה חלקית בלבד.

 

 :החסרונות בכבש הקיים

 ניתן לסגור את הכבש מתוך ארגז המשאית.לא  .1

 אנשים לפתיחת וסגירת הכבש. 2-יש צורך ב -פתיחה ידנית .2

 יש צורך בהפעלת כח רב לפתיחת וסגירת הכבש, בעיקר כאשר המשאית עומדת בשיפוע. .3

 

שהוצגו הפרויקט עוסק במתן פתרון יעיל יותר בפעולות ההרמה וההורדה של הכבש באופן שייתן מענה לחסרונות 

 מעלה:

 . תיתכן אפשרות לסגירת הכבש מתוך המשאית.1

 . תפעול הכבש יתאפשר ע"י אדם אחד ולא ידרוש מאמץ גופני.2

 

 במסגרת הפרויקט, נבחנו מספר חלופות לפתרון הבעיה ונבחרה החלופה שמציעה פתרון מלא לחסרונות שהוצגו. 

 V24פיתוח של קיט שדרוג המורכב ממשאבה ובוכנות הידראוליות, המשאבה מקבלת מתח  -הפתרון שנבחר

 מהמשאית.

הפתרון המועדף נבחר הן משיקולים הנדסיים והן משיקולי עלות על מנת לאפשר למקבלי ההחלטות בצה"ל להחליט 

 על יישומו. 

הפרמטרים, נבחן גם השימוש בחומרים מרוכבים ליצור  במהלך העבודה על הפרויקט, ומתוך הרצון להתחשב במגוון

חלקים מהכבש הקיים לצורך הפחתת משקלו. כמו כן, בוצעה התייעצות מול גורמים מקצועיים מהתעשייה בתחום 

ההידראוליקה שאפשרה תכנון אמיתי על פי האביזרים הסטנדרטיים  הקיימים בשוק ואפשרה הערכת העלויות 

 הצפויות לפיתוח.

ויצור אב הטיפוס בוצע בסדנה מקצועית תוך שימוש בכלים לעיבוד שבבי, מסגרות, הידראוליקה ועבודת  פיתוח

 חשמל. תכנים אלו נלמדו במסגרת הלימודים לתואר ויושמו הלכה למעשה בפרויקט זה.



 

 כבש, בוכנה, הידראולית, פנאומטית, מרוכבים. מילות מפתח:

  

בראש  מטרת הפרויקט היא פיתוח של מערכת להרמה והורדת כבש מבצעי באופן שיענה על חסרונותיו כפי שצויינו

 מסמך זה. 

 השגת המטרה התאפשרה תודות להקפדה על מספר תהליכים:

 . הבנת הבעיה ותכנון הפעולות הנדרשות למציאת פתרון הולם כפי שהוגדר על ידינו.1

 . שמירה על קשר מול הלקוח, הבנת צרכיו ויכולותיו.2

 ועה.. תכנון זמנים ריאלי והקפדה עליו תוך יכולת לבצע שינויים תוך כדי תנ3

 . שמירה על קשר רצוף מול המנחה לצורך קבלת אישור על העבודה שבוצעה ועזרה בהגדרת המשימות להמשך.4

 

את היריעה על אלו שלא.  והרחיבפיתוח של מערכת זו נתן משנה תוקף לחלק מהתכנים שנלמדו במסגרת התואר 

 יו.העבודה על הפרויקט הוכיחה לנו כי השלם אכן גדול )מאוד!( מסכום חלק

 

 

 

 

 



 

 התאמה אישית. ,סד , ברך, קרע ברצועה צולבת, הדפסת תלת ממד מילות מפתח:

  

 ME-04 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 סד תומך ברך בהתאמה אישית בהדפסה תלת ממדית

   עדי גדעון, דניאל מז'ביין

 ד"ר גיא בן חמו

 

 ברך הינו מפרק בעל פונקציונאליות מורכבת ומסובכת, בשל כך חשופה הברך לפציעות רבות.   תקציר:

 ( ,לרצועה הצולבת תפקיד חשוב באיזון הברך.ACLאחת מהפציעות הנפוצות בברך היא קריעת הרצועה הצולבת )

וני המולבש לברך חלק מתהליך ההחלמה מקריעת הרצועה הצולבת הוא חבישת סד תומך לברך, סד הינו אביזר חיצ

 הפצועה, תפקידו לספק הגנה ותמיכה לברך.

 כיום מוצע הסד במידות כלליות ולא מותאם עבור כל חולה באופן אישי.

 פרויקט זה עוסק בתכנון סד תומך ברך בהתאמה אישית בהדפסה תלת ממדית. 

ך בשונה מסד המוצע במידות יתרונו של הסד המותאם באופן אישי עבור כל חולה הוא יכולת שמירה כפולה על הבר

 כלליות. 

טרם תכנון המוצר נעשה סקר ספרות  מעמיק בנושאים הרלוונטיים כגון: מבנה הברך , בעיות נפוצות בברך, סדים 

הקיימים בשוק , קהל היעד של הסדים ,חומרים מהם עשוי הסד ,נקודות ברגל עליהן לוחץ הסד , חקר הדפסה תלת 

 אה.ממדית ושימושיה בעולם הרפו

 אפיון המוצר הוא חלק בלתי נפרד מתכנון נכון ובו מוגדר מפרט הדרישות מהמוצר.

בפרויקט זה התאמת סד עבור חולה ספציפי דורשת יצירת תבנית של הרגל באמצעות גבס רפואי, תבנית הגבס נסרקת 

 באמצעות סורק תלת ממדי לקבלת מודל במידות מדויקות.

 . SOLIDWORKSשה בעזרת תוכנת מידול הסד והאנליזות הנומריות נע

בתום התכן הראשוני מתבצעת הדפסה ראשונית של אב טיפוס במדפסת תלת ממדית, לדגם האב טיפוס נעשה ניסוי 

  העמסה לבדיקת כשל בסד.

המידול הסופי של הסד התבצע לפי המידות המדויקות של הסריקה, בתום מידול הסד נעשה תכנון המכניזם הכולל שני 

 מעלות. 60שיניים ומעצור המגביל את תנועת הכיפוף עד לזווית של גלגלי 

 .SOLIDWORKSלשני חלקי הסד והמכניזם התבצעו אנליזות נומריות בעזרת תוכנת 

 לאחר ביצוע האנליזות נעשה תכנון ההדפסה הכולל קביעת מאנכי הדפסה , אופן המילוי ועובי דופן ההדפסה.

 בחלקו הפנימי ותפירת הרצועות האלסטיות.  בתום ההדפסה מתבצע ריפוד של הסד 

 סגירת הרצועות הראשונית נעשית ע"י אורתופד ולכן כוחות המתיחה נקבעים על ידו ולא על ידי חישובים הנדסיים.
 
 

 

  

 



 

 בריכות פרטיות, טביעת ילדים, מצוף, חיישן פיאזומטרי מילות מפתח:

  

 ME - 05 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

Keeper-I 

   מוטי דרעי, שניר אייזן

 ד"ר בלה גורביץ, ד"ר גיא בן חמו

   תקציר:

ילדים עד הינן של טובעים מידי שנה בבריכות פרטיות בחצר ביתם. רוב הטביעות  בממוצע ילדים 17במדינת ישראל 

. קיימות היום מערכות היודעות לזהות כאשר בסביבהומתרחשות כאשר הילדים ללא השגחה למרות שישנו מבוגר  5גיל 

ילד נפל למים אך מערכות אלו מתריעות בלבד וזמן יקר חולף עד הגעת עזרה לילד. בעבודה זו תוכננה מערכת אשר 

כל הזמן אלא אם נוטרלה למטרת שימוש בבריכה. כאשר יסתיים . המערכת תהה דרוכה בזמן אמת תתריע ותגיב למצוקה

השימוש ולא יהיו אנשים בבריכה המערכת תזהה זאת ותידרך אוטומטית בתוך זמן קצר. המערכת תזהה נפילה למים 

במידה ותתרחש. כאשר זוהתה נפילה תגיב המערכת באמצעות התראה על האירוע ובמקביל תפעל להציל את הילד 

. הנמצא מחוץ לבריכה מיכל לחץבגז המגיע ממצוף המתנפח  על ידיאשר תצוף אל פני המים  PVC תבאמצעות רש

ומהם נבנה מודל מתמטי המתאר את הכוח שמפעיל  במהלך תכנון המערכת נחקרו הכוחות הפועלים על הרשת והמצוף

ונכתב קוד אשר מפעיל את  רהנבנתה סכמת מערכת בקוהזמן הדרוש לציפה.  המצוף לאורך המסלול, תאוצתו, מהירותו

המערכת. נחקרו החיישנים לזיהוי המצוקה ונבחר החיישן הפיאזומטרי המזהה גלי לחץ כחיישן המתאים ביותר למערכת. 

 תכנות.יונבנה דגם ה ןתוכנהמותאמת לבריכות בגיאומטריות שונות. נעשתה אנליזת דמיות ו מערכת מכאניתתוכננה 

  מודל המתמטי והוכח כי ניתן להציף את הרשת על ידי ניפוח המצוף בזמן אמת.מניסויי ציפה של הדגם אומת ה



 

, חישוב סטטי, ענף הבנייה, קשירות, קשירת עגורן, עיגון LIEBHERRעגורן צריח, בטיחות,  מילות מפתח:

 עגורן, כלי חישובי, ממשק לחישוב קשירות 

  

  ME-06 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכן ופיתוח כלי לחישוב עגינה של עגורן צריח

  אביחי נמני, אלדד וקנין  

 גב' לוסי מילר שמש 

   תקציר:

עגורן צריח הינו כלי חיוני בהקמת מבנים. בעצם היכולת להעביר מטענים וציוד בניה לגבהים במהירות וביעילות , 

העגורן מקצר באופן משמעותי את משך הבניה. גובהו של העגורן משתנה כתלות בהתקדמות הבניה כאשר הגבהתו 

יות. במהלך פעולתו, העגורן נתון לעומסי עבודה ולעומסי רוח משמעותיים. אי לכך, נעשית באמצעות הוספת חול

בגבהים גדולים, נדרש לבצע עיגון )קשירה( של העגורן לבניין על מנת לייצבו. הקשירה מורכבת ממסגרת החובקת 

שים לתמוך בעומסים את תורן העגורן, אליה רתומים שלושה מוטות אשר מצדם השני נעגנים לבניין. מוטות אלו נדר

הפועלים על העגורן הן בזמן העבודה והן בזמן מנוחה. אי לכך, נדרש ניתוח הנדסי לתכנון מבנה הקשירה. כיום, 

הניתוח ההנדסי מבוצע על ידי חברות הנדסה ייעודיות. בשל העלויות, לעיתים קבלנים מוותרים על שירות זה 

יעודי יממשק כלי חישובי הכולל  בפרויקט זה פותח שלים הרי אסון.ומבצעים קשירות לפי כללי אצבע ובכך נגרמים כ

המקצועיים )קבלן  לכל הגורמיםהנדסי לביצוע קשירות מענה  ונותןהמקבץ אליו את נתוני היצרן למגוון סוגי עגורנים 

העגורן ועד חישובי הכוחות על מבצע, קונסטרוקטור, מהנדס הפרויקט וכו'(. החישובים מבוצעים בהתבסס הן על 

ממשק זה מנגיש לבעלי העגורנים את היכולת לביצוע קשירות  לקיר הבניין והן לקבלת מידת המוטות וסוג הפלדה.

נערכו לשם ביצוע הפרויקט  העגורן , חוסך עלויות גבוהות וזמן יקר אשר מתבטא בכסף ושימוש בכללי אצבע.

אשר חשף את  , ות רציפה עם מהנדס מחלקת עגורניםבחברת "אשטרום" לשם הבנת התהליך ולאחר התייעצ ביקורים

קשירת העגורן לבניין ואת הדרך הקשה להגיע למספרי הכוחות  בשיחה הועלתה בעיית תכנוןהתקנים וספרי העגורן. 

על מנת לבדוק את נכונות הכלי החישובי, בוצעו מספר רב של השוואות בין אשר נמצאים אצל יצרן העגורנים. 

". לאחר הצגת הממשק המוגמר למהנדסי חברת ”LIEBHERRובי לבין נתונים מדוחות של חברת תוצאות הכלי חיש

אשטרום, נמצא כי הממשק מספק פתרון לבעיה הקיימת כיום, והינו בעל חשיבות רבה בתחום רווי תאונות הרות אסון 

 אשר לוקה בחוסר ידע בהנדסה בתחום זה.

 



 

  

 ME-07 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 D3תכנון ובקרה של מכונה למחזור חומרי גלם המיועדים להדפסת 

 

   משה אביסידריס, מאור בוקובזה

 מילר שמש גב' לוסי

   תקציר:

בתחום הדפסות תלת ממד. עם התפתחות טכנולוגית ההדפסה  התפתחות טכנולוגית חלהבשנים האחרונות 

נוצרה עליה בנגישות למדפסות אלו והן הגיעו גם אל המשתמש הביתי. דבר זה גרם לעליה בפסולת 

אשר . בנוסף, אין פתרון למחזור יעיל )תמיכות הדפסה ודגמי אבטיפוס( פלסטיק הנובעת מהדפסות אלו

בעקבות כך נוצר צורך במכונה אשר יכולה למחזר את תוצרי  מאפשר שימוש חוזר בתוצרי ההדפסה.

אשר ימנע את הזיהום הסביבתי ויאפשר שימוש חוזר וחיסכון  ההדפסה, ולהפוך אותם לחומר גלם חדש

לא נמצאה מכונה אשר מבצעת את כל כיום ות מחזור הקיימה שבוצע נמצא כי מכונותחקר שוק מ בעליות.

מתקן מחזור ביתי לפסולת הדפסות תלת יקט זה היא פיתוח מטרת פרולכן,  שלבי המחזור בצורה רציפה.

ומייצרת חומר גלם  PLA -ו ABSתוצרי הדפסה מחומרים נפוצים בשוק כיום כגון:  , אשר מקבלממד

כאשר כל תהליך  המוכן לשימוש חוזר במדפסתחדש בצורת חוט המגולגל בגליל הדפסה )פילמנט( 

מגרסה אשר הופכת את פסולת  המכונה מורכבת מארבעה מכלולים עיקריים הכולליםהמחזור הינו רציף 

מערכת קירור , פילמנט חדש מייצרדיזה ודרך הפתיתים  אקסטרודר המחמם את ההדפסה לפתיתים,  

נערכו חישובי בתהליך הפיתוח, עבור המגרסה,  גליל הדפסה.לייצוב הפילמנט ומערכת גלגול ליצירת 

 בהתאם לבחירת המנוע ותכנון התמסורת , בוצעו חישוביםחוזק ואנליזות חוזק לשן ולמוט המגרסה

תוך לקבלת פילמנט בקוטר הנדרש  עבור האקסטרודר, תוכננו הבורג והצילינדר דרישות הגריסה.ל

מערכת הקירור והגלגול תוכננו לפי  גופי חימום.התחשבות בצורכי הבקרה הכוללים חיישן טמפרטורה ו

  דרישות תכן ורציפות התהליך. 

מתקן זה מאפשר למשתמש הביתי לייצר בכוחות עצמו חומר הדפסה ממוחזר ובכך לחסוך בעלויות 

ולשמור על הסביבה. כמו כן מהווה פתרון להפעלה רציפה של כל הליך המחזור, דבר אשר לא קיים בשוק 

 היום.

 

 

  , מחזור פילמנט, מתקן מחזור, בקרת קוטר חוטPLA, ABSפילמנט, מגרסה, אקסטרודר,   מילות מפתח:

 



 

  

 ME-08 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 3Dתכנון ובקרה של מכונה למחזור חומרי גלם המיועדים להדפסת 

   אוהד אמסלם, בן לוי

 גב' לוסי מילר שמש

 תקציר:

בתחום הדפסות תלת ממד. עם התפתחות טכנולוגית ההדפסה נוצרה  התפתחות טכנולוגית חלהבשנים האחרונות 

עליה בנגישות למדפסות אלו והן הגיעו גם אל המשתמש הביתי. דבר זה גרם לעליה בפסולת פלסטיק הנובעת 

אשר מאפשר שימוש חוזר בתוצרי  . בנוסף, אין פתרון למחזור יעיל)תמיכות הדפסה ודגמי אבטיפוס( מהדפסות אלו

 בעקבות כך נוצר צורך במכונה אשר יכולה למחזר את תוצרי ההדפסה, ולהפוך אותם לחומר גלם חדש ההדפסה.

מחזור ה שבוצע על מכונותחקר שוק מ אשר ימנע את הזיהום הסביבתי ויאפשר שימוש חוזר וחיסכון בעליות.

יקט זה היא מטרת פרולכן,  כל שלבי המחזור בצורה רציפה. לא נמצאה מכונה אשר מבצעת אתכיום הקיימות 

תוצרי הדפסה מחומרים נפוצים בשוק כיום כגון:  , אשר מקבלמתקן מחזור ביתי לפסולת הדפסות תלת ממדפיתוח 

ABS ו- PLA  ומייצרת חומר גלם חדש בצורת חוט המגולגל בגליל הדפסה )פילמנט( המוכן לשימוש חוזר

מגרסה אשר  המכונה מורכבת מארבעה מכלולים עיקריים הכוללים, כאשר כל תהליך המחזור הינו רציף. במדפסת

מערכת , פילמנט חדש מייצרדיזה ודרך הפתיתים  הופכת את פסולת ההדפסה לפתיתים, אקסטרודר המחמם את

ות ממשק ייחודי בצורת בקרת המערכת נשלטת באמצע גליל הדפסה.קירור לייצוב הפילמנט ומערכת גלגול ליצירת 

מסך מגע כאשר: עבור המגרסה בוצעה בקרה הכוללת מנגנון בטיחות למניעת פעולת הגריסה כאשר דלת המגרסה 

כאשר החוט יוצא פתוחה ובקרת המנוע. לאקסטרודר בוצעה בקרת טמפרטורה בחוג סגור ובקרת מנוע. לבסוף, 

ומשם עובר דרך מערכת מבוקרת אשר בודקת את קוטר  מהדיזה הוא עובר קירור באמצעות הסעה מאולצת באוויר

ומתיחות החוט, מהירות יציאת החוט מהדיזה  הגלגול ושולטת על של מערכת החוט. בדיקה זו מועברת למנוע

הנדרש. הפרויקט בוצע במקביל לקבוצה אשר ביצעה את תהליך תכן, אולם בשל הממשק הבלתי בהתאם לקוטר 

המערכת, עבודה זו כללה אף היא השתתפות בתהליך התכן של מכלולי המערכת  נפרד בין תהליך התכן לבקרת 

מתקן זה מאפשר למשתמש הביתי לייצר בכוחות עצמו חומר הדפסה ממוחזר ובכך לחסוך בעלויות ולשמור על 

הסביבה. המתקן כולל ממשק ייחודי אשר שולט בבקרת המערכת ומאפשר למשתמש לבחור את סוג החומר הדורש 

 . כמו כן מהווה פתרון להפעלה רציפה של כל הליך המחזור, דבר אשר לא קיים בשוק היום.מחזור

 

 , מחזור פילמנט, מתקן מחזור, בקרת קוטר חוטPLA, ABSפילמנט, מגרסה, אקסטרודר,  מילות מפתח:
 



 

  

 ME-09 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכנון כלי רכב ממנוע בידי אדם  

  מאיר יפרח וגלעד הורוביץ  

 גב' לוסי מילר שמש 

   תקציר:

בשנים האחרונות ספורט הרכיבה על אופניים גדל בהיקפו. כתוצאה מכך, התפתחו סוגים חדשים של תצורות כלי 

רכיבה הכוללים תצורות ישיבה והנעה מגוונות וחדשניות. מסקר שוק התגלה כי מרבית המוצרים הקיימים מתוכננים 

. לפיכך, פרויקט זה עוסק בתהליך תכנון לנהיגה אורבנית וכי בתחום רכיבת השטח קיים מספר מועט של מוצרים

 ופיתוח של כלי רכב ממונע אדם המיועד לרכיבת שטח אתגרית.  

 

תהליך הבחירה של הקונספט הסופי בוצע בעזרת טבלת החלטות אשר הכילה קריטריונים מהותיים לרכיבה בשטח 

 כגון, יציבות, עבירות ואחיזת קרקע.  

( בה המשתמש recumbent bicycleמשתייך למשפחת האופניים השעונים )כלי הרכב שפותח מבוסס מערכת זחל ו

נמצא במנח שכיבה. מערכת הרכב מורכבת מארבעה מכלולים עיקריים: שלדה ראשית, הנעה, היגוי וזחל, כאשר 

 השלדה הראשית נושאת את מכלולי ההנעה וההיגוי ובשני צדיה מחוברות מערכות הזחל.

 

 פיתוח הנם הקניית יכולות תמרון והפקת מהירות מספקת תוך שימוש בכח סביר.האתגרים העיקריים בתהליך ה

לשם כך, התווספו לתמסורת השרשרת הנפוצה עוד שתי מערכות של תמסורות רצועה, המאפשרות העברת הספק לכל 

 ( בנפרד דבר המאפשר ביצוע פניות בעזרת מהירויות קוויות שונות.sprocketגלגל מניע )

לייצר תנועה בכח סביר התחלקה העבודה לשני מישורים שונים: אופטימיזציה למשקל הרכב, תוך  על מנת להצליח

התחשבות בשיקולי חוזק ובחירת חומרים, ולתמסורת השרשרת, תוך שינוי מספר השיניים של הגלגלים על מנת 

 להגיע ליחס האופטימלי.

 

חיתה נזקים ותופעות לוואי, הנגרמים מרכיבה מנח הישיבה נבחר לאחר היחשפות לכך שרכיבה שעונה מונעת ומפ

ממשוכת במנח הקונבנציונאלי. כמו כן זוויות מפרקי הידיים והרגליים תוכננו בהתאם למדע האנתרופומטריה על מנת 

 לספק נוחות מקסימלית למשתמש בעת הרכיבה.

 

ביבת השימוש של המוצר לצד לסיכום, פרויקט זה עוסק בפיתוח מוצר חדשני המביא נדבך חדש לעולם האופניים. ס

נוחות המשתמש והקונספט המקורי,  עונים על הצורך ההולך וגובר לקראת הדבר הבא בעולם כלי הרכב הממונעים 

 בידי אדם. 

 

 



 

 , שתל, התכלות, הדפסה תלת מימד, ניסוי, גאומטריה ACLברך, פציעה,   מילות מפתח:

  

  ME–10 :פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

עבור מטופל בעל קרע ברצועה הצולבת  ,ההדפסה לקצב התכלות השתל גאומטריתהקשר בין  

(ACL) 

  יקיר וקנין    ,נדב לוי 

  ד"ר גיא בן חמו  

   תקציר:

( תפקיד חשוב והוא לייצב ולאזן בין עצם הירך לעצם השוק בעזרת שני רצועות אחורית וקדמית ACLלרצועה הצולבת הקדמית בברך )

מרבית משקל הגוף ובנוסף היא מאוד  נשיאתעקב בגוף האדם לא יציב הברך היא מפרק   אשר מצליבות אחת את השנייה בתוך המפרק.

לכן נובעות פציעות כגון קרע ברצועה ובעיקר בקרב ספורטאים העוסקים בענף הכדורגל והכדורסל. ברוב המקרים הפציעות אינן  דינמית

של פיזיותרפיה וטיפולים  תהליך השיקום וחזרה לשגרה נע בין חצי שנה לשנה  .ה או סיבוב שגוי של המפרקקורות ממגע ישיר אלה מנחית

 אינטנסיביים ובדרך כלל הסיכוי לפציעה חוזרת  גבוה.  

מות כמה קיי  .כיום הטיפול בפציעה קורה בעזרת שתל תבריגי קבוע בברך האדם ובעל גאומטריה קבועה, ללא התאמה פיזיולוגית למטופל

 טבעי PLA חומרשתל תבריגי העשוי  עםהרצועה וקיבוע  בעיקר בפתרון לבעיה בעזרת השתלה ופרויקט זה יתמקד ACLשיטות טיפול ב 

העיקריות הן פיתוח מערכת ניסויית המדמה את סביבת הברך לאחר ההשתלה בשילוב תנאי  פרויקטמטרות ה  .ה בגוף בזמן ההחלמהמתכלה

בעזרת טכנולוגיית   כל זאתסביבה ומאמץ ומציאת הקשר בין גאומטריית ההדפסה לקצב התכלות החומר בתנאים המדמים את סביבת הברך.  

בעקבות המאמצים הפועלים , לות שתל תבריגי בתנאי מעבדהב התכההדפסה לקצ גאומטרייתוהבחנה לגבי הקשר בין  הדפסה בתלת ממד

 . בזמן התנועה עליו

 י ולטיב העצם.יו נגזרות ומתאימות למטופל ספציפהיא האפשרות למדל ולהדפיס בורג מתכלה אשר מידות יתבהדפסה תלת ממדיתרון 

להיות  ועליו שהוא מדמה את התבריג בפרויקט מכיווןמהותי עליו יבוצעו ניסויי המתיחה וההתעייפות הוא חלק  האידיאליבחירת הדגם 

 -נבחר גאומטריות לדגמים בהתאם לתקני הביותר למציאות ולדמות את המצב הנוכחי במיטבו, לכן  מדויקותבמידות והתכונות המכניות ה

ASTM ( 0.9בעלי עוביי דופן משתנים mm , 1.35 mm , 5 mm  הדגמים מודלו בעזרת תוכנת  .)SOLIDWORKS  והודפסו ע"י

 .   PRUSA i3 mk2מדפסת תלת ממדית מדגם 

יום, לאחר הוצאת הדגמים  21למשך     saline (0.9 NaCl)קצב התכלות החומר המודפס בוצע באמצעות ניסוי טבילה בסביבה פיזיולוגית 

בוצעו על הדגמים על מנת למצוא את הקשר בין עובי  תניסויי מתיחה והתעייפו שככל שעובי הדופן גדול יותר התכלה פחות חומר. והתגלה

הדופן של הדגם המודפס לתכונות החומר והתקבל שככל ששטח החתך קטן יותר הסיכוי לכשל נמוך מכיוון שהתכונות המכניות גבוהות 

𝜎𝑌.𝑃יותר ) = 12 𝑀𝑃𝑎, 𝜎𝑈𝑇𝑆 = 61 𝑀𝑃𝑎16% -א הנמוך מבניהם, כ( .בנוסף ניתן לראות שהתארכות החומר בשטח החתך הקטן הו 

 בהתאמה.     26%ו  18%לעומת  

 



 

 מיטה מתכווננת, פצעי לחץ, ציוד רפואי, בוכנות חשמליות, מוגבלויות מילות מפתח:

  

 ME - 11 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכנון מנגנון מכאני למניעת פצעי לחץ

   דור אביב, אביב זבורוב

 גורביץ ד"ר בלה

   תקציר:

 מיליון אנשים. 6מפצעי לחץ, סה"כ  אחד מתוך שמונה מבוגרים כיום בישראל ובעולם סובלים

 בכוחות עצמם. אוכלוסייה נוספת שסובלת מפצעי לחץ הינה אנשים עם מוגבלות שאינם יכולים להזיז את גופם

כדי  הטיפול והמניעה נגד פצעי לחץ, פצעי לחץ, מהם דרכי  אעל נושבפרויקט זה נעשה סקר שוק ולמידה 

להרחיב את הידע ביקרו הסטודנטים במוסדות רפואיים כגון בית השקמה בחולון, בית חולים אסותא, התייעצות 

 עם מומחים בתחום, שיחות עם משפחה שמטפלת בבנם הסיעודי.

 ם, כריות ויסקו מיוחדותמזרונים מתנפחי :מספר דרכים למניעה של פצעי לחץ כגוןשוק הובן שיש הלאחר סקר 

דקות  20מעלות בכל שעתיים למשך  30אבל הובן שהטיפול הנפוץ והבסיסי ביותר הוא הטיית המטופל בזווית 

 לכל צד.

פעולה זו דורשת כח רב מצד שני המטפלים וכמובן אי נעימות מצד המטופל, כמו כן הטיפול לא תמיד יעיל ולא 

 מכובד.

היא לשפר את אופן הטיפול המסורתי ולהפוך אותו לטכנולוגי ויעיל למטופל וקל יותר למטפל  מטרת הפרויקט

 ח אדם בצוות הרפואי.וכמו כן יהיה אפשר לחסוך בכ

נמצאת בבתי חולים, בתי אבות ה הסטנדרטית מתכווננתהון שתוכנן יכלול קיט הרכבה שיחובר למיטה נהמנג

 וכדומה.

 ות שונות לכוונון המיטה ונבחרה החלופה המתאימה ביותרבפרויקט זה תוכננו ארבע חלופ

 העונה על הדרישות, וכן נעשה תכן מפורט של החלופה הנבחרת.

 .RFון יכלול בקרה ושליטה באמצעות טכנולוגיית נהמנג

ישראלי ה במהלך הפרויקט נוצר קשר עם מכון התקנים לכןבפרויקט רפואי יש חשיבות לעבודה מול תקנים 

 ם למיטה רפואית.לקבלת תקני

לאחר תכנון המערכת ביצעו הסטודנטים אנליזות חוזק, חישובי ברגים, ריתוך, אופטימיזציה לחלקים על מנת 

 להוזיל עלויות ועדיין לשמור על מקדם בטחון לפי התקינה הרפואית.

 



 

 ארכובה, השקיה, עגלה, ציר. -מים, בוכנה, לחץ, גל מילות מפתח:

  

 ME-13 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 עגלת השקיה ניידת

 חלק, בר ג'ורג'ייוסף  

 יחי שוריןגורביץ', מר אבבלה ד"ר 

 

  תקציר:

פרויקט "עגלת השקיה ניידת" הינו מוצר השקיה חדשני המאפשר השקיה ושם דגש על נגישות לגיל השלישי ונוחות 

 גבוהה לכלל המשתמשים. 

 מטר. 2-מרפסת הנמצאים בגובה של עד כ\עגלת ההשקיה הניידת נועדה לאפשר השקיה לעציצים וצמחים בדירה

גלים. ציר הגלגלים הוא למעשה גל ארכובה שאליו מחוברות שתי המוצר בנוי ממיכל מים שמוצב על ציר של שני גל

משאבות שיוצרות לחץ במיכל המים. תנועת הגלגלים בזמן נסיעת העגלה, מניעה את גל הארכובה והוא מניע את 

מ"מ ובקצהו ממוקמת ידית  1500-המשאבות ליצור לחץ בתוך המיכל. מתוך מיכל המים יוצא צינור מים באורך של 

לוויסות לחץ המים היוצא מהצינור. בעיה מהותית אחת שנתגלתה בפיתוח היא לשמור על לחץ השקיה תקין לחיצה 

לאורך זמן, גם כשאין תנועת גלגלים. בעיה זו נפתרה בכך שהוצבה משאבה ידנית בתוך המיכל למקרה שלחץ 

 ההשקיה ירד. 

 .התיכנון ותנאי הדרישות על שעונה אבטיפוס התקבל העבודה במסגרת



 

  

 ME-14 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכנון ופיתוח אקסטרודר ביולוגי

  דביר צפירה , עוז בן דוד

 ד''ר גיא בן חמו , מהנדס אבי ברוש 

  תקציר:

לרוב מכונות . ם''שימוש בתוכנות תיב מדים ע''יייצור המאפשרת ייצור של מודלים תלת מ תגיוכנולטא יה  3Dהדפסת  

הדפסת  עד ליצירת המודל. שכבה ל גבישכבה ע ה של חומרמרים שונים ע''י הדפסיההדפסה מייצרות את המודלים מפול

לת להזריק את התאים בדיוק ת מסוגפסהמד. גי המדמה את הרקמה הבין תאיתולומשתמשת בדיו בי ,יתוגד ביולתלת ממ

שיטות הדפסה, כאשר הנבחרת היא  5. בפרויקט זה נבחן מרבי אחד ליד השני ובכך יוצרת את האיבר הרצוי כפי שתוכנן

אקסטרודר בעל בוכנה מכנית המאפשרת תכנון ופיתוח המערכת בעלות נמוכה משאר השיטות. בנוסף, שיטת ההדפסה 

 מה( בתצורת ג'ל יהווה כמבנה המודל ויוזרק לתוך צלחת פטרי, המכילה ג'לטיןהנ"ל תתבצע כך שאלגינייט )אצה חו

וקלציום כלוריד )דבר המאפשר סביבה מתאימה לתאים החיים ולמיצוק של האלגינייט ליצירת מבנה המודל המודפס(. 

זרימה, מהירות ראש כמו כן, כדי להדפיס מבנים ביולוגים מרוכבים, נדרש ביצוע אופטימיזציה לפרמטרים הבאים: קצב 

-10,000$מאוד ) ה גבוההינה גית ות תלת ממד ביולמדפסעלות ההדפסה, עובי השכבה וטמפרטורת האקסטרודר. כיום, 

פרויקט זה נוצר בעקבות הצורך להוזיל את  .וגיה זוכנולטגופים וארגונים את השימוש ב, מה שמגביל (200,000$

לבצע לת ויכת הולאפשר לגופים ומוסדות לימוד שונים א ,גיהולול הטכנשימוש שביות הגבהות הכרוכות בקנייה ווהעל

  .למדפסת תלת ממד ביתיתביולוגי המתממשק ע''י אקסטרודר שימוש בהדפסה ביולוגית, 



 

 .בורג הנעה ,פתיתי פלסטיק ,CAD, FDM ,אקסטרודר  מילות מפתח:

  

 ME-15 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 המוזן בפתיתי פלסטיק FDMתכנון ופיתוח אקסטרודר למדפסת 

  מזרחי, יותם הינדיאלישע 

 מר אברהם ברוש 

    תקציר:

, המדפסת עובדת CADהדפסה תלת מימדית הינה טכנולוגיה המאפשרת לייצר מוצרים ודגמים שתוכננו בתוכנת 

 ממדיתשמודל במחשב. ההדפסה התלת  פימתקבל מוצר סופי כעד ששהיא בונה שכבה אחרי שכבה כ באופן רציף

הפכה הטכנולוגיה לנחלת  פג, לאחר שתוקף הפטנט של החברה 3d system הומצאה בשנות השמונים על ידי חברת

, הדפסת וביתיות תעשייתית ממדלדוגמה: מדפסת תלת  וסוגי הדפסה שונים של מדפסות רחבמגוון ו הכלל. כיום ישנ

אחת הטכנולוגיות הנפוצות ביותר בתחום  ועוד.בנינים לאיברים ביולוגים, מתכות, מזון  מוצרים צבעונים, מדפסות

זו חוט פלסטיק  טכנולוגיהב,  FDM (Fused Deposition Modeling)טכנולוגיית  מד היאיהדפסת התלת מ

כך ניתן "לצייר" שכבה דו ממדית אשר , מתיך את הפלסטיק המוצקה דרך אקסטרודר מחומםמוזן תרמופלסטי 

-בתוכנת ה ממדי כפי שתוכנן-עד לקבלת מודל תלת זו שכבה נוספת ל שכבהע תנבנימתמצקת במהירות, לאחר מכן 

CAD.  חומר כפתיתים ב. שימוש יוזן חומר גלם בצורת פתיתים אליופרויקט זה עוסק בתכנון ופיתוח של אקסטרודר

עם ידי ערבוב פתיתים -מאפשר יצירת חומר הדפסה עם תכונות לפי דרישה )צבע, ריח, תכונות מכניות( עלגלם 

ניע את פתיתי יתוכנן המ האקסטרודר תכונות שונות. יתרון משמעותי נוסף הוא הוזלה משמעותית של חומר הגלם.

שם יעברו הפתיתים את התהליך התרמי הנדרש להתכתם, עם זאת קיימת  ,בעזרת בורג הנעה ,הפלסטיק לתוך צילינדר

מדפסות בעלות מידות קיימות. בעיית התכן מגבלה של גודל מכיוון שהמוצר מיועד להחליף אקסטרודר קיים ב

נדרש כי  המדפסת הקיימת, לכן תהמרכזית לאחר מפרט הדרישות היא השפעת משקל האקסטרודר על קונסטרוקציי

ועם זאת  בעלי משקל מינימליים על מנת להקטין את משקלו הכולל של האקסטרודר הצילינדר ובורג ההנעה יהיו

פרטורת טווח העבודה של חומר הגלם ולעמוד בעומסי העבודה הקיימים במערכת. לעמוד בטמפרטורות הגבוהות מטמ

במהלך העבודה על פרויקט זה נסקרו שיטות ההדפסה הקיימות כיום וכיצד התפתח תחום ההדפסה התלת מימדית, כמו 

ניתן לומר כי כן נחקרו לעומק שיטות הייצור השונות בתהליך האקסטרוזיה יתרונותיהם וחסרונותיהם של כל שיטה. 

פרויקט זה מאתגר במידה רבה והינו מספק ידע נרחב אודות טכנולוגיית ההדפסה התלת מימדית ונקודת מבט אל שלל 

  כיווני התפתחותה האפשריים של טכנולוגיה זו בעתיד.

 



 

 , סוכן לומד, תגמולlearning-Qמערכת אוטונומית, פסנתר האריחים,  מילות מפתח:

  

 ME-16 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 רובוט אוטונומי הלומד תנועות "נכונות"

 יהונתן יסייס, מאור רובל

 ד"ר חן גלעדי 

 תקציר:

בפרויקט זה נעסוק בבניית מערכת אוטונומית שלומדת מה הן התנועות היעילות לביצוע משימה נדרשת ומיישמת את 

הצטרכנו לייצר מערכת  ולבנותה, הבחירה שלנו הייתה מערכת התנועות הללו לביצוע המשימה. בכדי ליישם זאת 

 piano :)בלעז  ) סמארטפון( מוכר שנקרא "פסנתר האריחים"  משחק אוטונומית שמתוכננת לנצח משחק טלפון חכם

tiles) . "הוא משחק בו ארבעה "אריחים" מלבניים המסודרים בשורה שנעים על גבי המסך המשחק "פסנתר האריחים

ישנו אריח אחד " קצה התחתון, מתוך ארבעת ה"אריחיםבמהירות עולה מהחלק העליון של המסך כלפי מטה עד ל

ובכדי להתקדם במשחק ולא להיפסל יש צורך ללחוץ על האריח  בצבע שונה משלושת האריחים הלבנים האחרים,

כת רובוט בעלת זרוע אחת, אשר המערכת בה בחרנו להשתמש הינה מער השונה לפני שהוא מגיע לקצה המסך ונעלם.

 תוכל לבצע את משימת הלחיצות על מסך הסמארטפון.

           ,Q-learningבכדי ליישם את פעולת הלמידה העצמית של הרובוט הצטרכנו להשתמש באלגוריתם הנקרא 

Q-learning  קרה שלנו זה מבוסס על למידה של ניסוי וטעיה שמתבצעת בסדרת אינטראקציות בין סוכן לומד )שבמ

הרובוט( לבין סביבתו המיוצגת כמידע חושי הזמין לרובוט. בכל אינטראקציה כזאת, מקבל הרובוט מידע מסביבתו 

לגבי המצב הנתון ובוחר לבצע פעולה ממרחב הפעולות הזמין לו בהתאם למדיניות הפעולה הנוכחית. בתגובה מתקבל 

הרובוט מעדכן  את מדיניותו עבור   ,פעולה. לפי המצבאות "תגמול" שהוא ערך מספרי המבטא את חיוניות ה

האינטראקציות הבאות. המטרה של הרובוט היא לגבש מדיניות פעולה הממפה בין מרחב המצבים האפשריים למרחב 

הפעולות כך שהתגמול הכולל )המבוטא כסכום משוקלל של אותות התגמול שהתקבלו החל מתחילת הניסוי( עבור 

 מך מדיניות זו יהיה גבוה ככל שניתן.ביצוע פעולות על ס

, מערכת  core x,yבמהלך הפרויקט בחנו מספר מודלים בהם ניתן להשתמש בכדי לתכנן את המערכת: מערכת 

scara rrp  ומערכתrr לא אוטונומיות שמתוכנתות לשחק אך אוטומטיות מצאנו כמה מערכות , בנוסף למודלים אלו

מכילות רכיבים שונים : רובוט ארבע זרועות, רובוט זרוע אחת, רובוט בעל מבוצעות בכמה שיטות ומשחק זה אך 

 .LDRמנועי סרוו , רובוט בעל מנועי סטפר, מערכות השתמשות בזיהוי תמונה , מערכות המשתמשות בחיישני 

 

 



 

 זרוע, גמישה, רחפן, סימולציה, מטלב, סולידוורקס, סימולינק, סימסקייפ   מילות מפתח:

  

 ME-17 -פרויקט מספר  מכונות המחלקה להנדסת

 זרוע גמישה לרחפן

  כריס עווד, יובל מוקטל

  אינג' דניאל סטולר 

 תקציר:

 מטרת העבודה הכללית בפרויקט היא למצוא דרך יעילה המשפרת את יכולות הריחוף והעבודה של

 שקיימים היום בתעשייה. התובנה העיקרית ליעילות מתבקשת זו, היא הגברת יציבות מתמדת הרחפנים

 . ישנם כמה דרכים(מזג אוויר ומצבי קיצון אחרים)מודדות יעילה עם כוחות חיצוניים ברחפן, לשם הת

 תצוב, המאפשרים הורדאת מטרה מרכזית זו, וזאת על ידי פישוט עיבוד נתוני היי ותהמקדמ ותאפשרי

 ., ויחד עם זאת להשאיר את הרחפן יציב ומדויקכניסות מרובות למערכת

 לשם כך, הפיתרון שהוצע לבעיה זו הוא: "זרועות גמישות לרחפן" שהוא גם המטרה המרכזית של

 .הפרויקט. העבודה תתמקד בחקר ותכנון אופן פעולת הזרוע הגמישה, ולא תכלול את תכנון גוף הרחפן

 ערכו חשובייבנוסף יסולידוורקס.  תכנון הזרוע שעונה על הצורך, וזאת על ידי שרטוט בעזרתבעבודה יוצג שלבי 

 מטלב ויישום הסימולציה בעזרת סימסקייפ על ההרכבה של הזרוע. משוואת התנועה ב קודקנמטיקה לשם בניית 

 הסימולציה תדגים את פעולת הזרוע בהתחשבות בכוח הדחף של המנועים.

קר אופן העבודה של הזרוע על ידי כפיפה בלבד. העבודה כללה שרטוטי הרכבה של החוליות בשלב הראשוני, נח

)תוכנת קישור שני התוכנות(, חישוב והזנת  סימסקייפ בסולידוורקס, ייצואם לתוכנת מטלב אשר כללה את הפלאגין

 הנתונים הפיזיקלים של הבעייה והרצת הסימולציה.

 רק שבו אופן העבודה של הזרוע נחקר על ידי פיתול בלבד.  השלב השני, נערך באופן זהה לראשון

 ולבסוף בשלב השלישי, נערך גם כן באופן זהה לשני השלבים הקודמים אך כלל שילוב של שני השלבים ביחד,

זאת כדי לדמות ככל האפשר את אופן פעולתה של זרוע גמישה. הורכבו החוליות של פיתול וכפיפה באופן מתחלף; 

ל וחולית כפיפה לסירוגין. שלושת הדמיות הסימולציה כללו עשרה חוליות נפרדות הפועלות כגוף קשיח חולית פיתו

אחד. הסימולציה בעזרת סימסקייפ הראתה את אותו הזרוע אשר שורטטה בסולידוורקס עם המניפולציות והאילוצים 

זות המתפתחות גם ויזואלית וגם על ידי שהוזנו. תחילה המוט היה ישר, ובהפעלת הסימולציה ניתן היה לראות את התזו

 קריאת הזויות בין חוליה לחוליה בעזרת הממשק.

 

 

  



 

 מערכת, נזילה, ניסוי, פחת מים, ספיקה. מילות מפתח:

  

 ME - 19פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 בניית מערכת לניסויים באיתור נזילות

   תומר בהלקר,עידו ארז

 ד"ר חן גלעדי 

  תקציר:

 .  נזילות בצנרתבאיתור ניסויים המיועדת להפרויקט עוסק בתכנון ובנייה של מערכת 

דמה חיבור לצינור המים אשר ת המערכת תשמש כלי מחקר עתידי עבור אנשי מקצוע וסטודנטים 

לקובץ חיצוני  יועברו  ,בדיקת ספיקה וזמןהנתונים שכוללים בדיקת אלגוריתם הראשי של הצרכן, 

 מספר קריאות של חיישן הספיקה. לפי 

 

פחת המים. מים הם המערכת נועדה לשמש  כלי בקרה ומעקב לתקלה נפוצה בדירות מגורים  שהיא 

אמנם מקור החיים אך במקרה של נזילה הם עלולים להסב נזק כבד. כתוצאה מנזילות בתשתיות המים, 

הפסדים כלכלים רבים, פגיעה בתשתיות, השקעת אנרגיה שלא לצורך ובזבוז משאבי טבע. נגרמים 

פחת מים הוא למעשה ההפרש בין כמות המים המדודה בכניסה לרשת העירונית לבין כמות המים 

המדודה ביציאות מהרשת העירונית לצרכנים, פחת המים מהווה אינדיקטור למצב תשתיות המים, 

ניהול מערך המדידה, הגבייה וכמויות המים ההולכות לאיבוד. לאינדיקטור זה  רמת תחזוקה, איכות

 חשיבות רבה, לאור מצוקת המים בישראל.

 רוניקה ותכן.טהפרויקט שואב ידע בעיקר בתחום הבקרה ותורת הזרימה, ומשלב אלמנטים של מכ

 



 

 , התמודדות עם מכשולים.Lidarרכב אוטונומי, עיבוד תמונה, גלגלי אומני,  מילות מפתח:

  

 ME-20 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 רכב אוטונומי מבוסס עיבוד תמונה

   איליה זילבר, ולדימיר גלדקי

 ד"ר יצחק לוי

  תקציר:

מטרת הפרויקט הינה תכנון ופיתוח רכב אוטונומי מבוסס עיבוד תמונה, לבחון אלגוריתמי בקרה והנחייה ולהגיע ליעד מוגדר 

 התמודדות עם מכשולים.מראש תוך 

, השליטה ברכב Omniגלגלי  3במסגרת הפרויקט יושלם תכנון ופיתוח המערכת וייבנה אב טיפוס. המערכת מכילה רכב בעל 

וע''י עיבוד תמונה  Arduino Mega, תכן הבקרה מומש בכרטיס במרחבאובייקטים לזיהוי  Lidar חיישןתתבצע בעזרת מצלמה ו

 ייבנה מסלולו של הרכב.    Pythonבשפת תכנות 

תחילה תוכנס תמונת המטרה לזיכרון המחשב בכדי שהרכב יוכל לזהות את המטרה, לאחר זיהוי המטרה הרכב יבצע תנועה 

 לכיוון המטרה תוך כדי הימנעות ממכשולים.

ם ברכב נשתמש ברכיבי הפרויקט הינו פרויקט לתכנון אלגוריתמים לרכב אוטונומי ללא ניתוח מכני. לחלקים המכניים והנעי

 .SIMULINKמדף, למעט שלד הרכב והחלק שמחזיק את המצלמה. כל הסימולציות והתכן של האלגוריתמים בוצעו בתוכנת 

 

 הפרויקט נמצא לאחר סדרת ניסויים מוצלחים וכעת נמצא בשלבי אופטימיזציה סופיים.

 



 

 ליאפונוב.,סימולציה,LQR,UAVבקרה,רחפן, מילות מפתח:

 ME-21 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת 

 LQRבקרת רחפן בעזרת בקר 

  חידקל בוריס , לב יורמן

  מר דניאל סטולר 

  תקציר:

,  עקב יתרונותיהם הרבים על פני כלים מאוישים,  Quadrotorלא מאוישים מסוג ם האחרונות יותר ויותר כלי טיס בשני

ועד לשימוש בתחום ישמ  Quadrotor ,וחדות,לכןיכל תחום מביא דרישות מ.נכנסים  לשימוש בהרבה תחומים שונים 

הספציפיקה של כל תחום דורשת ממהנדסים, תכנון  . פךיולה אזרחיהתחום היעמוד בדרישות ו דווקא טחוני, לאיבה

 וחד גם של המכניקה של הרחפן וגם של אמצעי בקרה ושליטה על המערכת.  באופן כללי, עבודה זו עוסקת בבקרהימ

, עם ארבעה מנועים  Xבנוי בצורת  . מבחינה מכאנית, כלי הטייס Quadrotorמסוג  (UAV)לא מאויש היס טהכלי על 

ון ניצב למישור הכלי, ושלושה מומנטים סביב כל בכיו חשמליים ומדחפים בכל קצה. המנועים מייצרים כוח דחף שקול

עם ארבעה אותות בקרה ושש  Under-Actuatedלכן מדובר במערכת מסוג  אחד משלושת הצירים הראשיים של הגוף,

 הדינאמיים הנדונים בעבודה הינם מודלים לא מקורבים המתבססים על משוואות התנועה של גוף דרגות חופש. המודלים

. מטרת חוגי הבקרה המוצעים בעבודה היא כאמור השגת תנועה צוניות כגון רוחיל הפרעות חכול קשיח במרחב

, יצבות נפוצה גם לתחום הביטחוני וגם לתחום האזרחי הבעיה של אי אוטונומית עד לנקודה המוגדרת ויציבות בנקודה.

  חבילה או לכל מטרה אחרת.ספקת חפן בנקודה כלשהיא לצורך צילום ואבהרבה מקרים המשתמשים רוצים לייצב ר

ף, בנוס ישנה סקירה כללית על כלים ורובוטים לא מאוישים ושיטות בקרה שונות, ,תחילה -העבודה בנויה באופן הבא

הגענו לפתרון בדרך  (. לאחר סקירות של הספרות,UAVלא מאוישים )הס טי כלי נעשה סקירה של ההיסטוריה של  

 LQR ( Linear–quadraticבחרנו לתכנן בקר  .ת שהגדרנו לעבודה שלנוהכי יעילה ושנותנת מענה לכל הבעיו

regulator) במהלך העבודה נעשה לינאריזציה של המערכת  ,בקראת ה רצויות ולתכנןהמטרות ה את יגש. כדי לה

תכנון נבצע סימולציות על המערכת לאחר  בעזרת שיטת ליאפונוב נחשב את כל הפרמטרים הנדרשים לתכנון הבקר.ו

נעשה סימולציות עם  הליניארית ונתחיל בנייה של המערכת הלא ליניארית כוללת בקר שתוכנן והפרעות חיצוניות.

מערכת הבקרה שלנו יכולה להתגבר. בשלב האחרון  סולם בופורטלפי  עוצמות רוח שונות כדי לדעת על איזה רוחות

                                                                             מנת להראות סימולציה וויזואלית איכותית נבנה סימולציה תלת מימדית עלSimscape של העבודה בעזרת תוכנה 

 יותר של העבודה של המערכת הבקרה שתכננו.

 



 

 איכות הסביבה, כוסות חד פעמיים , משאבת מים , מברשת , כוס זכוכית. מילות מפתח:

  

 ME-22  -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 כוסות אוטומטית ופלושמערכת שטיפה  

 ודין אבי ,אליעד משולם

 ד"ר שייקה בילו 

    תקציר:
באופן ספציפי נמצאת בעלייה  המחזורבעשור האחרון המודעות לאיכות הסביבה באופן כללי ולחשיבות של 

 .'משתמשים כיום במוצרים חד פעמיים כגון : כוסות , צלחות וכומתמדת. רובנו 
השימוש הרב בכלים חד פעמיים פוגע מאוד בסביבה היבשתית בעקבות הצטברות הפסולת והן בסביבה 

 הימית אליה הפסולת מושלכת.
  

 דבר זה הביא אותנו לרעיון הבא , לייצר מוצר שיוכל להפחית משמעותית את השימוש בכלי פלסטיק . 
 

 אשר תשטוף כוס זכוכית במהירות ויעילות .הרעיון שאנו מציעים הינו מכונה בסדר גודל של מכונת קפה 
נזק ע"י מות לוראנשים רבים שנמצאים במקומות העבודה שותים שתייה קלה/חמה בכוסות פלסטיק אשר ג

 הצטברות פסולת.
 

כוס  שטיפת מתן אפשרות של מוצר זה אמור להפחית משמעותית את השימוש בכוסות חד פעמיים ע"י
תוך  –ברשת ומערכת צינורות ופלוש סופי של המים ע"י קומפרסור אוויר ע"י מ זכוכית במהירות וביעילות

 מספר שניות הכוס תהיה שטופה ומפולשת וכך תהיה אפשרות לשימוש חוזר בה.
 

אשר יסובב ציר המחובר באמצעות גלגלי שיניים קוניים למברשת ,   DCפעולת השטיפה תתבצע ע"י מנוע
בעזרת משאבת מים המחוברת למערכת צינורות אשר תזרים בנוסף למברשת המסתובבת השטיפה תתבצע 

דבר האמור להביא את  -מים וסבון , בסוף התהליך יוזרם לחץ אוויר בצינורות באמצעות קומפרסור אוויר 
 הכוס למצב של שטיפה ופלוש מלא.

 
חד במקומות עבודה ובבתי אב בישראל תצטמצם בעיית הפסולת האנו מאמינים שע"י שימוש במוצר זה 

 פעמית בכך שיוכלו להשתמש בכוס הזכוכית הרב פעמית בקלות ע"י שטיפת חוזרת וחוזרת במכונת השטיפה.

 

 



 בתנועה מערכת הטענה אלחוטית לרחפנים 

 אלמוג ארז ותומר קרפנקופ

 ד"ר יצחק לוי וד"ר אירית יובילר

    תקציר:

הפשטות בהפעלה והזמינות שלהם מקנה  –בעולם הרחפנים  קיים שגשוגבעשור האחרון 

פוטנציאל יישום גדול למגוון משימות החל בשימושים אזרחיים כגון צילום נופים, ביצוע 

משלוחי דואר וביקורת על משטחים חקלאיים וכלה בשימושים ביטחוניים כגון צילומי 

 תקיפה.ואף לשימושי  מבצעי חילוץ והצלהמודיעין, סיועי ב

זמן סוללה קצר.  –להב"( קיימת בעיה משותפת -"רב – Multirotorלמרבית הרחפנים )

על המנועים לעבוד באופן רציף כדי לספק   -כיוון שלרחפנים אלו אין כלל יכולת דאייה 

כוח דחף שיאפשר לשמור על הרחפן באוויר, דבר הדורש כמות אנרגיה רבה. כיום, אפילו 

 ולה הינו קצר מאוד. בשימוש בסוללות בעלות קיבולת גבוהה, זמן הפע

דרך אפשריות לפתרון הבעיה היא הטענת הרחפן מרחוק באמצעות קרן לייזר: פרויקט זה 

עוסק בפיתוח מערכת המבצעת עקיבה של קרן לייזר על רחפן. בהנחה שכאשר הקרן 

פוגעת בלוח סולרי הנמצא על הרחפן, יהיה ניתן להטעינו בעודו באוויר. חשוב לציין כי 

כוונה ליצר בפועל את מערכת ההטענת הלייזר אך עקב בעיית  היקט הייתבתחילת הפרו

 תקני בטיחות של רשות שדות התעופה הוחלט לפתח את מערכת העקיבה המכנית בלבד. 

בשלבי הפרויקט המוקדמים נעשה סקר ספרות מעמיק על דרכי הפקת הספק חשמלי 

מלייזר, אמצעים לזיהוי ועיבוד תמונה ולמידת בקרת מנועי צעד. כחלק מתהליך הפרויקט 

.  לצורך TCP/IPתקשורת כגון  יופרוטוקול Pythonנדרשה למידה של שפות תכנות כגון 

בעודו באוויר נדרשו מספר פרמטרים: מערכת השגת בקרת עקיבה איכותית אחרי רחפן 

בעלת  COLORהנעה הכוללת מנועי צעד בעלי יכולת דיוק גבוהה במיוחד, מצלמת 

גבוה ותכן המאפשר תנועה בדיוק גבוה. כמו כן, תכן המערכת היה צריך לאפשר  הרזולוצי

ך נמו התנועה בשתי דרגות חופש, מיסוב לתנועה חלקה מאוד ובנוסף מומנט אינרצי

במיוחד על אף הזיווד הקיים על המערכת. אזי לצורך כך בוצעו התכן, אנליזות החוזק 

. מערכת הבקרה ועיבוד התמונה פותחו בתוכנת SolidWorks-בתוכנת ה יהואופטימיזצ

Python.  ,על ידי זיהוי ועיבוד תמונה המערכת מאתרת מטרה המורכבת על גבי הרחפן

  את כיוון קרן הלייזר בהתאם על ידי מנועי הצעד. המערכת מזהה את מרכז המטרה ומשנה

נכון לרגע זה המערכת נמצאת בשלב הניסוי ואופטימיזציה הכוללים שיפורי התאמה בין 

 . מערכת הזיהוי תמונה למערכת המכאנית וניסויים בשטח

 

 

; מנועי צעד; עיבוד תמונה; ython; TCP/IPPרחפן; לייזר; עקיבה; בקרה;  מילות מפתח:

 הטענה מרחוק.

  

 ME-23  -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  



 

  "מכונת ניסוי מודולרית" "מעגל קירור"   מילות מפתח:

  

 ME-24  -פרויקט מספר מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכנון מערכת ניסוי מודלרית במעבר חום. 

  אביעד מינאי ומור זוהר  

 ד"ר בלה גורביץ 

   תקציר:

הינם קורסים אשר מועברים לסטודנטים באופן תאורטי במוסדות הלימוד, לצד הלימודים  מעבר חום ותרמודינמיקה

 התאורטיים קיימות מעבדות במעבר חום ובתרמודינמיקה.

 .זוהי הזדמנות ליישם במעבדה פרקים מהקורסים הנלמדים ולרכוש מיומנויות נוספות בעבודה עם מכשור מעבדתי 

  .כוללות ניסוי אחד בלבדכיום מערכות הניסוי המוצעות בשוק 

עלות הרכישה של מתקני הניסוי הינה גבוהה משום שמדובר במכשור מעבדה הכולל רכיבי מדידה מדויקים, תוכנות 

עיבוד מידע, גופי חימום ואלמנטים ייחודים. בנוסף לכך מעבדה המורכבת ממספר מתקנים שונים, דורשת מקום גדול 

  .ם מסתכמת בעלויות גבוהות עבור המוסד האקדמיכך הקמת מעבדת מעבר חו-להציבם. לפי

הפרויקט מתמקד בתכנון מערכת ניסוי מודולרית הכוללת מספר ניסויים במעבר חום, ותשמש לצורך ניסויים בקורס 

    SCE  .מעבר חום עבור מכללת

 

 .נת תהליכי מעבר חום ותרמודינמיקההמטרה היא הכרה והב

ותרמודינמיקה והוחלט להתמקד בניסוי לימודי אשר ימחיש את התהליכים  הפרויקט נחקר תחום מעבר חוםבמהלך 

 במחזור קירור סטנדרטי, ניסוי נוסף הינו ניסוי במחליף חום )מעבה(.

 הפרויקט כולל שימוש במדחס, מעבה ,מאייד, שסתום התפשטות ,שעוני לחץ, חיישני טמפרטורה ומד ספיקה.

הניסוי, כלומר, יצורפו דוחות לכל ניסוי בהן יידרש למצוא תוצאות ממהלך הפרויקט יכלול גם תכנון הוראות לביצוע 

 .הניסויים

 

במהלך תכנון הפרויקט נחקר לעומק כיצד עובד מחזור קירור , אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום 

 )מזגן/מקרר(, דבר המצביע על החשיבות של ביצוע הפרויקט.

 צד עובד כל רכיב במעגל ומהי חשיבותו.במהלך תכנון מעגל הקירור נלמד כי 

 

 

 

 

 



 ME-25  -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 משקפי עזר ללקויי ראיה 

  רומן דבורקין אפרים קרייס 

 "ר שיקה בילוד

  תקציר:

העיקרית של הפרויקט היא הקניית ביטחון וחיזוק העצמאות והניידות של ללקויי ראייה כך שיוכלו  המטרה

להגיע בבטחה ליעד הרצוי תוך הימנעות ממכשולים ומפגעים. השגת המטרה נעשית ע"י שימוש במשקפיים 

ן פתרון כזה ללקויי ייחודיים המצוידים בזוג מצלמות, בקר, מכשיר סלולרי ואוזניות בלוטוט'. נכון להיום אי

הראייה המתמודד עם אובייקטים הנמצאים מעל גובה המותן ולכן משקפיי עזר אלה הם מוצר משלים לכלב 

 נחייה או למקל הליכה. 

 

עלותם של מוצרים דומים הקיימים בשוק ומהווים רק חלק מהפתרון הינה יקרה מאוד, חלקם אינם מוכרים 

מציע פתרון פשוט, יעיל, אמין וזול משמעותית. הטכנולוגיה היום זה הוממומנים על ידי המדינה. הפרויקט 

מאפשרת הקלה בחייהם של לקויי הראיה כך שזו לא תהיה רק נחלתם של אנשים עמידים. משקפי העזר 

מבוססים על טכנולוגיה קיימת ואביזרים מוכרים שלא באה עד היום לידי ביטוי אלא באינטגרציה ביניהם, לכן 

 א ייחודי כי הוא משלב את כל הטכנולוגיה למוצר אחד.רעיון זה הו

 

המשתמש במשקפי העזר יאמר במילותיו את שם או כתובת היעד אליו ירצה להגיע רגלית, המשקפיים מתחילות 

להתריע על האובייקטים הנמצאים בדרכו של המשתמש ע"י השמעת גלי קול בתדרים משתנים באוזניו כך שהוא 

 בחר דרך האותות המתקבלים באוזניות.  מודע להמשך המסלול בו

 

משקפי העזר מתמקדות גם בהיבט הבטיחות כיוון שהשימוש בהן הוא אלחוטי ומקטין בכך את מורכבות 

המערכת והסכנות שקיימות בסביבה, ניתן דגש על דיוק ויכולות זיהוי כדי תתקבל התרעה בזמן אמת על 

 מודים תאורה וחשמל, כלי רכב וכדומה.מכשולים מסוגים שונים כגון עצים, תמרורים, ע

אחד היישומים המובנה במוצר הינו האפשרות לסיוע מרחוק מאיש קשר המשמש "חבר טלפוני". המשתמש, 

במידה והוא מרגיש שאינו בטוח או לא מכיר את המקום אליו הגיע,  פונה לקבלת עזרה ע"י לחיצה על לחצן 

ן המשתמש לאיש קשר. בזמן שיחת הוידאו איש הקשר רואה דרך מצוקה. תפקידו לקשר בשיחת וידאו ישירה בי

 אחת המצלמות שבמוצר את האזור בו נמצא המשתמש, יכול לסייע בעדו לפי הצורך, ולהזעיק עזרה.

 

משקפי העזר הן מוצר ידידותי למשתמש לקוי ראייה בטווח גילאים רחב, והשימוש בהן יהיה באופן עצמאי 

 .וליווי בזמן קצר יחסיתתרגול ,ונרחב אחרי אימון 

 

תהליך זיהוי האובייקטים והמרחקים מחושב על ידי אלגוריתם חישובי שפותח במיוחד, הבקר שולח את 

הנתונים ומתנהל מול המשתמש במצב הקיים ומציין באוזניו לאחר עיבוד הנתונים אל המכשיר הסלולרי 

ובינה מלאכותית. הבקר  OpenCVהתרעות. מנגנון ניהול זיהוי האובייקטים ממומש על ידי שימוש בטכנולוגיות 

משתמש במצלמה מובנית אשר מבצעת אינטגרציה מול אלגוריתם הזיהוי, ומתקשרת עם האפליקציה 

 .BLEבטכנולוגית 



 ניווט קולי, אביזרי נחייהויה , משקפי נחייה, בינה מלאכותית, הנחייה ילקוי רא מפתח:מילות 

 

 
 
 
 
 
 
 



 .ניקוי חופים, סינון, רובוט, זיהום חופים, חול ים מילות מפתח:

  

 ME-26  -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 רובוט מנקה חופים 

   אסף מדהלה, תומר קהת 

 ד"ר חן גלעדי 

   תקציר:

. מדי שנה , בבעלי החיים בסביבה ובאדםבחופי העולם כולובעיית הזיהום והלכלוך בחופים הינה בעיה גלובלית שפוגעת 

מגיעים לימים ולאוקיינוסים כשמונה מיליון טונות של פסולת. מחקרים שונים מצאו כי רוב הפסולת המצויה בחופים 

מקורה במקורות יבשתיים. הפסולת הימית הוכרה כבעיה עולמית חמורה בעלת השפעה כלכלית ובריאותית משמעותית 

ציבור. השיטות הקיימות בשוק לניקוי החופים מגוונות, וכוללות ניקוי ידני על ידי עובדי ניקיון, טרקטורים ומכונות על ה

 שיטות אלו דורשות כוח אדם רב לצורך תפעול מכונות ואינן מאפשרות שיגרת חוף תקינה. סינון חול ייעודיות.

יעסוק בפתרון הפרויקט  .מכונת ניקוי חופים אוטונומיתהינו התחלה של פרויקט רב שנתי למטרת בניית פרויקט זה 

 , בנוסףולסנן את החול ברזולוציות שונות חדשני לניקוי החופים באמצעות רובוט אוטונומי שידע להתמצא בסביבת החוף

 .משותףב ועבדיברצועות חוף גדולות יהיה ניתן לשלב מספר רובוטים שלכך, 

הפתרונות הקיימים ו ספרות מקיף אודות בעיית הזיהום בחופים, סוגי הפסולתסקר בוצע פרויקט הכהכנה לתכן של 

בשוק. השוואת החלופות בפרויקט זה נעשתה תוך מתן דגש על יכולת הסינון והאיסוף של פסולת בגדלים שונים, הן 

ומטריה )מידות . כמו כן נלקחו בחשבון שיקולי עלות וגיאהאפשרית בחול יבש והן בחול לח ובמהירות הגבוהה ביותר

 הרובוט( על מנת לאפשר את פעולת הרובוט בשעות היום מבלי להפריע לשגרת הנופשים בחוף.

 

פרויקט זה יתמקד במנגנון הסינון, שהוא המכלול העיקרי והמורכב ברובוט שקובע את יעילות הניקוי. על מנת לתכנן 

וף פסולת מתחומים שונים, כמו כן התבצעו ניסויים את מנגנון הסינון, התבצע סקר ספרות אודות מנגנוני סינון ואיס

לבחון בין היתר השפעות הייתה ניסויים אלו מטרת סוגי חול שונים. על רשתות סינון במספר גדלים בדיקת בנושא על ידי 

 של פרמטרים שונים כגון תדר מערכת וקצב סינון.

מודל אב הטיפוס יכלול מכלול סינון  גנון הסינון.כחלק מהפרויקט יתוכנן וייוצר מודל אב טיפוס מוקטן שידמה את מנ

הכולל רשת סינון המורטטת במהירות גבוהה ותא איסוף פסולת. בנוסף לכך מודל אב הטיפוס יכלול מערכת הנעה לצורך 

הדגמה. רובוט הסינון ינוע על החוף ויתאים את פרמטרי הסינון, קצב הסינון ומהירות ההתקדמות של הרובוט בהתאם 

 ות המערכת ותנאי השטח.לדריש

 

פרויקט רובוט מנקה החופים מציג פתרון חדשני המסוגל לתת מענה לבעיית הפסולת בחופים בצורה יעילה ואפקטיבית 

ביחס לפתרונות הקיימים כיום. כאמור, פרויקט זה הינו רב שנתי ובהמשך הפרויקט ניתן יהיה לבחון שילוב של צוות 

טעינה סולרית ומערכת הנעה אוטונומית מלאה שתתמצא בסביבת החוף, תדע לעקוף רובוטים ואלמנטים נוספים כגון 

 מכשולים ותאפשר את המשך הבילוי בחופים נקיים יותר.

 

 



 

 , סדנה, אוטונומי, חסכון.בטיחותרובוט, זיהוי תמונה, ניקוי, סינון, פסולת,  מילות מפתח:

  

 ME-28  -מספר פרויקט  מכונותהמחלקה להנדסת  

 רובוט ניקוי ומיון לסדנאות ובתי מלאכה  

    יצחק ג'ני, יבגני רוייטרמן 

 ד"ר שייקה בילו, מר אשר שטרן

 תקציר:

לכך בנוסף  ,חלקים, שברים ושבבים של חומר גלם :סדנאות ובתי המלאכה מייצרים פסולת כמוכחלק מתהליכי עבודה 

תופעה זאת מהווה מכשול  .וכו' נופלים, מתפזרים או נשכחים בסדנהרכיבים תקינים כמו ברגים, מסמרים, בוקסות 

מטרת  ורכיבים. י גלםאדם או בציוד עבודה ובזבוז של חומר-לזרימה התקינה של העבודה, מהווה סכנה לפגיעה בכוח

ילה לעבוד בצורה יע לסדנההפרויקט היא למנוע את בזבוז כוח האדם הנחוץ כדי לנקות ולסנן את הפסולת, לאפשר 

בנוסף לכל אלה מטרה נוספת היא למידה והשגת מידע ידע וניסיון ורווחית יותר ולשפר את בטיחות כוח האדם העובד. 

המוצג בפרויקט פתרון זו באולמות הייצור ובסדנאות בתעשייה. ה הבתחום עיבוד וזיהוי תמונה ושימוש אפשרי בטכנולוגי

הרובוט יעבוד ביחד או בנפרד מכוח האדם העובד  .וסינון פסולת הסדנהניקוי המאפשר רובוט אוטונומי זה הוא שימוש ב

, מרגע ההפעלה שלו הוא ינוע, יסרוק ויאסוף בצורה בסדנה, פעולת הרובוט היא אוטונומיתהמבוקש בהתאם לצורך 

שימוש העצמאית לא צורך בהשגחה, התערבות אדם תבוצע כשנחוץ הפעלה/כיבוי, יבצע ריקון של יחידות האיסוף שלו. 

וחסכון  והשקעה מינימלית על תחזוקת הרובוט לאורך זמן )הרובוט( ציודרכש וט מאפשר השקעה חד פעמית על ברוב

טייל" בסדנה בצורה אקראית תוך הימנעות מעצמים מ"מתבצעת כך שהרובוט  הרובוטפעולת  .בהוצאות לטווח ארוך

דומה. כשהרובוט נמצא בתנועה אקראית הרובוט ינוע אנשים וכמכשירים, רגלי שולחן, עמודי תמיכה, כמו  קבועים

מוגדר כתגובה למצבים לא מוגדרים, זיהוי קירות, מדרגות או מכשולים אחרים, או במסלול מוגדר מראש כאשר  ןבכיוו

תוכנת המורכבת עליו ובעזרת יזהה בעזרת מצלמה  רובוטההוא יעצור וימתין כתגובה למצב לא מוגדר. בזמן התנועה 

אסוף אותם בעזרת הוא יעצור וירכיבים נחוצים המותקנת בו את הרכיבים הדורשים איסוף, בזיהוי של תמונה הזיהוי 

בסוף  .בעזרת מנגנון שאיבה פסולת פנימי תיאסף לתא אחסוןשאינה מוגדרת  , שאר הפסולתמכנית המותקנת עליוזרוע 

שימוש ה יבים שנאספו ולרוקן את האשפה שנאספה.ניתן לאסוף את הרכ )או בתום מילוי התא או בסיום "הטיול" היום

לרוב מייצרות הרבה יותר שפתרון לסדנאות הכמעט ורק במתחם הביתי, שכיח לניקוי כבר הוכח כיעיל אך  יםברובוט

 לסנן רכיביםכרגע כן קיימים אינם מסוגלים שפתרונות . קיים או לא ניקלט בהצלחה אינוכמעט ומאשר בית פסולת 

איסוף חכם הכולל הפרדה בין איסוף פתרון ל שלנו ייחודי בכך שהוא מביאהפרויקט  .ל תחת השם פסולתואוספים את הכ

ים ומהווה חסכון לטווח ארוך זבזובמה רכיביםבסדנאות, מקטין את כמות ה בעיית הפסולתסוגי פסולת שונים, מקטין את 

  .העובד והבטיחות שלהומביא לרמת ניקיון גבוהה יותר תוך כדי שיפור סביבת העבודה של 



 

, שיקוםראשי, -ראשי, סד מודפס, מתקן פניאומטי, קרע בשריר דו-מתקן שיקום, שיקום שריר דו מילות מפתח:

 .ממד-הדפסת תלת

  

 ME-29 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת 

 ראשי-מתקן לשיקום שריר הזרוע הדו

  דוד לירן חדד, יפעת גבע

 אינג' לוסי מילר שמש

    תקציר:

ראשי אחראי על תנועת כפיפת המרפק. כאשר זה אינו מתפקד כראוי, יכולת ביצוע פעולות יומיומיות -שריר הזרוע הדו

נו תהליך ארוך ומיגע הדורש תרגילי פיזיותרפיה, אשר מצריך לרוב יפשוטות נעשות מוגבלות. מהלך שיקום שריר ה

ם הנפוצים בשוק הינם יקרים, גדולים, מסורבלים לבצען. מרבית מכשירי השיקו כדי את עזרתו של מטפל מקצועי

ראשי שהינו זול, -ולעיתים אינם נוחים למטופל.  מטרת פרויקט זה היא פיתוח ותכנון מכשיר שיקום לשריר הזרוע הדו

רם ביצוע העבודה בוצע סקר שוק ובוצעו מספר מפגשים עם ט .קל, נייד, פשוט לתפעול ונוח הן למטפל והן למטופל

 .ת פיזיותרפיה במרכז שיקום "בית הדר". עבודה מקדימה זו היוותה בסיס להגדרת הדרישות היסודיות למתקןראש מחלק

המתקן כולל סדים מודפסים בהתאמה אישית המתלבשים על זרוע ואמת המטופל ומחוברים ביניהם באמצעות ציר. הציר 

התנגדות בוכנה פניאומטית לכפיפת המרפק העומס על השריר מופעל באמצעות . Rack and Pinion םמחובר למכניז

העבודה כללה תכנון מכניזם המאפשר את טווח התנועה  .אשר תואמת את דרישות העמיסה המקובלים בשיקום מסוג זה

הרצוי  לשינוי זווית כפיפת המרפק,  בוצעו אנליזות חוזק על ציר הפעולה ועל המכניזם. תוכננו סדים בהתאמה אישית 

עשויה הפניאומטית  הבוכנה.ים היטב בזרוע ואמת המטופל תוך שמירה על טווח תנועה מלא של הידלמטופל אשר תומכ

פותח מתקן  לסיכום, בעבודה זו .אבץ-סגסוגת של אלומיניום עשויציר הפעולה ו משקל המתקןלהפחתת  אלומיניום

ללא צורך  יע לבית המטופללמטפל להגהמתקן מאפשר  ו שלמשקלתרומתו היא גם למטפל וגם למטופל.  אשרשיקומי 

, אלא מתקן בודד וקל הנותן מענה להפעלת כל העומסים הנדרשים לשיקום המטופל. משקולות וציוד משלים בנשיאת סט

לבדוק את המתקן על מספר מטופלים, לצורך מציאת נקודות חולשה בלווי של פיזיותרפיסט  ניתן יהיה בעבודה עתידית

  ים. את פיתוחו בהתאם לממצאולהמשיך 



 

 מעלות, תמיכות, אורך אינסופי. 45-, אקסטרודר מוטה בFDM ,STRATASYS מילות מפתח:

  

 ME-31 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 FDMמדפסת תלת מימד סידרתית בטכנולוגית 

 סלבה וולונטיי, עומר מושקוביץ

 מר אברהם ברוש 

  תקציר:

 אשר מוסיפה חומר, בשונה מחריטה/כרסום שמורידה חומר. ת ייצורהיא טכנולוגי הדפסת תלת ממד

 טיפוס בזמן מהיר ובעלות נמוכה.-השימוש בטכנולוגיה זו מתקיים לרוב כדי לייצר אבי

 .3D Systemע"י צ'אק האל מחברת:   1983הטכנולוגיה הומצאה בשנת 

 פג תוקפו של הפטנט על הטכנולוגיה וכך היא נהפכה לנחלת הכלל. כך, נהיתה נפוצה לקהל התעשייתי וגם לקהל הביתי.  2006בשנת 

 ועוד. , בנייניםכיום יש מגוון רב של מדפסות שמדפיסות: אוכל, איברים חיים, חלקים ממתכת, מעגלים חשמליים

שהוצגה ע"י  FDM (Fused Deposition Modeling)כנולוגיית השיטה הנפוצה ביותר כיום בתחום ההדפסה היא ט

"STRATASYS הממוקם בניצב למשטח ההדפסה, בשיטה זו חוט פלסטיק מוזן )בעזרת מנוע( דרך אקסטרודר מחומם2006" בשנת , 

עד על אותה שכבה  פתנבנת שכבה נוס ,לאחר מכןבה דו ממדית אשר מתמצקת במהירות, "לצייר" שכ כך ניתןפלסטיק המוצק ומתיך את ה

 שתוכנן. פיממדי כ-מודל תלת תלקבל

סיכון ה קייםבשיטה הנפוצה כיום שטח ההדפסה הוא מוגבל למספר פריטים או למוצר יחיד בגודל מקסימלי למילוי שטח ההדפסה, בנוסף, 

. להביא לכשל של כלל ההדפסה על אותו המשטח מכיוון שאם אחד מהם נפגע במהלך ההדפסה הוא יכול במקביל בייצור של מספר חלקים

 חומר לשם תמיכה.בהיא שימוש רב בעיה נוספת דבר זה גורר התערבות של גורם אנושי שצריך לפנות את המשטח להדפסה הבאה. 

 .FDMמימד סידרתית בטכנולוגיית -לאחר הבנת הבעיות שעלו והרצון לפתור אותן, הוחלט לתכנן ולפתח מדפסת תלת

מעלות תביא לחיסכון בחומר לצורך תמיכה והדפסה המתבצעת על גבי   45-דרתית בה האקסטרודר מוטה בפיתוח מדפסת תלת ממד ס

(, כך שניתן להדפיס חלקים ארוכים מאוד ו/או מספר התנועה של המסועכיוון  – Yמסוע מגדילה את שטח ההדפסה לאינסופי )בכיוון ציר 

  גע בכלל ההדפסה.רב של חלקים תוך מניעת האפשרות שכשל של אחד מהם יפ

  



 

 מילות מפתח:

 כשר לשבת, כסא גלגלים פניאומטי, נגישות לנכים, עצמאות לבעלי מוגבליות, אישור הלכתי לשבת 

  

 ME-32 –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 כסא גלגלים פניאומטי כשר לשבת

   עומר נדיב, אריק שושני

 ד"ר גיא בן חמו, מר אביחי שורין

    תקציר:

חודשים(  6-אנשים בעלי מוגבלות חמורה )הנמשכת יותר מ 468,000עולה כי בישראל ישנם  2018מנתוני הלמ"ס 

 מתוכם מרותקים לכסא גלגלים. 50,000-מתוכם ישנה מוגבלות בהליכה כאשר מתוכם כ 200,000-כאשר עבור כ

פריקה אשר תתחבר לכסא הגלגלים  פרויקט זה עוסק בתכנון ופיתוח מערכת פניאומטית )הפועלת על אוויר דחוס(

 הידני ותאפשר למשתמש להתנייד באופן עצמאי לבית הכנסת במהלך יום השבת.

הלקוחות הפוטנציאליים של מוצר זה הינם נכים על כסאות גלגלים מהציבור הדתי, אשר משתמשים בכסא גלגלים 

רכב וחל עליהם איסור הלכתי לנסוע בכסא ידני במהלך השבוע, אולם ביום שבת אין באפשרותם לנסוע לבית הכנסת ב

 גלגלים חשמלי. 

 

בפרויקט זה יוצגו מחקר, רקע ספרותי אודות רכיבי מערכת ההנעה, דרכי החשיבה, תכנון המערכת ואפיונה, הצגת 

קונספטים וחלופות ,חישובים פיזיקליים לגבי הספקים, כוחות ומומנטים נדרשים ,אנרגיות, נתוני נסיעה 

ויות, מרחקים וזמנים( והערכות כלכליות. לצורך תכנון מנגנון ההנעה נעשה שימוש בתוכנת סופיים(מהיר

SolidWorks .לצורכי מידול, הדמייה ואנליזות 

ת, פניאומטי המיכלי לחץ, בוכנ 2 ,גלי שיניים ושרשרתמרכיבי המערכת כוללים: מנוע פניאומטי, מערכת תמסורת גל

 גלגלים. 4-ו צירים 2מתקפל עם  ווסת ספיקה, מרכב, כידון ,ווסת לחץ

 כלל מרכיבי המערכת נבחרו בקפידה תוך הקפדה על היתר הילכתי לשימוש בשבת.

בשלבי העבודה על הפרויקט נערכו ניסויי היתכנות שונים אשר הובילו ללמידה ,הערכות מחודשות, שינויי תכן וקבלת 

 החלטות מתמשכת.

קמ"ש( וניווט  6יאומטית נשלטת על ידי כידון המאפשר ויסות מהירות הנסיעה )עד למהירות של הנעת המערכת הפנ

 הכיסא.



 

 .Matlab, סימולציות ב  Python ,Open CVרחפן, מצלמה, עיבוד תמונה, עקיבה אחר אובייקט, מילות מפתח:

  

 ME-33 -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת 

 מונחה מצלמה רחפן 

   דוידה ונועה בליטמןדן   

 ד"ר יצחק לוי וד"ר גיא בן חמו 

    תקציר:

הינו כלי תעופה הטס באמצעות ארבעה מדחפים הנשלטים באמצעות מיקרו מעבד השולח את האותות  QR (Quad-Rotor)רחפן 

כיום סובלים מבעיה משותפת של חוסר ידיעת המיקום והאוריינטציה של הגוף במרחב הגורמת להתבדרות  הדרושים לייצובו. רחפנים

 הרחפן ולפיכך מצריכה מטיס מיומן לשם ייצובו. 

ניתן לשפר את ידיעת המיקום עד למטרים בודדים, אך הדבר תלוי בקליטת לוויינים ולכן במבנים סגורים לא ניתן  GPS-ע"י שימוש ב

 .GPS-ב להשתמש

 תוך השגת היעדים הבאים: GPSללא  QR-מטרת הפרויקט הינה ייצוב ועקיבה של הרחפן תוך שימוש במצלמה במערכת ה

יכולת עקיבה אחר כל אובייקט נע , מערכת אוטונומית לחלוטין ללא מגע יד אדם, קבלת נתונים ממצלמה בכדי לעדכן את המיקום במרחב

 יכולת טיסה בתוך מבנים סגורים.ו במרחב בדיוק של סנטימטרים בודדים

, במקביל לכך תוכנת קוד לעיבוד Simulink Matlabתחילה תוכנן בקר לצורך ייצוב של מערכת הרחפן באמצעות מודל דינמי בתוכנת 

 במטרה להשיג עקיבה אחר אובייקט בזמן אמת באמצעות מצלמה. Open CVעם תוסף  Pythonתמונה בתוכנת 

סויים רבים הן במישור הסימולציות והן בעיבוד התמונה וכל זאת על מנת לייצר את ההכלאה האידיאלית בין שתי במשך התהליך בוצעו ני

 הפלטפורמות.

 על מנת לממש ולבחון את המערכת, נבנה רחפן המורכב ממספר רכיבים עיקריים:

 .Pythonאשר תוכנת בתוכנת  מספקת נתוני מיקום במרחב לחוג ההנחייה באמצעות קוד למעקב אחר אובייקט -. מצלמה1

 .Matlab -מממש את כל חוגי הבקרה והניווט בדומה לחוגים שתוכננו ב -. בקר טיסה2

בקר זה נועד לייצר סימביוזה במערכת הרחפן, משמש להעברת פקודות לבקר הטיסה אשר שולט על מדחפי הרחפן  -Arduino. בקר 3

 .Pythonן ה לצורך ייצוב אוטונומי באמצעות תקשורת בינו לבי

כעת הפרויקט נמצא בשלב מתקדם של ביצוע ניסויים המשלבים את כל הרכיבים, עד כה בוצעו מספר ניסויים מוצלחים של עקיבה אחר 

 אובייקט המוכיחים את היתכנות המערכת. 

 

       



 

 לקות תנועה, נגישות חברתית, כיסא גלגלים, מערכת חצי אוטומטית, מערכת מכטרונית. מילות מפתח:

  

 ME-34 -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 מתקן עזר לתלמיד הסובל משיתוק מוחין

  אלעד דרמון 

 ד"ר שייקה בילו, מר אשר שטרן 

    תקציר:

המערכת  הפוגעת בהתפתחות אזורי CP  (Cerebral Palsy)שיתוק מוחין מולד הוא הפרעה התפתחותית,

שיתוק מוחין מולד, שהוא הנפוץ ביותר, נגרם מפגיעה במוח במהלך תנועה.  לקות הרצונית במוח, אשר גורמת המוטורית

חיי העובר ברחם. הוא קיים כבר בעת הלידה, אך אפשר שלא לזהותו במשך חודשים רבים. עם זאת, ברוב המקרים 

נצפו מספר גורמי סיכון עיקריים הקשורים לשיתוק מוחין כגון: גיל היריון נמוך, היריון  הסיבה לתסמונת איננה ברורה.

 . מרובה עוברים, זיהומים ויראליים

ילדים עם שיתוק מוחין נמצאים בסיכון לכך שהשתתפותם תהיה מוגבלת הן מתוך הקשיים הפיזיים שלהם והן מתוך 

לפעילויות שונות, דבר היוצר ירידה באיכות החיים בכלל ובעיקר פגיעה היעדר הנגישות החברתית והפיזית שלהם 

 באיכות החיים הרגשית.

הפרויקט עוסק בתכנון מערכת העוזרת לתלמיד הסובל משיתוק מוחין )שיתוק מוחין הוא הפרעה בהתפתחות אזורי 

המערכת המוטורית הרצונית במוח, אשר גורמת לקות תנועה, שחומרתה נשארת קבועה במהלך כל החיים הבוגרים(, 

 ע"כ אחד הקשיים שמתמודד איתם התלמיד הוא העברת דף בספר הלימוד. 

 הפרויקט נולד מתוך הרצון והצורך לתת מענה לאוכלוסיית התלמידים הסובלת ממגבלות פיזיות הנגרמות משיתוק מוחין.

המתקן מורכב ממערכת מכטרונית, המתקן מתחבר לכיסא גלגלים סטנדרטי ובכך מקנה למשתמש עצמאות לימודית 

 מרבית.

יתוק מוחין ע"י שהיא תיצור ויסות של פעולותיו ה"גסות" מטרת הפרויקט היא יצירת מערכת שתסייע לתלמיד הסובל מש

של המשתמש, ובכך תקנה למשתמש עצמאות לימודית מרבית. הפרויקט כולל  תכנון מערכת חצי אוטומטית אשר תקבל 

פקודה מהמשתמש ובהתאם לפקודה תעביר דף קדימה/אחורה, תקטין/תגדיל את זווית הספר ובגמר השימוש תתקפל 

 גלגלים. על המערכת להיות קומפקטית, נוחה ובטוחה עבור המשתמש.לתוך כיסא ה

 במסגרת הפרויקט תוכננה המערכת ונבנה אב טיפוס. 

 SolidWorks  כדי לייצר את האב טיפוס נעשה שימוש בטכנולוגית הדפסת תלת, . מימד, עיבוד שבבי, ומידול באמצעות 

יבה אך לא בהכרח, לכן אנו כפופים לתכתיבים של "עולם פרויקט זה עוסק דווקא בלמצוא פתרון עבור תלמיד יש

הישיבות", ופתרונות כמו צג דיגיטלי וכד' לא מתאפשרים ויותר מזה פתרונות כאלה יכולים עלולים לגרום לפעולה 

 ההפוכה  ולהדגיש את השונות של התלמיד ביחס לשאר התלמידים. 

 



 

 ים, מציל, כלי שייט, מנוע. מילות מפתח:

  

 ME-35 :פרויקט מספר מכונותהמחלקה להנדסת  

 תכנון כלי שייט ממונע למציל

 .יקיר מכלוף ונאור שמעוני

 ד"ר בלה גורביץ. 

 :תקציר

נבדקו הגורמים לטביעה בחופי הים.  נמצא שכאשר אדם , 2018דיווחים רבים על מקרי טביעה בים בשנת בעקבות 

דבר הגורם לזמן ההגעה של המציל להתארך  -מצוי בסכנת טביעה המציל מגיע אליו בעזרת כלי שיט לא ממונע 

ומצריך השקעה רבה של אנרגיה מצד המציל בהגעה לאדם הטובע. כיום, בחופי הארץ עומדים לרשות המציל כלי 

בלים כאשר החדש מבניהם הינו אופנוע ים, אך הוא כלי יקר ומצריך רישיון ולכן אינו נמצא שייט מיושנים ומסור

 ברוב סוכות המציל כיום.

במסגרת הפרויקט פותח כלי שיט המתאים מבחינה פונקציונלית לדרישות הספציפיות של המציל ומותאם לחילוץ 

חוקיות בשימוש בכלי שייט בקרבה לחוף, לכן מהיר של אנשים מהמים. בפיתוח המוצר נלקחו בחשבון ההגבלות ה

נבחר מנוע שמצד אחד, ייתן למציל את המהירות הדרושה על מנת להגיע לאדם בסכנה תוך זמן קצר ומצד שני, לא 

יצריך רישיון ולא יהיה יקר. כמו כן, מצילים מעלים את הצורך להביא את האדם שבסכנה במהירות האפשרית לחוף 

 פול רפואי ראשוני ואף במקרים קיצוניים לטפל באדם בתוך המים.על מנת להעניק לו טי

הפרויקט בוצעו אנליזות שמטרתן היא הוכחת היתכנות של המודל מבחינת החוזק שלו ומבחינת תפקוד של  תבמסגר

 כלי השייט בתוך הים. כמו כן, בוצעו שינויים רבים לאורך הפרויקט בצורתו של כלי השיט ולבסוף הוחלט על הצורה

 הנוכחית בגלל הפונקציונליות שהיא מקנה לכלי השייט. 

  



 ME-37  –פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

  מערכת הדברה חכמה לחממות

   אביעד לוי אלון שמטוב

 ד"ר חן גלעדי 

 

 תקציר:

 ייעול ושיפור אופן  פעולת הריסוס שמבצע החקלאי כיום בחממות.העיקרית של הפרויקט היא המטרה 

השגת המטרה נעשית ע"י שימוש במערכת ייחודית המורכבת ובנויה ממערכת הנעה מסוג עגורן גשר  

הנתמכת ע"י קורה  ונעה לאורכה בעזרת מנוע המחובר לצירה. המערכת כולה נשלטת ידי בקר מסוג 

תן לשלוט במערכת במהירות קבועה בעומסים ותנאי מזג אוויר שבעזרתם ני  PIארדואינו ובקר 

משתנים. כיום מרבית פעולות הריסוס בחממות נעשות או על ידי מרסס רתום לטרקטור או על ידי מרסס 

 גב ידני.

 

המוצרים המצויים כיום בשוק בחלקם מציעים פתרונות ריסוס טובים אך מאוד יקרים לתחום החקלאות, 

פרטי. מאידך קיימים פתרונות ריסוס בעלי פונקציונאליות נמוכה שלא מייעלים את בייחוד לחקלאי ה

 אופן פעולת הריסוס.

המוצר שלנו מבוסס על שילוב של מספר טכנולוגיות ,עגורן גשר המצוי בעיקר בתחום השינוע במפעלי 

 תעשייה,

שהריסוס יבוצע באופן  שיבקר את תנועת המערכת למהירות קבועה כדי PI תכנון מיקרו קונטרול מסוג 

 אחיד.

 

 תכן המערכת הוא חלק מרכזי בפרויקט מצד אחד על המערכת להיות חזקה ומצד שני להיות יחסית זולה.

 לאחר בחירת הרכיבים הגיע שלב כתיבת הקוד שהתחלק לשני חלקים:

 .החלק הראשון יכלול אפיון והגדרת מיקרו בקר 

 החלק השני יכלול את כתיבת אלגוריתם הבקרה. 

 כתיבת אלגוריתם הבקרה הוא בעצם התוכנה האחראית להפעלת המערכת, הכוללת פונקציות כגון:

 

 .חישוב זמני פעולת המערכת בתוך החממה 

 .מדידה חוזרת וסגירת חוג הבקרה 

 .קריאת נתונים והפיכתם למשתנים המאפשרים שימוש מתמטי 

 

 המערכת שאנו מציגים תהווה פלטפורמה למגוון רחב של סוגי גידולים.  

המפעיל יכול לתכנת את המערכת בצורה שהוא צריך לסוגי גידולים שונים אשר מצריכים כמות זמן וסוג  

הדברה שונה.  למשתמש יש יכולת להחליף  דיזות ריסוס עבור סוגים שונים של ריסוסים וגידולים, כך 

הצטייד במערכות שונות אלא רק להתאים את הדיזה שבה הוא ישתמש המותאמת לסוג אינו צריך ל

 הריסוס. 



 

  

המערכת הינה מוצר ידידותי המתאים לסביבת עבודה מרובת משתמשים אין צורך  בהכשרה מקצועית. 

המערכת ניתנת להעברה מחממה לחממה בקלות ללא התערבות של מספר גורמים וללא תמיכה של כלי 

 ייעודיים .עבודה 

 

 חממה, מערכת חכמה , ריסוס, הדברה, חקלאות. מילות מפתח:
 

 

  



 

 מסד, אנליזה, תקן, סמרור, אלטרנטיבה. מילות מפתח:

  

 ME-38 –פרויקט מספר  המחלקה להנדסת מכונות

 שדרוג קו מוצרים מבוססי ריתוך נקודות לטכנולוגיית סמרור

  גיל גרינברג 

 חמו, דוד אמזלג-ד"ר גיא בן 

 :תקציר

ארון מסד, שהוא חלק מפרויקט גדול אשר  –מערכות בע"מ והוא עוסק בקו מוצרים  הפרויקט מתבצע במפעל אלתא

מסופק ללקוח. מטרת הפרויקט היא הוכחת יכולת עמידה של ארון מסד המתוכנן באמצעות חיבורים מבניים בריתוך 

 .MIL-167-1aנקודות לעמידה בתנאי העמסה סטטיים ודינמיים ימיים על פי התקן הצבאי 

השלב הראשון של הפרויקט כלל הבנת כישלון החיבור )ריתוך נקודות( בארון הקיים באמצעות אנליזה נומרית )בתוכנת 

(PATRAN לאחר מכן, בוצעה אופטימיזציה תכנונית באמצעות שיטות חיבור שונות כגון סמרור, על מנת למצוא את .

 טה המועדפת שאושר ע"י אנליזה נומרית.הפתרון היעיל והאידיאלי ביותר. ולבסוף, בוצע תכן לפי השי

השלב הראשוני, התקבלו תוצאות האנליזה והיה ניתן לראות שהמסד נכשל בתנאי העמסה סטטיים ודינמיים, האנליזה 

 הראתה שנקודות ריתוך מסוימות סבלו עומסים גדולים שגרמו לכשל.

שמתוכן נבחרה אלטרנטיבה אחת ע"י שיקולים תכנונית והוצעו שלוש אלטרנטיבות,  הבשלב השני, בוצעה אופטימיזצי

 הנדסיים והחלטות המפעל.

, אשר מחוברות למסד )פחים מכופפים (בשלב האחרון בוצע תכן מלא לאלטרנטיבה המועדפת, באמצעות קורות חיזוק

 בעזרת סמרור אשר גורם להפחתה בעומסים הגבוהים )שהיו בפחים לזרום דרך הקורות האנכיות במסד ולהחליף את

 נקודות הריתוך בסמרור(. הוכח כי הסמרור יכול לספוג מאמצי גזירה גבוהים יותר בהשוואה לריתוך נקודות.

האנליזה הנומרית הסופית הוכיחה כי האלטרנטיבה שנבחרה נתנה פתרון לבעיה, לאחר שדרוג המסד מחיבור בריתוך 

 י התקן הצבאי.נקודות לסמרור המסד עומד בתנאי העמסה סטטיים ודינמיים ימיים לפ



 

 מערכת הרמת רשתות , פגעי מזג האוויר , אנליזות , סימולציה פיזיקלית. מילות מפתח:

  

 ME - 41 –ר פרויקט מספ מכונות   המחלקה להנדסת

 מערכת הרמת רשתות להגנה מפני פגעי מזג אוויר

   נתן בלשר, ישראל זרו 

 ד"ר חן גלעדי 

   תקציר:

לחקלאים המגדלים הדרים בעולם כולו ובישראל בפרט. במהלך ימי הנושא הנבחר עלה מתוך הצורך לספק פתרון 

כמו למשל קרה,  החורף להבדיל מגידולי חממה או משתלות ,עצי ההדר שגדלים בפרדסים חשופים לפגעי מזג האוויר

 מפגעים אלו מסוכנים לפירות הדר אשר נמצאים חשופים בשטחים החקלאיים. ברד, רוח ובמקומות מסוימים שלג.

 הוא  חקלאי ובסופו של דברהנזק הנגרם ליותר הן מבחינת הפרי והן מבחינת במהיר הוא האותו עושה הברד  הנזק

יותר. בעת ירידת ברד נוצרים מעין "פצעים" על גבי קליפת הפרי, אותם פצעים הם למעשה חורים אשר במזיק ה

על הפירות, דבר שיגרום לריקבון ם ניתן להשוות את הברד להשלכת אבנילמעשה . נוצרים בפרי עקב פגיעת הברד

 של הפרי תוך ימים ואף שעות ספורות.

לבעיה זו עוד אין  מזג אוויר,ההברד ממנו רוצים החקלאים להתגונן הינו הבעיה המרכזית והקשה ביותר מבין כל פגעי 

נכון להיום ישנם מספר חלופות בשוק כגון בתי רשת או חממות בעלות פתחי אוורור  אחיד בקרב החקלאים. פתרון

הם התקנה והרכבה מסורבלת ,מחיר גבוה ואף  םענקיים , לפתרונות אלו ישנם מספר חסרונות כאשר העיקרים ביניה

 הבשלה מוקדמת.

הנוצרים כתוצאה מפגיעת הברד מספקת פתרון לבעיית הנזקים ש במהלך עבודה זו נחקרה הבעיה ותוכננה מערכת 

מערכת זו הינה מערכת הרמת רשתות הפורסת רשתות אשר מורכבת ממתקן הרמה בסיסי של מלגזה  בפירות ההדר.

שירותך לתוך המשולש האחורי של הטרקטור החקלאי. אל מתקן ההרמה מושחלת זרוע שיכולה להגיע עד לגבוה של 

ההרמה. בתוך הזרוע ישנו מוט שעליו מסתובבים שני גלילי רשת מטר באמצעות תזוזה מעלה מטה של מתקן  3.5

 שיפרסו על גבי צמרות העצים.

שבמהלכו נחקרו הכוחות והמומנטים העובדים על המערכת ,וכן  SolidWorksנעשה תכנון של המערכת בתוכנת 

ורדת עובי הדופן נעשו אנליזות אלמנט סופי לניתוח הכשל. במהלך התכנון נעשתה אופטימיזציה של המערכת לה

 והפחתה מקסימלית של המשקל ובכך הושג חיסכון בחומר בדגש על שמירת מקדם ביטחון.

 המומנטים בעת הפעלת המערכת.-הכוחות ו ,בנוסף נעשתה סימולציה פיסיקלית המתארת את מהלך הפעילות

של פגיעת הברד ולא לעשות המערכת נוצרה על מנת לתת פתרון יעיל לחקלאים שלפעמים מעדיפים לקחת את הסיכון 

הבסיסיות ובהתאם לדרישותיהם נעשה התכן שלה  םדבר מפאת העלות הגבוה של החלופות , היא עונה על דרישותיה

 וכל הנגזר ממנו.

  



 

 ME-42 -פרויקט מספר  מכונותהמחלקה להנדסת  

 סד מכני למפרק כף היד

 ויקטור קוסולפנקו  ,גיא כהן 

 ד"ר חן גלעדי  

  תקציר:

 תיכנון וייצור מכשיר ביתי פיזיותרפיה למפרק כף היד

מתאפשרת תנועה שמחוברות ביניהן על ידי מערכת רצועות הדוקה ובכך   בנוי משמונה עצמות קטנות מפרק כף היד

 .סיבובית של שורש כף היד וכן ביצוע של תנועת כיפוף, פשיטה, הטיה ימינה והטיה שמאלה של כף היד

 

בכל  האדם משתמש בשורש כף היד ובאצבעות במהלך כל שעות היממה בכל פעילות ובכל התפקודים הדרושים לו.

כף היד ואת שורש כף היד ביחד, וזאת בכדי העצמות שמרכיבות את האצבעות, את  27פעולה הוא מפעיל את כל 

לבצע פעולות פשוטות כגון אחיזה במזלג, אחיזה בכוס, הקלדה על מקלדת המחשב, נהיגה, חפיפת השיער ועוד אלפי 

 פעולות יום יומיות שנראות לנו פשוטות וכמובן מאליו.

מוגן, ולכן סובל משכיחות גבוהה הינו החלק הפעיל ביותר בגפה העליונה וגם החלק הכי פחות  היד מפרק כף

  פציעות. של

 .הנפגע במפרק כף היד עלולה להוביל לפגיעה חמורה באורח החיים של פציעה

 

 פסיביתגם עבודה עבודה אקטיבית וגם ביתי הכולל שיקומי מכשיר פיזיותרפיה וייצור מטרת הפרויקט הינה תכנון 

 שעליו להגיע נפגעלחסוך זמן יקר ל , על מנתפציעה או ניוון במקרים של אחרי לשיקום מפרק כף היד והאצבעות

על מנת לקבל את הטיפול הדרוש, דבר שלא תמיד מתאפשר ואם כן לרוב פוגע בשגרה היומית של  חוליםהלקופת 

 הנפגע.

   

כאשר כל אחד מהם מחובר למנוע, תפקיד כל חלק הוא לדאוג לדרגת חופש  קרייםיחלקים ע שלשהמורכב מ מוצרה

דרגות חופש(, ומחלק רביעי שהינו ידית אחיזה המחוברת לקפיצים, אשר משמש לאימון  6אחרת של המפרק )סך הכל 

 האצבעות ושיפור כושר האחיזה על ידי לחיצת הידית.

 

המוצר עצמו עקב היותו מכשיר ביתי, אינו תופס הרבה מקום ובעל ממשק קל ונוח לשימוש שכבר כולל בתוכו תוכנית 

 רגת קושי שונה אשר אושרה על ידי פיזיותרפיסט מומחה על מנת להקל על המשתמש כמה שיותר.אימון בד

 

 

היתרון במכשיר זה על פני מוצרים אחרים בשוק, הוא שהמוצר מוגדר לעבוד בזוויות מוגדרות מראש בהתאם 

ובן לתת טיפול אפקטיבי להמלצת פיזיותרפיסטים על מנת למנוע גריעה של הפציעה הקיימת עם עבודה לא נכונה, וכמ

 ויום יומי למפרק על מנת לקצר את משך ההחלמה.

 

 מפרק כף יד, שורש כף יד, פיזיותרפיה ביתית, תוכנית אימון, כאבים במפרק , שיקום מילות מפתח:

 

 


