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החלללמדעיס"ביהומנהלמייסד,עמי-בןהראל:מנהל

פינטויריבר"ד:אקדמייועץ
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סוביקברליאור,דוברלירון

דגם לוויין בסימולציה של חוסר כבידה מתחת למים" תיקון"-"צלילת אסטרונאוטים"סרטון סימולציית 

https://www.youtube.com/watch?v=TPjnSxNHFNU&t=6s
https://youtu.be/LZgv7kbec4Y


עמודים נושא

12-3 כללי

18-13 סילבוס

37-19 1פ חלל ''מו

55-38 2פ חלל ''מו

83-56 סיכום פעילות וסימולציות  

אסטרונאוטים בתמונות

תוכן העניינים



החללבמדעישנתית-דוחקרתכניתהינה'מאדיםעלמושבה'תכנית

משרד,הישראליתהחללסוכנותבמימוןהתכנית.מצטייניםתיכוןלתלמידי

באוניברסיטהלראשונהנפתחההתכנית.והטכנולוגיההמדע,החדשנות

.2017בדצמברלנוערהעברית

'מושבה על מאדים'תכנית 



חללפ"ומותיאורטייםלימודים-ראשירובד

אסטרונאוטיםסימולציות-משנירובד

מדעייםוניסוייםPBLמבוססותהלימודישיטות*

:לתכנית שני רבדים מרכזיים



,חללמשימות,אסטרופיזיקה,אסטרונומיהבתחומיידערכישתכללו'אבשנההחללמדעילימודי

לינהומחנותשטחסיורי,תצפיות,מתקדמתבטכנולוגיהניסויים,חללרפואת,ומשגריםרקטות

העלוהתלמידים,האוניברסיטהבמעבדותופיתוחבמחקרעסקוהלימודים'בבשנה.במדבר

.החללבמדעיספציפיבתחוםניסוייםוביצעומחקרשאלות

בתנאילהדפסהחומריםשלופיסיקהכימיה,בחללממדתלתיישומיבחקרעסקוהתלמידים

חומרכלאתהמשלבותמורכבותפ''מומשימותשתינערכוהתכניתבסוף.מאדיםשלהקיצון

.ודגםמצגת,מסכםח"דוהתלמידיםהגישובסופןואשרהלימוד

רובד ראשי



ותנאי לחץ  ' מהם חומרי הגלם העמידים למשרעת טמפ:שאלת המחקר

?המתאימים ליישומים בחלל וניתנים להדפסה בתלת ממד, קיצוניים

ישומי הדפסת תלת ממד בחלל  : נושא מחקר



וכדומהמדעיותמשימותלביצועבחללבמושבותאסטרונאוטיםסימולציות

מטרהמתוך.בצוותעבודהעלבדגש,ולחץבדידותתנאייעםהכרותתוך

.מאדיםעלומתפקדשעובדלצוותהתלמידיםאתלהכשיר

רובד משני



שאלוןהכולליםמיוניםעברוה/תלמידכללתכניתלהתקבלמנתעל•

צוותאנשישלושהעםאישיראיוןוכן,וידעחשיבה,אישיות

ב"יבכיתהוסיימו'יבכיתההחלוהתלמידים•

רבתיירושליםמאזורהתלמידים•

תלמידים



העבריתהאוניברסיטהובמעבדותלנוערהעבריתהאוניברסיטהבמתחםהתקיימוהלימודים



העבריתמהאוניברסיטהמרצים•

מתקדמיםתאריםבעליהחלללמדעיס"ביהמדריכי•

החלללמדעיס"בביהקורסיםבוגרימדריךעוזרי•

סגל



בקרהוחדר'מאדיםעלמושבה'סביבת•

העבריתובאוניברסיטהביחידהמעבדות•

שוניםמסוגיםטלסקופים•

החללבמדעיייחודייםהוראהעזרימגוון•

מחשביםוחדריכיתות•
הביטאט וסביבת מאדים

תשתית



'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב

...אצלנו השמיים הם לא הגבול

DMARSביקור ב 



פירוט נושא תאריך

הרשמה•

שאלון  : מבחן קבלה•

אישיות חשיבה וידע

מיונים• 2019נובמבר 

ראיונות אישיים•

גיבוש+מסיבת פתיחה•

פתיחה וגיבוש• 2019דצמבר 

מבוא למושבות במאדים•

מבטא לאסטרונימיה  •

תצפיתית

עם אסטרונאוטפגישה•

שבוע החלל•

מאדים ואסטרונומיה–מבואות • 2020ינואר 

משימת חמצן על מאדים•

1רקטות •

שיגור-2רקטות •

משימת ניווט בסיסי•

בחלל החיצוןחיפוש חיים•

חטיבת רקטות•

חטיבת לווינות•

2020פברואר 

משימת לווין• חיים של כוכבים• 2020מרץ 

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



פירוט נושא תאריך

תוכנת סטלריום•

משימה אישית+ 

להיות אסטרונאוט•

תוכנה אסטרונומית  •

2020אפריל 

הכנה לסימולצית  •

אסטרונאוטים

1דילמות בחלל •

2דילמות בחלל •

רכבי חלל  •

דילמות בחלל•

2020מאי 

המשך הכנה לסימולצית  •

אסטרונאוטים

קשר ומשימות  ניווט•

בניית בית מושבה על •

(ODT)מאדים 

הכנה למחנה שטח•

1מחנה שטח •

2020יוני 

3רקטות•

סימולצית  להמשך הכנה•

אסטרונאוטים

נסיעה לשיגור  -סיור•

רקטה בשטח אש ניר  

אליהו

אסטרונאוטיקה•

רקטותחטיבת•

סיור•

מסיבת סוף שנה•

2020יולי 

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



פירוט נושא תאריך

צוות  תרגול עבודת•

תקשורת ואמון

•ODT-  מדידת מרחקים

וחישובים למימדי חלל

מתמטקיה-1פיסיקה •

חוקי ניוטון+ווקטורים

סימולציית אסטרונאוטים•

חטיבת פיסיקה•

לוחמת חלל•

2020ספטמבר 

אנרגיה  -2פיסיקה •

קינטית ופוטנציאלית

1כימיה •

2כימיה •

חטיבת פיסיקה•

חטיבת כימיה•

2020אוקטובר 

3כימיה •

תרמודינמיקה•

•ODT-כוכבים ניווט  זיהוי

ועבודת צוות

חטיבת כימיה•

פעילות אסטרונומיה  •

2020נובמבר 

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



פירוט נושא תאריך

אלקטרואופטיקה•

יישומי הדפסת תלת ממד  •

בחלל

טכנולוגיית מדפסות  •

וחומרים

חטיבת פיסיקה•

מבוא להדפסת תלת ממד בחלל•

2020דצמבר 

סדנה על כבוד וגבולות•

FDM-1חומרים •

הדפסת צעצוע אישי  •

סדנה חברתית•

חומרים ותכונותיהם•

2021ינואר 

-2חומרים•

DLP+פולמרים

 CAD-תוכנהלימוד•

FUSION 360

חומרים ותכונותיהם•

לימוד תוכנת מידול•

2021פברואר 

סיור במעבדת תלת מימד•

התמודדות עם  סדנת•

חידות מורכבות בלחץ של 

זמן

ארוחת בוקר בקמפוס•

סיור•

הכנה לסימולציה•

גיבוש•

2021מרץ 

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



פירוט נושא תאריך

תקשורת  +קריאת מאמר•

אישיתבין

הדפסה באמצעות למינציה•

קריאהסדנת•

2021אפריל 

העשרה אסטרונומיה  •

ואסטרופיסיקה

פעילויות העשרה• 2021מאי

תלת  -1הצגת משימה •

ממד בחלל

1עבודה בצוותים משימה •

-בקורת של סוכנות החלל•

משרד המדע

פ חלל''מו-1משימה• 2021יוני

1משימה ח''דוהגשת •

1הגשת משימה •

חללפ''מו-1משימה • 2021אוגוסט-יולי

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



פירוט נושא תאריך

מפגש חברתי וארוחת  •

ערב

:  סימולצית אסטרונאוטים•

שהייה  -לילה במאדים

במקומות סגורים

גיבוש•

סימולצית אסטרונאוטים•

2021ספטמבר 

תלת  -2הצגת משימה •

ממד בחלל

2עבודה בצוותים משימה •

2ח משימה ''הגשת דו•

2הגשת משימה •

פ חלל מסכם''מו-2משימה  2021אוקטובר 

הכנות למחנה שטח•

2מחנה שטח•

צלילת אסטרונאוטים•

2021נובמבר 

סיור בחברת הדפסות  •

SU-PAD: תלת ממד

סיור•

הכנות לטקס סיום•

טקס סיום•

2021דצמבר 

סילבוס

'מושבה על מאדים'
2019-2021' מחזור ב



תקלה במאדים

פ חלל''מו–1משימה 



ומהם,מאדיםבסביבתהנמצאיםהשוניםהאנרגיהמקורותמהם.באנרגיהעסקההראשונההמחקרמשימת:נושא•

.שלהםהמאפייינים

בעיהלפתורנדרשוהם.מאדיםהלכתכוכבעל,(GALE)גיילבמכתשהנמצאתמשלחתדימוהתלמידים:תקציר•

החומריםשלהתכונותאתחקרוהםפיתרוןלהציעכדי.אותםששימשואנרגיהלהפקתמהכליםבאחדשהתגלתה

מימדבתלתמידולבתוכנתהשתמשוהתלמידים,המשימהמדרישותכחלק,בנוסף.מתאימיםניסוייםוערכוהשונים

.מימדתלתובהדפסת

:מטרות•

.מימדתלתוהדפסתלחללשנוגעיםבממשקיםופיתוחמחקרמהנדסישלחשיבהבפיתוחהתנסות•

.בצוותעבודהיכולותשכלול•

.כתובהותקשורתדיווחיכולתפיתוח•

.ולפיתוחלמחקראופרטיביותלמסקנותועיבודומידעאיתוריכולותשדרוג•

:תהליך•

.מהמשימהכחלקביניהםהתפקידיםבעליעלוהחליטומשתפים5-6שלבקבוצותעבדוהתלמידים•

.בקרשימשהתכניתמנהל.ויועציםכמנחיםשימשווהרכזותהאקדמיהיועץ•

כללי



החללסוכנותשלשליחים,אסטרונאוטיםהםהתלמידים,2043שנתהיאהשנה

במושבההחשמל.במאדים((GALEגיילבמכתשבהאביטטהגריםהישראלית

גנרטור)–RTG:ידיעלוכגיבוי,רוחטורבינות,סולרייםלוחותידיעלמסופק

radioisotopeתרמואלקטרירדיואיזוטופי thermoelectric generator).

הבאההמשלחתורקניזוקוהסולרייםהלוחותרציניתוחולרוחסערתלאחר

בעקבותפעילהאינההרוחטורבינתבנוסף.חדשיםלהביאתוכלהארץמכדור

.מטריםשלושהבאורךלכנףמחזיקמלבנימוטשלשבירה

שלחיוניותפעילויותמאפשרRTG-הידיעלורקאךכרגעהמסופקהחשמל

.וכדומהחימום,הארץלכדורתקשורת,חמצןאספקת:כגוןבלבדההאביטט

.האחרוןהגיבויכמובןהינוRTG-ה

במדפסתשימושבעזרתהבעיהאתלפתורהמשימההוטלההתלמידיםעל

.מימדתלת

רקע למשימה



תהליך המחקר

,  על מנת לתקן את מוט טורבינת הרוח ולבנותו מהחומר המתאים

להבין את המאפיינים ואילו  , נדרש לבצע מחקר על חומרים שונים

.תכונות נדרשות כדי להתאים לסביבת מאדים

הכוחות הפועלים על טורבינת רוח

:המוט צריך להיות

.שלושה מטרים-באורך הנדרש1.

60-קשיח מספיק כדי שיעמוד בלחץ וברוחות המגיעות עד כ2.

.לשניהמטר 

מעלות  90למינוס 100בין : עמיד בטמפרטורות על מאדים3.

(.גיילבמכתש . )צלזיוס

רוחטורבינת. האנרגיהאובדןאתלצמצםכדיקל ככל שניתן 4.

קיצוניותלמהירויותלהגיעיכולה, הניצבת מול רוח חזקה

כתוצאהמעלות100עדשללטמפרטורהאותהמביאותאשר

בצורה הזו חלק מהאנרגיה המתקבלת מתבזבזת  . מהחיכוך

.  בצורה של פליטת חום לא רצוי



שלבי הניסוי

מודל מודפס של המוט  

כדי לבצע את המחקר התלמידים נדרשו לדגם עליו יוכלו לערוך  1.

Fusion 360לצורך כך נעשה שימוש בתכנת מידול . ניסויים

.למידול המוט המדמה את מוט טורבינת הרוח

:המוט הודפס במדפסת תלת ממד משלושה סוגי חומרים2.

-ABS

-PETG

-PLA

.מכל חומר הודפס המוט ארבע פעמים במשקלים שונים

:שלושת שלבי החקר3.

.קשיחות/ גמישות : שלב ראשון-

.ניסוי מדידת נקודת התרככות-עמידות לחום: שלב שני-

.משקל: שלב שלישי-



קבוצה לדוגמה-שלב ראשון 

:קשיחות של החומרים/גמישות

המכשיר מודד במיקרומטרים  . flexpointThreeבמכשירעל מנת לחשב את מידת הקשיחות של המוט נעשה שימוש 

פעילותהמשךאתמאפשרתהחומרקשיחות. בכמה המוט מתעקם כתוצאה מהפעלת לחץ מבוקר באמצעות משקולות

המוט המתאים ביותר הוא המוט שהודפס  , ולכן. אותולעקםיכולותאשר מאדיםעלהחזקותרוחותלמרות ההטורבינה

.  מהחומר הפחות גמיש

החומרים בלחץ שהופעל באמצעות  נמדדה גמישות של כל אחד מן המוטות משלושת 

.ממשקולות בעלות משקל שונה

ABS: מתוך תוצאות הניסוי נמצא כי החומר הקשיח ביותר הוא

בדיקת גמישות של החומרים תוצאות הניסוי

Three point flex



קבוצה לדוגמה-שלב שני 

:בדיקת נקודת התרככות

מתרככיםפולימריםשחומריםהעובדהו, עקב הטמפרטורות הגבוהות על מאדים

,  בשל כך. לטורבינהרךכמוטלשמשיכוליםאינםהם ,מסוימתבטמפרטורה

בה  ההתרככותנקודתהמוטות העשויים מחומרים שונים הוכנסו לתנור ונמדדה 

החומר בעל נקודת ההתרככות הגבוהה ביותר במוטות  . החומר שינה את צורתו

.יהיה החומר העמיד ביותר לטמפרטורות גבוהות, השונים בתנורחומריםמן ה

מתוך תוצאות הניסוי נמצא כי החומר בעל נקודת ההתרככות הגבוהה ביותר  

.ABS: הוא



קבוצה לדוגמה-שלב שלישי 

PLA

:משקל החומרים

.  על מנת לחסוך באנרגיה ולהפיק את מירב החשמל מהטורבינה על המוט להיות בעל משקל נמוך

.  נשקלו המוטות השונים, לכן

.PETG: מתוך תוצאות הניסוי נמצא כי החומר בעל המשקל הנמוך ביותר הוא

ABS

PETG

לכן המשקל אינו קריטי  , הפרשי המשקל בין חומרים הם זניחים, עם זאת

.כמו שתי התכונות שנבדקו בשני שלבי הניסוי הראשונים



קבוצה לדוגמה–מסקנות 

בניסוי השני  , בנוסף, ABS: בניסוי הראשון התגלה שהחומר הקשיח הוא

.  התגלה שהוא גם החומר בעל נקודת ההתרככות הגבוהה ביותר

.בשל כך הוא המתאים מבין שלושת החומרים לשמש כמוט לטורבינת הרוח

ABS:  המוט המתאים



קבוצה לדוגמה–1ח סיכום משימה ‘’דו

:חברי הקבוצה ותפקידם

.מפקד וכותב תוצאות בטבלאות-מישאל

.כתיבת ניסויים וכתיבת מצגת, תכנון ניסויים-.כנועה

.תכנון ניסויים ומבצעת ניסויים, חוקרת-ליה

.מהנדסת–קשת

.תכנון ניסויים-.נועה ק

.טכנאי, מתפעל קבוצה-בנצי

:  רקע

(  GALE)גיילבמכתש בהאביטטשליחים של סוכנות החלל הישראלית הגרים , אנחנו אסטרונאוטים. 2043השנה היא 

רדיואיזוטופיגנרטור )RTGוכגיבוי על ידי , טורבינות רוח, החשמל במושבה מסופק על ידי לוחות סולריים. במאדים

adioisotopeתרמואלקטרי thermoelectric generator  .) לאחר סערת רוח וחול רצינית הלוחות הסולריים ניזוקו ורק

בנוסף טורבינת הרוח אינה פעילה בעקבות שבירה של מוט מלבני . המשלחת הבאה מכדור הארץ תוכל להביא חדשים

מאפשר פעילויות חיוניות של   RTG-החשמל המסופק כרגע אך ורק על ידי ה. מחזיק לכנף באורך שלושה מטרים

.  הינו כמובן הגיבוי האחרון RTG-ה.  חימום וכדומה, תקשורת לכדור הארץ, אספקת חמצן: בלבד כגוןההאביטט



!עלינו לפתור את הבעיה בעזרת מדפסת תלת מימד בהקדם האפשרי

:החומרים שיש לנו

.  תנור. (מד טמפרטורה\Three Point Flex).מכשירי מדידה . 360FUSIONתוכנת . PLA, ABS, PETG-חומרים  

,  ר יריב פינטו"ד)ייעוץ מומחים מכדור הארץ . מהימנות אתרים-GOOGLEתקשורת . ארגז כלי עבודה. מחשב. מקרר

(.ליאור, ליטל

.אין חשמל בעקבות לוחות סולאריים שניזוקו: הבעיה

.מטר3לתקן את המוט המלבני באורך של : המטרה

.הדפסת מוט מלבני באורך של שלושה מטרים מהחומרים שיש לנו ובהדפסת תלת ממד:הפתרון

:התכונות הנדרשות למוט

.קשיח מספיק−

(.מיליבר10: מהמחקר)שיעמוד בלחץ −

(.מעלות צלזיוס100עד 90מינוס : מהמחקר)שיעמוד בטמפרטורות של מאדים −

(.מטר לפי המשימה3)שיהיה בדיוק בגודל הנכון −

:מחקר על החומרים

.ABSיותר חזק מאשר . מעלות צלזיוס50-80משנה את צורתה ב -(אפור)PLAהנקראת , חומצה פולילקטית•

•ABS(לבן)- יותר חלש מ. מעלות צלזיוס150משנה את צורתו בטמפרטורהPLAחומר  . ]אבל עדיין יחסית חזק

[.  ידידותי לבני אדם



•PETG(כחול )-חומר יותר חזק מPLAעמיד להשפעות פיזיות  . הוא יותר עמיד לאורך זמן. ויותר גמיש ממנו

.מעלות צלזיוס80-משנה את צורתו ב. חיצוניות

:על סמך מחקר, סיכום נתונים על החומרים

PLA טמפרטורהעמדות נמוכה בהוא אמצעי במידת החוזק אבל בעל.

ABSמעלות צלזיוס105-150הוא החומר היחיד שיכול לשרוד בחום הדרוש ב.

PETGהוא החומר הכי חזק מבין השלוש.

:מחקר על תנאיי סביבה

.חול, סופות. מעלות צלזיוס100רוחות חזקות גורמות לטורבינה להתחמם ל

באזור יש אינטראקציה גדולה בין פני השטח לאטמוספרה ולכן משקעים מהאדמה כמו מינרלים אדמה ואבק עולים זזים  

.הרוחות באזור עוצמתיות במיוחד וסופות חול מתרחשות בתדירת גבוהה. ומתפזרים

(.  0עד )מעלות צלזיוס 90הטמפרטורה בקרבה ומעל לפני שטח המכתש הוא מינוס 

(.  Bar)מיליבר 10הלחץ האטמוספרי קילומטר מעל הקרקע של מאדים הוא 

:משימות טרום ניסוי

.360FUSIONלתכנן את המלבן בתוכנה ●

.להדפיס●

(.סנטימטר0.5)הגובה [. סנטימטר1( 0.9])הרוחב [. סנטימטר11.7(11.5])האורך של המוט ]●



:תכנון ניסויים

(.זה מה שהוביל לשבירה של הכנף)מהירות רוח , לבדוק עמידות בסערות רוח וחול

(.מעלות צלזיוס100עד 90מינוס : על פני השטח ומעלה' טמפ)GALEלבדוק עמידות בטמפרטורות של 

(:בהתאם לטמפרטורה במכתש גייל)כיצד טמפרטורות גבוהות משפיעות על מבנה המוט : ניסוי ראשון

[.מעלות צלזיוס: יחידות]מעלות 100: הטמפרטורה הגבוהה ביותר במאדים:משתנה משפיע

קל וחומר שלא יהיה בו שימוש במאדים מפני , אם חומר מסויים שנבדוק בחום המקסימלי של מאדים יתרכך: הסבר)

(.לכן בחרנו לעשות ניסוי שבודק מקרה קיצון, מעלות צלזיוס100שככל הנראה הוא יתקל בטמפרטורה של 

[.שלושת החומרים השונים]החומר של המוט :משתנה מושפע

.מיקום ביחס לגוף החימום. גודל ומידות המוט(. דקות15)הזמן שהחומר עומד בחום :גורמים קבועים

.מעלות צלזיוס100:החום בתנור

:תוצאות

.  דקות15מעלות לא התרכך בכלל אחרי 100-ב (: אפור)PLAהנקראת , חומצה פולילקטית

.  דקות15מעט אחרי התרכךמעלות 100-ב (: לבן)ABSהנקרא , אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן

PETG(כחול :) דקות15מעט אחרי התרכךמעלות 100-ב.

.התחילו להראות סימני התכהABS-ו PETGאך , הדקות15כל החומרים נשארו באותה צורה בכל : מסקנות מהניסוי

.ל הן ביחס לחומרים האחרים שמדדנו"כל המסקנות הנ* 



:כיצד עמידות ללחץ משפיעה על מבנה המוט: ניסוי שני

[.גרם: יחידות]הלחץ המופעל על החומר באמצעות משקולת :משתנה משפיע

[.מיקרומטר: יחידות]העיוות של החומר :משתנה מושפע

.מיקום ביחס לגוף הלוחץ. גודל ומידות המוט(. דקות15)הזמן שהחומר עומד בלחץ :גורמים קבועים

.גרם101: משקל הבסיס

.גרם98.5משקולת שוקלת היא 

.גרם200.4משקולת שוקלת היא 

:תוצאות ניסוי הלחץ

PLA

(מיקרומטר)תזוזה (גרם)משקל 

1014.2

199.57.9

200.49

399.914.5



ABS

(מיקרומטר)תזוזה (גרם)משקל 

1014.1

199.58.5

200.411

399.914.5

PETG

(מיקרומטר)תזוזה  (גרם)משקל 

5 101

11.5 199.5

18.2 200.4

23.8 399.9



:מסקנות מהניסוי

PLAהוא החומר שהכי עומד בלחץ מבין שלושת החומרים.

ABSהוא גם עומד בלחץ וגם גמיש.

PETGהוא הכי גמיש מבין השלושה והכי פחות עמיד ללחצים.

(PLAו-ABSדומים בתוצאות.)

.ל הן ביחס לחומרים האחרים שמדדנו"כל המסקנות הנ* 

:כיצד עמידות ללחץ בשילוב עמידות לטמפרטורת המקסימום במכתש גייל משפיעה על מבנה המוט: ניסוי שלישי

[.גרם: יחידות]הלחץ המופעל על החומר :1משתנה משפיע 

[.מעלות צלזיוס: יחידות]מעלות 100: הטמפרטורה הגבוהה ביותר במאדים:2משתנה משפיע 

[.שלושת החומרים השונים]החומר של המוט :משתנה מושפע

.  גודל ומידות המוט[. מעלות צלזיוס100]טמפרטורת החום [. דקות15]הזמן שהחומר עומד בחום :גורמים קבועים

.מיקום ביחס לגוף החימום



:תוצאות ניסוי החום והלחץ

PLA

מעלות צלזיוס תזוזה  

(מיקרומטר)

(גרם)משקל 

100 50 101

100 65 199.5

100 72 200.4

100 80 399.9

מעלות צלזיוס תזוזה  

(מיקרומטר)

(גרם)משקל 

100 82 101

100 105 199.5

ABS



PETG

100 125 200.4

100 140 399.9

מעלות צלזיוס תזוזה  

(מיקרומטר)

(גרם)משקל

100 145 101

100 205 199.5

100 221 200.4

100 235 399.9

PLA בשילוב של טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוההתרכךהינו החומר היציב ביותר מבין השלושה והוא היחיד שלא.



:מסקנות שלנו

וגם מפני  ( מיליבר10שהוא , לא עמד בלחץ האטמוספרי הדרוש)מפני שהוא גמיש מידי PTEGויתרנו על ה, קודם כל

(.מעלות צלזיוס100)בחום גבוהה התרכךשהוא קצת 

.מפני ששניהם יחסית קשיחיםABSלPLAהתלבטנו במיוחד בין 

מעלות  100)בטמפרטורות הגבוהות של מאדים התרכך קצת ABSמפני שPLAבחרנו להכין את המוט מ, בסופו של דבר

(.צלזיוס

:מסקנות מהמחקר

PTEGהוא החומר הכי חזק מבין השלוש.

ABSמעלות צלזיוס105-150הוא החומר היחיד שיכול לשרוד בחום הדרוש ב.

PLA טמפרטורהבכל נקודת התרככות נמוכה בהוא אמצעי בחוזק אבל.



יישומי הדפסת תלת ממד בחלל  

פ חלל מסכם''מו–2משימה 



במהלךשצברוהרבהידעאתלאסוףנדרשוהתלמידיםבה,התכניתשלמסכםחללפ''מוהינה2משימה:תקציר

צוותלהיותNASAמטעםנבחרושהםמסופרבומסגרתסיפורקיבלוהתלמידים.אותהלבצעכדיבוולהשתמשהתכנית

אשרלציודבהתאם,חייםמצילותבעיותשתי,מאדיםעלשנתקעאסטורנאוט,ווטנילמארקלפתורהיהתפקידם.מוביל

.הבעיותלפתרוןהוראותלמארקלשלוחעליהםהיההמסקנותוהסקתהניסוייםביצועלאחר.מאדיםשלולתנאיםלרשותו

דפוסממשקיעמדולרשותם.קבוצותביןותחרותזמןשללחץתחתבריחהחדרשללימודבשיטתהתבצעההמשימה

.העבריתבאוניברסיטהשקיימותמשוכללותומדפסותמימדתלת

:מטרות

.מימדתלתוהדפסתלחללשנוגעיםבממשקיםופיתוחמחקרמהנדסישלחשיבהבפיתוחהתנסות•

.בצוותעבודהיכולותשכלול•

.ולפיתוחלמחקראופרטיביותלמסקנותועיבודומידעאיתוריכולותשדרוג•

.בזמןומוגבלתוחומריםציודמבחינתמוגבלת-מורכבתבסביבהעבודה•

משימהמטרת ה



נפצע,במשימהאסטרונאוט,וואטנימארק,מאדיםעלחולסופתבעקבות

.חייםמסכנותבעיותשתילונוצרומכךכתוצאה.במאדיםלבדונותר

.החליפהבברךסנטימטרחציבקוטרחור:ראשונהבעיה

אינםשהמיםלבשםהואהמיםמערכתאתפתחמארקכאשר:שנייהבעיה

.הטבעתיבאטםנמצאתשהבעיהוראהבדקהוא.זורמים

מארק לא יוכל לצאת ולתקן את מערכת  , עד שלא יתקן את החור בחליפה

.  המים

:  נתונים כלליים

0.1: עובי השכבה החיצונית בחליפה, מרקם החליפה עשוי פולימר אלסטי.  1

cm  .

(.אטם טבעתי)רינג -התקלה בצנרת המים במחבר האו.  2

(7סיליקון סופר , סופר גלו)למארק וואטני שני דבקים .  3

:למארק שתי טכנולוגיות הדפסה.  4

-FDM+פלקסה'נינג.

.אגילוס+ורו-ט'פוליג-

ווטנימארקשלתמונה

משימהרקע ל



ששומשהUltimakerמדפסת

במשימה

חללחליפת

תהליך המחקר : חור בחליפה: 1בעיה 

.מחקר על חליפת חלל בדגש על הבדלי לחצים1.

.שבמאדים( GUSEV)גוסבמחקר על תנאיי הסביבה במכתש 2.

.במגבלות הציוד הקיים, מחקר על חומרי הדפסה ודבקים שונים3.

.על סמך המחקר, בחירת חומרים מתאימים4.

.במגבלות התוכנות הזמינות, בחירת תוכנה למידול הטלאי5.



 Fusionבתוכנתאחתמקבוצהטלאישלמודל

360

גומיגלגלעלטלאישלדוגמה

שלבי הניסוי: חור בחליפה: 1בעיה 

Fusion 360.הטלאי בתוכנת תכנון 1.

:הדפסה של הטלאי בחומרים שונים2.

(Vero Agilus: Hardness: 50,60,70 Ninjaflex.)

חיתוך  : שימוש בפנימית גלגל גומי המדמה את החליפה של מארק1.

.מ"ס0.5חור בקוטר 

(.7סופר , סופר גלו)הדבקת הטלאים עם דבקים שונים 2.

העלאת  . מילוי הפנימית באוויר באמצעות משאבת אוויר עם מד לחץ3.

בדיקת טווח  . לחץ האוויר עד לנקודה בה הלחץ מתחיל לרדת

.הירידה של הלחץ על מנת למצוא את העמידות המקסימלית בלחץ



.כל קבוצה בחרה חומר אחד המתאים להדפסת הטלאי. הסקת מסקנות וצמצום החומרים, בהתבסס על תוצאות הניסויים

4 3 2 1 קבוצה

אגילוסורו

(Vero 

Agilus)

(Hardness

:50)

אגילוסורו

(Vero 

Agilus)

(Hardness

:70)

אגילוסורו

(Vero 

Agilus)

(Hardness

:50)

פלקסה'נינג

(Ninjaflex)

חומר

גלוסופר

סופרודבק

7

גלוסופר גלוסופר גלוסופר דבק

שוניםטלאיםעםניסויאחריגומילגלפנימית ג

הצליחשלאניסוישעברגומיגלגלפנימית 

תוצאות: חור בחליפה: 1בעיה 



ואחרי דיון פורה התגלו שתי  , הקבוצות השונות הגיעו לתוצאות שונות

:מסקנות חשובות

על מנת לקבל תוצאות מתאימות יש לבצע ניסויים בתנאים  •

.אחידים

על מנת לקבל תוצאות מיטביות יש לבצע את הניסוי מספר  •

.פעמים

(הטלאיבאיזורלא)שהתפוצץגומיגלגל

הטלאי

מסקנות: חור בחליפה: 1בעיה 



,שלום מארק

:לתיקון החליפה עליך לבצע את השלבים הבאים

.50shore-aט מספר 'בפוליגמצורףהדפס את הקובץ ה.   1

.מעלות צלזיוס20-חמם את הפקק ל.   2

.הדבק את החלק הקטן והצר בדבק סופר גלו.   3

.לתוך החור בחליפה" פקק"הכנס את ה.   4

.7הדבק את החלק החיצוני בדבק סופר .   5

.ודא שהדבק יבש ומחזיק.   6

!בהצלחה

.דניאל, שירה, שלי, מישאל, גיא: 4קבוצה מספר , דוגמה להנחיות

הנחיות למארק ווטני: חור בחליפה: 1בעיה 

https://drive.google.com/file/d/1Fa8Y1tuWE1sXtJF8P6Xey0PjSntg0dbD/view


הטבעתיהאטםשל(Hardness)קשיותמדידת

מארקשלזואתהמדמההמיםמערכת

תהליך המחקר: כשל במערכת המים: 2בעיה 

הכרות עם מערכת המים שנבנתה במיוחד לצורך הניסויים  1.

.ווטנישל מארק שבהאביטטומדמה את זו 

.מדידת גודל האטם הטבעתי2.

כדי למדוד את מידת  ( Durometer)בדורימטרשימוש 3.

.של האטם המקורי( Hardness)הקשיות 

(  מימדתוכנה למידול בתלת )Fusion 360שימוש בתוכנת 4.

.בכדי ליצור סקיצה של האטם בתוכנה



 :חומריםבשניהאטםהדפסת.   1

 (Ninjaflex)פלקסה'נינג-

.שונה (Hardness)בקשיות.  (Vero Agilus)אגילוסורו-

.השוואהלצורךהטבעתיהאטםשלהמקוריהדגםבדיקת-בקרה.   2

.המודפסיםהאטמיםעםהמיםמערכתעלניסויביצוע.   3

.המתאיםהאטםת ובחירהתוצאותביןהשוואה.   4
ומונחיםמפורקים ,המיםמערכתאטםחלקי

השנילידאחד

Fusion 360בתוכנהטבעתיאטםשלסקיצה

הטבעתיהאטם

שלבי הניסוי: כשל במערכת המים: 2בעיה 



.כל קבוצה בחרה חומר אחד המתאים להדפסת האטם. הסקת מסקנות וצמצום החומרים, בהתבסס על תוצאות הניסויים

שצריךכמועבדלאאטםהשאחרידולפתמיםמערכת

דליפה

תוצאות: כשל במערכת המים: 2בעיה 

4 3 2 1 קבוצה
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אגילוסורו
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אגילוסורו

(Vero 

Agilus)

(Hardness

:70-50)

פלקסה'נינג

(Ninjaflex)

חומר

אטם אטם אטם דלף תוצאה



.  Shore A 50-70בין(Hardness)קשיותשלשונותבדרגות(Vero Agilus)אגילוסורובחומרבחרוקבוצותשלוש

.מיםלמערכתהאטםמורכבממנוהחומרלהיותמתאים (Vero Agilus)אגילוסורו-שהיאשלנוהמסקנה, לכן

מסקנות: כשל במערכת המים: 2בעיה 



,שלום מארק

:לתיקון האטם הטבעתי במערכת המים עליך לבצע את השלבים הבאים

.50shore-aט מספר 'בפוליגמצורףהדפס את הקובץ ה.  1

.מעלות צלזיוס20חמם את הפקק ל.   2

.  בכדי להוריד את הפקק השבור הישן, (עדיפות למפתח שוודי)השתמש במפתח שוודי או פלאייר .  3

.הוצא את האטם הטבעתי הישן מהמערכת בעזרת מחט תפירה.  4

.  הכנס את האטם הטבעתי החדש שהדפסת למערכת.  5

.שים את הפקק חזרה על מערכת המים.  6

.ודא שהפקק אטום על מערכת המים. 7

במידה והמערכת אינה תקינה כנראה . כדי לוודא את תקינות המערכתBAR4נסה לפתוח את המים לדקה על לחץ . 8

.הדפס פקק נוסף ונסה עליו, שזוהי בעיה בפקק הספציפי שהדפסת

!בהצלחה

.דניאל, שירה, שלי, מישאל, גיא: 4קבוצה , דוגמה להנחיות

הנחיות למארק ווטני: כשל במערכת המים: 2בעיה 

https://drive.google.com/file/d/1_Ik1sb5_GD5IATRBtKgInOBpNBo0NaSz/view


קבוצה לדוגמה-2משימה -ח מסכם‘’דו

.נפצע ונותר לבד במאדים, אסטרונאוט במשימה, מארק וואטני, בעקבות סופת חול על מאדים: בעיה

מצא מארק בעיה במערכת המים  , נוסף על כך. בעקבות הפציעה נוצר חור בחליפת החלל של מארק באזור הברך

.כתוצאה מפגיעה באטם הטבעתי

.תיקון החור בחליפה על מנת שיוכל לצאת מההאביטט ולתקן את מערכת המים: מטרה

.החור בחליפה ומערכת המים: לשלוח למארק ווטני הנחיות לפתרון שתי הבעיות: משימה



.תיקון החור בחליפה: שלב ראשון

:נתונים

.0.5cm: גודל החור בחליפה•

.0.1cm: עובי השכבה החיצונית בחליפה•

.החור בחליפה באזור הברך•

.החליפה עשויה מפולימר אלסטי•

עלינו להדפיס דוגמאות ולבדוק ולראות מהו האטם הכי מתאים  , על מנת לבדוק איזה חומר וקשיות יעילים: ניסוי האטמים

למשימה

:מספר אטמים ששלחנו להדפסה

.40קשיות , פוליגט•

.60פוליגט קישיוות •

.70פוליגט קשיות •

:הדבקים שהיו לרשותנו

.דבק מגע•

.דבק חם•

.שניות3דבק •

.7דבק סופר •

על פנימית הגלגל , מ כדי לדמות את חליפתו של מארק''ס0.5במהלך הניסוי ניפחנו פנימית גלגל גומי אותה חוררנו 

:הדבקנו את האטמים עם דבקים שונים



מסקנה+ תוצאה  סוג דבק קשיות האטם

הדבק לא מתאים למצב בו מארק  , לקח לדבק זמן רב להתייבש

.נמצא

דבק מגע 40

הדבק היה טוב אבל האטם היה רך מדי ולא עמד בלחץ האוויר  

.שהפעלנו על פנימית הגלגל

דבק חם 40

.לדבק לוקח זמן להתייבש 7סופר  60

אבל אחרי שהורדנו את לחץ האוויר האטם  , עבד בהתחלה

.השתחרר

דבק חם 70

.  האטם היה יציב מאוד והדבק הדביק את האטם ביעילות ובמהירות

.החלטנו שזו האפשרות הכי טובה, לכן

שניות3דבק  70



(.אטם טבעתי)רינג -תיקון האו: שלב שני

:נתונים

[.מדדנו ידנית עם סרגל פשוט]מ "מ3: עובי: מ"מ3: גובה. מ"ס2.8: קוטר: מידות•

([.(Durometerדורימטר , מדדנו עם מכשיר למדידת קשיות]70: קשיות•

ל זה מה  "בדקנו מה עמידות הלחץ המקסימלית של האטם המקורי והלחץ הנ]בר5.5-א "בכדוה: עמידות ללחץ מים•

[.לכן נשאף שהעמידות שלנו תהיה כמו העמידות המקורית. שיצא לנו

:האטם שצריך לתקן

את  , אנו צריכים לבדוק את סוגי החומר השונים שנתונים לנו. לתקן את האטם שמונע דליפה של המים:המשימה שלנו

.רמת הקשיות שלהם ולבדוק מי מהם יותר מתאים לנו

לאחר מחקר באינטרנט ומדידה של אטם זהה במכשיר מדידת   . 70: ידוע לנו כי רמת קשיותו של האטם שנהרס היא

הדפסנו אטמים  עם רמות קשיות קרובות כדי לבדוק  . גילינו את רמת הקשיות, ((Durometerדורימטרקשיות במכשיר 

.האם יהיה יותר אפקטיבי לשלוח ברמה קצת שונה כדי למנוע בעיה זהה בעתיד



:ומידת הקשיות של האטם המקורי( (Durometerדורימטר 

לאחר התייעצות עם ד״ר יריב פינטו הבנו כי החומר הגמיש  . ה פלקס'שני החומרים העומדים לרשותנו הם ורו איגלוס ונינג

כך יעבוד טוב  , זה החומר שקיוונו להשתמש מאחר והוא עמד בקריטריון שלנו לחומר גמיש יותר, יותר הוא ורו איגלוס

.יותר באטימת המים

.  איגלוסמורו 65,70,75: הקשיות ששלחנו הםרמות.פלקסה'נינגואחד איגלוסורושלחנו להדפסה שלושה אטמים מסוג 

.פלקסה'מנינג80

:  מהלך הניסוי

חיברנו את האטמים  . מערכת מים עם שעון לחץ המדמה את זו שבמאדיםעל התנסנו, השתמשנו באטמים שהדפסנו

.המיםהשונים ובחנו את עמידותם בלחץ

:  תוצאות הניסוי

.כל האטמים עמדו בלחץ אנו מניחים כי מאחר וטווח רמת הקשיות היו קרובים מכדי להראות הבדל



סיכום פעילות וסימולציות אסטרונאוטים בתמונות



טקס פתיחה



ובעיקר לא יודעים למה  ... מעט נרגשים: גיבוש ראשוני
לצפות



!  הכנת סושי בעיניים מכוסות... סדנת גיבוש ועבודת צוות



1-2020יציאה למחנה שטח 



1מחנה שטח 



הכנת ארוחה יחד בתנאי שטח–1מחנה שטח 



בניית בית מושבה על מאדים



חדר הבקרה בכדור הארץ

הביטאט

משימה מדעית על מאדים–סימולצית אסטרונאוטים 



ODTפעילות 



ארוחת בוקר באוניברסיטה



לילה לבן על מאדים–סימולצית אסטרונאוטים 

ארוחת בוקר



עבודה בצוותים–פ חלל ''מו2משימה 



2-2021מחנה 



ODTפעילות –2מחנה 



2מחנה 



משימת שטח–2מחנה 



מסיבת קריוקי–2מחנה 



סרטון

אימוני חוסר כבידה בבריכה–צלילת אסטרונאוטים 

https://youtu.be/LZgv7kbec4Y


SU-PAD-סיור בחברת הדפסות תלת מימד 



הכנות לטקס סיום



טקס סיום



טקס סיום



סוכנות  , מנהלת תחום חינוך וקהילה, שלי רון אדיבס למדעי החלל''מייסד ומנהל ביה–עמי-הראל בןמנהלת האוניברסיטה העברית לנוער–אסנת כהן 

החלל הישראלית

מצגת סיכום תלמידים–עומר , מישאל, לוטםנציגת תלמידים–שלי גינדי רכזת התכנית–ליטל רוזן 

דברי סיכום–טקס סיום 



חלוקת תעודות–טקס סיום 

(למעלה מימין לשמאל)רשימת תלמידים 

,  מישאל חורגין, כרם רפפורט, שירה מתתיהו, קשת גורטלר, מרב שטיין, מיכל צביקר, הילה גבאי, נועה קוואס, מאיה מזרחי, יימס'יובל ג, נוי שפיגלוס, שלי גינדי, לוטם שנהר

.נועה כהן, אלכסנדרה וורונצוב, נגה יהודה, גיא אלון, דניאל לוי, חגי גבל, דביר רוזנבלט, אריאל כהן, נתנאל בולג, עומר מזרחי



חלוקת מתנות–טקס סיום 



מסיבת סיום תלמידים



צוות אחד

בהצלחה


