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 תקציר

 

המחקר עוסק בחיפוש אחר דרך לייצור צורות תלת מימדיות בשיטה שונה משיטות 
 . קונבנציונאליות הקיימות כיום

חלק הראשון של המחקר מתעסק בחיפוש שיטה לייעול זמן הדפסה תלת ממדית דרך שינוי 
המטרה היא צמצום שלבי הביניים של התהליך ויצירת גוף תלת מימדי . גישה לתהליך עצמו

 .אחד בלבד בשלב
, ראשונית( מורפולוגית)חלקו השני של המחקר מתעסק בפיתוח שיטה לחילוץ השראה צורנית 

, טבעיים, דרך פיתוח שיטה של פענוח ופרוק תהליכים מהירים, שלא עברה עיבוד או תכנון אנושי
, למימדים שונים וקיבוע צורני על ידי תהליך ממוחשב המאפשר שימוש בצורות חדשות אלו

 .ראה לכל פרויקט עיצוביכהש
 
 

 ...הערה
" קסם"התנהל תהליך של חיפוש אחר ה, וככוח המניע לעבודה המחקרית והניסיונית, במקביל

היות והרדיפה אחר . ואחר מילוי כמיות ראשוניות טהורות שעובדות ללא מגבלות או פשרות
במיוחד בחלק , לכן. התהליך האישי שעברתי הוא גם חלק מהמחקר, הקסם הם חלק מהעבודה

 . אך שפה שמנסה לתאר תהליך קצת אחרת, מדעית-השני ישנו שימוש בשפה לא
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 רקע והקדמה

 

אפשר לראות זאת בעקבות . בשנים האחרונות התפתחות תחום  ההדפסה התלת ממדית הגיעה לשיאו

מהמשכורת מינימום כחצי )כיום אפשר במחיר סביר . חדירתן של מדפסות תלת מימד למרחב הביתי

המדפסת הביתית משתמשת . וייצור ביתי לקנות מדפסת תלת מימדית למטרת הדפסה( חודשית

דברים "מה  שמקנה למשתמש  אפשרות לתכנן ולהדפיס . להדפסה בפלסטיק קשיח ועמיד מכאנית

ה  אך בכדי להשתמש בטכנולוגית  ההדפס. מוצרים שאפשר להשתמש בהם בחיי היום יום -" אמיתיים

בכדי להביא מודל להדפסה  יש  לתכנן אותו בתוכנת תלת . התלת מימדית צריך ידע קודם בתכנון בסיסי

 . ממד תחילה  ורק אז ניתן  לשלוח אותו להדפסה

עם התפתחות התחום נוצרו אפשרויות נוספות המאפשרות לנו ליצור דברים ללא צורך בתכנון או ידע 

מהם אפשר להוריד למחשב קובץ של מוצר מסוים , רי שיתוף רביםכיום ניתן למצוא את. קודם בתיכנות

את רוב הקבצים  אפשר להוריד בחינם או לרכוש במעט . שמישהו כבר תכנן ומה שנותר הוא רק להדפיס

יתרון נוסף של אתרים לשיתוף מודלים הוא האפשרות לשפר ולשכלל את המודל המקורי ובכך ליצור . כסף

 .וצר ההתחלתימשופרת של המ\גרסה חדשה

ישנה גם האפשרות לקנות . קיימות מדפסות שונות הדורשות ידע טכנולוגי שונה להפעלתן ולהרכבתן

יש מדפסות . מחברים לחשמל וזה עובד –כמו שקונים קומקום , מדפסת תלת מימדית כמוצר מוגמר וסגור

קרה הזה המחיר הוא אך במ, כמובן שזה דורש יותר ידע טכנולוגי –להרכבה עצמית  KIT-הנמכרות כ

באתרי (. מוצר פתוח)כמו כן קיימת גם אופציה לשדרוג המדפסת , נמוך יותר והמבחר הוא גבוה יותר

להדפיס במדפסת  –שיתוף קבצי תלת מימד אפשר להוריד קבצים של חלקים משודרגים לאותה מדפסת 

 .שלכם ואז לשדרג את המדפסת על ידי החלפת חלקים מסוימים

או למשל ( 1,2)הדפסת אוכל : יר של המדפסת היא מגיעה לתחומים חדשים כמועקב צניחת המח

 .ובעתיד נגלה גם תחומים חדשים לשימושה( 3. )הדפסת נשק

 

המדפסת הביתית הרגילה עובדת על עיקרון של הדפסת שכבות דו ממדיות אחת על השנייה עד ליצירת 

אותו היא ממיסה בתוך ראש ההדפסה המדפסת צורכת חוט פלסטיק . גובה וקבלת מודל תלת ממדי

כשהראש מגיע לנקודה הנכונה הפלסטיק המותך נלחץ החוצה בכמות , המסוגל לנוע על שלושה צירים

אם , בהמשך(. FDMטכנולוגיית הדפסה זו נקראת )מדודה דרך דיזה ומייצר נקודה על משטח ההדפסה 

אחרי שהפלסטיק יצא מראש הדפסה . מקבלים קו, הראש ממשיך לנוע והפלסטיק נדחף החוצה ברציפות

חלק . השכבה הבאה נדבקת לשכבה מתחתיה וכך נוצרת מקשה אחת. הוא מתקרר והופך לקשיח

 .מהפלסטיקים ניתנים למחזור וחלק כבר עשוי מחומרים מתכלים
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הדיוק והאיכות של הדפסה הביתית עדיין לא הגיע לרמה של מכונות תעשייתיות וזאת עקב הצמצום 

משתמשים , אך ההתפתחות של תהליך ההדפסה הביתית לא נשאר במקום. בדיוק החלקיםבמחיר ו

ידיים "קצת ידע טכנולוגי ו, משתמש שיש בידו מדפסת ביתית. רבים מפתחים שדרוגים למדפסות שלהם

תהליך . יכול לשדרג את המדפסת ולעלות את האיכות והדיוק של ההדפסה לרמה גבוהה יחסית" טובות

שנתיים הקרובות המדפסות  -סביר להניח שבשנה, בוהה של דיוק ואיכות היא עניין של זמןהגעה לרמה ג

 .הביתיות יגיעו לאיכות הדפסה הדומה לאיכות של מכונות תעשייתיות
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 חלק ראשון -מחקר 

 עקרונות הדפסה

 

 :פי עקרון הפעולהקיימות שיטות הדפסה רבות אך ניתן לחלק את כולן לחמש קבוצות עיקריות על 

 

החומר . הדפסה על ידי הנחת שכבות של חומר אחת על השנייה –FDM–( EXTRUSION) –שיחול 

, גומי, ABSו PLAחומרי הדפסה הם פלסטיקים תרמופלסטיים כגון . מוזן מדיזה שנעה על שלושה צירים

 .חומרים סיליקוניים וחומרי מאכל, קרמיקה, חימר תעשייתי

 

המסת חוט מתכתי על ידי קרן לייזר רבת עוצמה ויצירת צורה על ידי   -EBF–(WIRE)שיטת החוט 

 . כחומר גלם אפשר להשתמש בכמעט כל סגסוגת מתכתית. שכבות של החומר המותך

 

פועל על ידי חימום והמסת   –DMLS ,EBM ,SLM ,SHS ,SLS  -( GRANULAR)שיטת הגרגירים 

ואז מילוי של שכבה חדשה של חלקיקים מעל השכבה  שכבות חלקיקים או אבקות במקומות מסוימים

סגסוגות של טיטאניום  –חומרים . הקודמת והמסה חוזרת וכן הלאה עד להיווצרות מודל תלת ממדי

 .אבקות קראמיות, אבקות תרמופלסטיות, ומתכות שונות

 

חיתוך בתוך יריעות של חומר בעזרת לייזר או סכין   –LOM–( LAMINATION)למינציה 

חומר גלם להדפסה . הדבקה של שכבת אלו אחת לשנייה עד להיווצרות מודל תלת מימדי\מדהוהצ

 'וכד, יריעות פלסטיק, רדיד אלומיניום, נייר: בשיטה זו

 

חשיפה של חומר נוזלי רגיש לתאורה   SLA ,DLP–( LIGHT POLIMERIZATION)פולימריזציה 

. וזלי לקשיח בנקודה שהחומר נחשף לאורהפעולה גורמת לחומר לעבור ממצב נ. בספקטרום מסוים

-השיטה מוגבלת לחומרים פוטו. או תלת מימדיות הניבנות אחת על השנייה, המודל נוצר בשכבות דו

 .פולימריים בלבד

 

 (1לשמות המלאים של הטכנולוגיות ראה נספח )
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 הדפסה ביתית עקרון ופיתוח

 

היא השיטה בה רוב המדפסות הביתיות  FDM fused deposition modelingהשיטה המתוארת מעלה 

והיא אחת השיטות הראשונות והפשוטות ( 4)פותחה בסוף שנות שמונים על ידי סקוט קראמפ .  עובדות

שיטות הדפסה חדשות למטרות ספציפיות ולשימוש בחומרים מיוחדים . ביותר ליצירת מודל תלת מימדי

לכל השיטות . נולוגיות אלו יגיעו למדפסות הביתיותוזהו רק עניין של זמן עד שטכ( 6)מתפתחות כל הזמן 

במחקר אתייחס ליתרונות והחסרונות של מדפסת ביתית וחלק מיתרונות .יתרונות וחסרונות משלהן

 . וחסרונות אלו הקיימים גם במכונות ותהליכים תעשייתיים

 

ההדפסה אינה דורשת , מחירה הזול של המדפסת ממנה נובעת הנגישות הקלה לטכנולוגיה זו: היתרונות 

 .ואין צורך בידע טכנולוגי רחב, בשימוש נכון, חומרי ההדפסה אינם רעילים, חומרים יקרים

 

איכות , תקלות במדפסת דורשות ידע טכנולוגי בכדי להתגבר עליהן, (יחסי)זמן ההדפסה ארוך : חסרונות 

למדפסת בגרסה הכי פשוטה שמדפיסה בחומר אחד יש מגבלה ביצירת מגוון צורני , ההדפסה לא גבוהה

פתרון . יש צורות שבהדפסה דורשות חומר תמיכה בכדי שהצורה לא תקרוס בעת ההדפסה. תלת ממדי

 . לבעיה נקודתית זו הוא חומר תמיכה נוסף או יצירת תמיכות מבניות שנחתכות מהמודל בסיום ההדפסה

 

על חלק מהחסרונות אפשר להתגבר בעזרת טכנולוגיה וחלק נוסף דורש שינוי פרדיגמה של צורת 

 .ההדפסה

 יצירת צורה

 

ך עיצוב הצורה קיים משבר מסוים אבל אם נדון בתהלי. קיימות שיטות ותהליכים רבים לייצור צורה

בתחילת דרכו של האדם בעולם בכדי . אדם שואף השראה צורנית, לעצב משהו\בכדי לייצר.  בצורניות

היא  –השראה ראשונית . השראה ראשונית -נקרא לזה –הוא שאב השראה מהטבע ,לייצר משהו

בנה הרים , ם פיתח כליםעם הזמן אד. השראה צורנית המבוססת על הסביבה שאין האדם יצר אותה

השראה המגיעה ממקורות  שהאדם  –השראה שנייה . התפתח טכנולוגית ויצר השראה בדרגה שנייה

מיצוי ההשראה  -הראשונה, לזה כמה סיבות, האדם משתמש כיום פחות ופחות בהשראה ראשונית. יצר

אך ההעתק אינו מביא  ,"העתק"קל יותר להתבסס על משהו קיים וליצור  -השנייה, (ראשונית)מהטבע 

אפשר (. השראה שלישית וכן הלאה)איתו חדשנות  ומייצר מעגל סגור של תוצר שמתבסס על תוצר 

כשמעצבים רכב או טלפון . לראות את הבעייתיות הזאת בצורה ברורה כדוגמת  מכשירים המיוצרים כיום

היום . שחיקה צורניתמה שמביא ל –ההשראה עבור הדגם החדש היא דגם ישן יותר או אחר , למשל
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לכן . המוצר מתבסס על מוצר קיים או על סביבה של מוצרים –נדירים המקרים של חשיבה צורנית מאפס 

 .הטלפון והרכב דומה לקודמיו והשינויים מאוד מינוריים. היום השינויים צורניים לא מהותיים ולא מעניינים

 האתגר

 

שהוא כיום  טכנולוגיית , הנושא הראשון  קשור לתהליך הדפסה –המחקר מטפל בשני נושאים עיקריים 

 . תהליך ההדפסה עדיין יחסית איטי –קצה ובתוכה קיים אתגר של זמן 

 .האתגר השני הוא מגבלה הקיימת כיום במקורות ההשראה ראשוניים

החלק השני מתמקד בצורה והעבודה . פסההעבודה מתייחסת לנושא של זמן וגישה שונה לתהליך הד

 .מתרחבת לכיוונים נוספים

 טכנולוגיה וקסם

 

הפרויקט מתחיל מהנושא המאתגר של ניסיון למצוא פתרון לזמן ההדפסה האיטי של מדפסת התלת 

 . על ידי ניסיון של גישה טכנולוגית שונה לתהליך ההדפסה, מימד

לא ,  אבל גישה כזאת, וגי של שיטת הדפסה קיימתהפתרון האפשרי של המהירות הוא שכלול טכנול

בתעשייה קיימות מכונות מהירות יחסית  המשתמשות ברכיבים איכותיים ומהירים יותר , תהיה יעילה

שזה , כיוון שזה יביא להתייקרות משמעותית של המרכיבים, ומצד שני אין זה  מתאים למדפסת הביתית

 .בלתי רצוי

מדפסות . קיימת מגבלה בתוך התהליך עצמו, אלא, דיוק של הרכיבים הבעיה היא לא רק באיכות וב

על גבי ( מתוך הדיזה המחוממת)משתמשות בתהליך ההדפסה בפלסטיק מותך שמוזרק , ביתיות

מבלי להוסיף . לחומר הפלסטי דרוש זמן מסוים על מנת לעבור ממצב צבירה נוזלי לחומר קשיח. המשטח

קיימת  אפשרות . אי אפשר להאיץ את התהליך ההדפסה( מהיר יותרלצורך מעבר פאזה )תהליך קירור 

בעיה הנובעת מתהליך . של הוספת מכשיר קירור למשל מאוורר שיקרר את הפלסטיק היוצא מהדיזה

הוא עיוות צורני עקב בעיות התפשטות והתכווצות של  -קירור נקודתי שכזה בהדפסת מודלים גדולים 

, כנולוגיות קירור יותר מתקדמות או לקרר את כל החלל ההדפסהכמובן שאפשר להשתמש בט. החומר

וכמובן הוספת . אך גם בקירור החלל עדיין קיימת בעיה של חילוף חום בין אוויר לפלסטיק שהיא איטית

 .טכנולוגיה מייקרת ומסרבלת את התהליך ההדפסה

 

( תהליך שונה) העבודה מתעסקת בנושא מנקודת מבט של שכלול תהליך ההדפסה או גישה שונה

 .חלופיים בגישתם\כשהמטרה היא לשכלל את אחד השלבים בתוך תהליך קיים או  למצוא תהליכים שונים
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 תהליך ההדפסה הביתית

 

שאותם תהיה אפשרות לשדרג  -אפשר לפרק לשלבים ( ההדפסה)את תהליך יצירת צורה תלת ממדית 

 .בעתיד

מנקודה זו הראש מתחיל . על ידי ראש ההדפסה השלב הראשון בהדפסה הוא יצירת נקודה על משטח

 1.1יש לשכבה גובה מסוים בין " )דו ממדית"ריבוי קווים על משטח מייצר שכבה . לנוע ומייצר קו דו ממדי

לאחר מכן ראש (. מילימטר אבל שכבה אחת לא מספיקה בכדי ליצור גוף תלת ממדי שימושי 1.35לבין 

שיכולה להיות שונה בדוגמתה וכך , וספת מעל השכבה הקיימתההדפסה מתרומם ומתחיל לבנות שכבה נ

 -שלבי התהליך . תהליך של בניית שכבות אחת על השנייה מייצר גוף תלת ממדי בגובה הרצוי, הלאה

 (.רב שכבתיות)תלת מימדית , שכבה, קו, נקודה

 

ול אחד או כמה אם רוצים לשכלל ולהאיץ את תהליך ההדפסה יש  לצמצם את כמות השלבים על ידי נטר

שתהליך ההדפסה יהיה בנוי משלב , המצב האידיאלי הוא. או באמצעות חיבור בין שלבי ההדפסה, מהם

 .אחד בלבד וכי שלב זה יעסוק ישירות ביצירת צורה תלת ממדית

 

מתעסקת בהשפעת גלי קול ורטט על חלקיקי  CYMATICSיש בפיסיקה תופעה שנקראת סימטיקה 

פעה מייצגת חלקיקים היודעים להסתדר בדפוסים מסוימים על משטח התו. חומר ברמת המקרו

 .הממבראנה המקבל רטט בתדרים שונים

 עקרון פעולה -סימטיקה 

 

, המקור יכול להיות מכאני), מקור גלי קול: תהליך של סימטיקה מינימאלי דורש שלושה מרכיבים

משטח שגלי הקול מעבירים אליו את ממבראנה או . קול אדם -או ביולוגי ( רמקול למשל) –אלקטרוני 

החלקיקים או אבקה של (. הממבראנה יכולה להיות קשיחה או רכה)אנרגיה קינטית וגורמים לתנודות 

 .מרכיב נוסף אך לא הכרחי היא תיבת תהודה. חומר כלשהו

 

מניחים את החלקיקים על גבי ממבראנה ומרעידים אותה בעזרת גלי  -התהליך מתרחש במתכונת הבאה 

במקרה שיש שימוש בתיבת תהודה גלי קול , גלי קול יוצאים מהמקור ומתפשטים לכל הכיוונים. קול

וזה , גלי קול פוגשים בדרכם את הממבראנה ומעבירים אליה את האנרגיה הקינטית. מתפשטים בתוכה

ם עקב תנודה זו החלקיקים המונחים על הממבראנה מתחילים לזוז ונדחפי. מייצר תנודות בממבראנה

אם התדר של גל יציב ולא משתנה . מהאזורים שיש בהם תנודה רבה לאזורים שיש בהם תנודה מועטה

והחלקיקים מסתדרים בדפוס , אזורי תנודה חזקה ואזורי תנודה חלשה בממבראנה נשמרים, במהירות

ות כמ)מהירות התהליך תלויה ביציבות התדר ובעוצמת גל הקול המניע את התהליך . לפי אזורים אלו
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משרעת התנועה של הממבראנה תלויה בחומר ממנו (. האנרגיה הקינטית שהוא נושא  ומוסר לממבראנה

 .עובי וקשיחות, היא עשויה

 .גודלם  ומשקלם , מרכיב נוסף בתהליך הוא צורת החלקיקים

 

הגודל היחסי של הממבראנה ביחס לגודל : לדוגמה, ישנם מרכיבים נוספים המשפיעים על התהליך

וכמות נקודות החיבור של הממבראנה , אחידות המתיחה של הממבראנה, צורת הממבראנה, קהחלקי

 (.בנקודות אלו יש דעיכה של משרעת התנועה של הממבראנה)לגוף המכשיר 

 

תהליך הסימטיקה הוא תהליך מרתק מאין  -" קסם"בנוסף לתהליך הטכנולוגי של סימטיקה הוא מביא גם 

הצורה . שניות משכבה אחידה של חומר כלשהו נוצרת צורה דו ממדית אפשר לראות איך תוך. כמוהו

בכדי )כמו כן גם העובדה שהחומר אינו עובר תהליך עיבוד מכאני . מגיבה לשינוי בתדר בשינוי הדפוס

 .החלקיקים פשוט מתאגדים לצורה( לקבל צורה

 

 ?איך ניתן להשתמש בתהליך הסימטיקה למטרת המחקר
 

מאפשר יצירת שכבה של חומר מסודר בדפוס מסוים במהירות ואת דפוס זה ניתן התהליך של סימטיקה 

ניתן לשער שאפשר להשתמש בשיטה זו בכדי לקצר את  זמן ההדפסה . לשחזר על ידי חזרה על התדר

יש צורך לחקור אפשרות לשלוט על . ומעבר אל שלב  יצירת השכבה" קו -נקודה"על ידי דילוג על שלב 

החלק הראשון של העבודה מתעסק בניסיון . אפשר יצירה של כל צורה על פי דרישההצורניות בכדי ל

 .ללמוד את התנהגות החומר ואפשרויות שליטה על צורות

 

לבנות מכשירים שיאפשרו  -אחרי הגדרה של תהליך וכיוון החקירה עברתי לשלב ניסויים ראשוני שהוא

 . צריםחקירה של ההתנהגות של החומר ושליטה על דפוסים שנו
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 תהליך הניסוי

 בניית מכשירי סימטיקה

 

 (1-6' עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

במכשיר הראשון והשני מקור גלי הקול הוא קול אדם בשני . מכשירים שונים מבנית 4בשלב הראשון נבנו 

תהודה כל המכשירים כוללים תיבת . הדגמים האחרים יש רמקול מובנה המאפשר להתחבר למחולל אות

כמו כן תיבת התהודה מאפשרת , בכדי שתהיה אפשרות להפעיל את המכשירים בעוצמה נמוכה של קול

גודל תיבת התהודה . לכל המכשירים ממבראנה רכה בעובי ובקשיחות שונה. יצירת אפקט רזוננס בתוכה

 .והממבראנה שונים בכל המכשירים

 

ר את התהליך הסימטיקה להבין אליו משתנים בעזרת מכונות אלו התחלתי לערוך ניסויים בכדי לחקו

. כחומר גלם לניסויים אלו השתמשתי במלח שולחן עדין. משפיעים על התהליך היווצרות דפוסים צורניים

דפוס צורני נוצר . במכשירים שהופעלו על ידי קול אדם הצלחתי בצורה מיידית לקבל צורות ברורות

נה על ידי גלי הקול הצורה לא מתפרקת ונשארת במהירות רבה וכשמפסיקים להרעיד את הממברא

. בניסויים עם מכשירים המותקן בהם רמקול אפשר לשלוט על התדר בצורה מדויקת יותר. במקומה

במהלך הניסוי חומר מתגבש לצורה של פס שמצליח . התקבלו דוגמאות לא ברורות חלקי צורות וכתמים

בניסיונות אחרים התקבלו מקבצים . בצורה חלקיתלשמור על מיקומו על גבי ממבראנה וניתן לשחזור 

 . רנדומאליים של חומר שאני מתאר  ככתמים

אך עם הזמן ניתן לראות כי הכתם מתגבש , בתחילת התהליך היווצרותו הצורנית של הכתם אינה ברורה

במטרה  ניסוי חוזר. לצורה עם גבולות יותר ברורים וכמות גדולה יותר של חלקיקים המרכיבים את הצורה 

ולעיתים במיקום שונה על גבי משטח ( צורנית)מביא לתוצאה של היווצרות כתם אחר , לשחזר כתם

 .הממבראנה

פילוס של משטח הממבראנה . ניסיונות נוספים גילו כי המקום שהכתם מתגבש בו  תלוי בכמה מרכיבים 

פיע על החלקיקים בצורה כי כוח הכבידה מש, הוא גורם חשוב מאוד מבחינת המקום בו נוצרות הצורות

פיזור אחיד של חומר על גבי , המרכיב השני הוא. ישירה וגורם להם לנוע למקום הכי נמוך על המשטח

לכן אי , בתנאים נוכחים כמעט בלתי אפשרי להגיע לתנאים התחלתיים אידיאליים. משטח הממבראנה

יל להתגבש סביב הנקודה בה החומר מתח. הדיוק בפיזור החומר משפיע על המיקום הסופי של הצורה

האנרגיה הקינטית הדרושה , עקב פיזור משקלים לא אחיד. המשקל וצפיפות החלקיקים גבוהה ביותר

האנרגיה שמקבלת הממבראנה ממקור גלי הקול . בכדי להרעיד כל נקודה במשטח באופן אחיד היא שונה

משרעת  התנועה במקומות . חידהלכן תנועת החלקיקים היא לא א -אך הפיזור  לא אחיד , היא אחידה

היא נמוכה יותר מאלו שיש ( עקב פיזור לא אחיד או שוני במשקל יחסי של הגרגירים)בהם משקל רב יותר 

במקומות שמשרעת התנועה של הממבראנה גבוהה יותר החומר מקבל יותר . בהם משקל נמוך יותר

הממבראנה רכה " . הכבדים"ורים אנרגיה קינטית עבור יחידת משקל וזז במהירות רבה יותר מהאז
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והאזורים בהם מצטבר החומר מקבלים יותר משקל ומייצרים שקע או איזור נמוך יותר במפלס 

מכך נוצר שיפוע קל על פני כל משטח הממבראנה וחלקיקים מהאזורים יותר גבוהים . הממבראנה

במהירות משנים ( והה יותראילו הנעים במהירות גב)ומהאזורים שהצפיפות החלקיקים בהם נמוכה יותר 

 ".הנמוך"את מיקומם ומגיעים לאזור 

 

עם הצטברות . שלב הצטברות החלקיקים במקום אחד בתנאים של ממבראנה רכה הוא בלתי הפיך

הכוח הקינטי שגל הקול מעביר . החלקיקים במקום אחד האזור הזה נהיה כבד יותר ויותר ושוקע

 .את החלקיקים שהצטברו בשקע והכתם הופך להיות סטטי לממבראנה לא מספיק בכדי לפזר או להזיז

 

: האזור הכבד  על משטח הממבראנה מתחלק לשלושה אזורים, אחרי התרחשות תהליך התהוות הכתם

, באזור זה אין שינוי בהמשך התהליך, האזור הכבד והסטטי בו החלקיקים הצטופפו אחד בסמוך לשני

תנועת הממבראנה באזור זה היא ( מספר חלקיקים בודדים או המונה)האזור הדינאמי הריק מחלקיקים 

" אזור מעבר" -יש איזור נוסף (. האזור ממנו עזבו החלקיקים  לאזור הכבד במהלך הניסוי)מקסימאלית 

החלקיקים באזור זה נעים אך לא מקבלים . אשר נמצא על הגבול בין האזור הסטאטי לאזור הדינאמי

. בר על השיפוע של במשטח ואינם יכולים לעזוב את גבולות הכתםמספיק אנרגיה קינטית בכדי להתג

 .התוצאה הסופית הוא כתם סטטי עם קצבות דינאמיים

 

. בעצם למסור יותר אנרגיה לממבראנה, את הכתם צריך להגביר את עוצמת גל הקול" לשבור"בכדי 

ישיר בין כמות האנרגיה קיים יחס שווה ו. האנרגיה הדרושה לשבירת הכתם ולהזזת חלק בודד היא שונה

לאחר שמוסיפים אנרגיה (. יותר חלקיקים ויותר משקל זקוקים  ליותר אנרגיה)לכמות החלקים ומשקלם 

לאחר שהכתם מתפרק לחלקיקים והללו מתפזרים על משטח . הכתם מתפרק לחלקיקים בודדים, קינטית

בכדי לחזור לתהליך תקין של . תהממבראנה נוצר עודף אנרגיה  בעקבותיו נעים החלקיקים בצורה כאוטי

 (2לתיעוד של הניסוי ראה נספח . )היוצרות צורות יש להנמיך את העוצמת גל הקול

משקל שווה , פיזור אחיד של חלקיקים: של היוצרות צורה הם" נקי"התנאים הדרושים לתהליך : מסקנה

 .של כל החלקיקים ושליטה מדויקת באנרגיה הנמסרת לממבראנה

 

 (חיפוש אחרי צורות פשוטות)בת הדמיה ממוחש
 

 (7-11' עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

 .וזהו השלב הבא בעבודתי, אפשר להגיע לתנאים אלו בחישובים מתמטיים או הדמיה ממוחשבת

בחישוב שנעשה בהדמיה תלת ממדית היה שימוש במספר מקורות גלי קול בכדי לקבל דפוסי תנודות 

 . מורכבים יותר
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מקור זה משפיע על הממבראנה בצורה אחידה , אנרגיה קינטית אחד\אם משתמשים במקור גל קול

אני משתמש בממבראנות . )יש לשנות את צורת הממבראנה, בכדי לשבור את האחידות. וסימטרית

 (. עגולות ומרובעות

בנוסף , חוצהבשימוש במקור אנרגיה קינטית אחד אנו מקבלים תנודות של הממבראנה שנעות מהמרכז ה

אנו מקבלים גל חוזר ממקומות שהממבראנה מחוברת אליהם וכיוון הגל החוזר מושפע מהזווית שבין 

הגל החוזר הוא חלש משמעותית מהגל העיקרי ולכן לא מצליח בצורה . הממבראנה ובין מקום החיבור

לי קול עיקריים לכן בהדמיה הלכתי על ניסוי עם מספר ג. ברורה לנטרל או להגביר את הגל העיקרי

המטרה הייתה לחשב ולנסות לקבל צורות . בעוצמה שווה הממוקמים במקומות שונים בממבראנה

במטרה להבין את התהליך יותר לעומק ולהבין איך בעזרת צורות . מרובע, זווית, עיגול, בסיסיות כמו קו

 .פשוטות אפשר להרכיב צורה יותר מורכבת

 (פעולה וקנה מידה שונים עקרונות)מכשירי סימטיקה מתקדמים 

 

 (11-19' עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

החלטתי לבנות סדרה של מכונות שונות מבנית ולבדוק אפשרות שימוש במקורות גלי קול שונים ולבחון 

נבנו חמישה . ממבראנות בגודל וחומרים שונים ואיך כל מרכיבים אלו משפיעים על התהליך ועל התוצאה

ובשתי המכונות , בשלושה מהם יש שימוש בממבראנה קשיחה העשויה מפח ופליז .דגמים של מכונות

האחרות המטרה הייתה לצמצם את המרחק בין מקור גל הקול לבין הממבראנה ולבדוק את האפשרות 

חובר ישירות אל ( סליל)בדגם אחד החלק האקטיבי של הרמקול . לקבוע נקודת ההתפשטות של הגל

במכשיר אחר מקור גלי הקול היה רמקול פייזואלקטרי שטוח שהודבק . פליזהממבראנה העשויה יריעת 

בדגם אחר המנגנון ליצירת תנודה היה מכאני וחובר ישירות (. פח דק)ישירות על הממבראנה 

עקרון פעולה של מנגנון  -המנגנון פורק מדיסק קשיח ישן והוסב לשימוש במכשיר הסימטי . לממבראנה

כמו כן נבנה . קיימת זרוע שמחברת בין הסליל ולבין משטח הממבראנה. מגנטיזה הוא סליל שזז בשדה 

בכדי לבדוק עד כמה גודל ( מ"ס 65X65)מכשיר נוסף ששטח ממבראנה שלו גדול משמעותית מקודמיו 

המכשירים החדשים אפשרו לקיים סדרת ניסיונות בקנה .השטח של הממבראנה משפיע על התהליך

המכונות מסדרה זו אפשרו לעבוד בכמויות גדולות יותר של חומר . רים שוניםמידה שונה ולעבוד עם חומ

מכשיר עם מנגנון מכאני אפשר לעבוד עם חלקיקים יותר כבדים ועם . גלם ועוצמות גבוהות יותר של קול

. היוצרות של צורות תלת ממדיות פשוטות -התוצאה המרתקת שקיבלתי בעזרת מכשירים אלו . משקולות

והחומר הנוסף שנמשך לאותו , (כמו בניסויים הקודמים)סוי החומר מצטבר באזור מסוים בתהליך הני

דבר זה התאפשר בעקבות שינוי בעוצמה וקשיחות . על גבי השכבה הקודמת" לטפס"איזור מצליח 

המסקנה . אפשר לבנות בתהליך זה צורות תלת ממדיות -מה שהביא אותי למסקנה חשובה. הממבראנה

" שכבה -קו  -נקודה "תהליך זה בהדפסה תלת מימדית תאפשר דילוג על שלבים של  השנייה יישום 

על מנת להשתמש . *ולעסוק בשלב האחרון של בניית הצורה התלת מימדית ובכך לחסוך זמן הדפסה

 .בתהליך זה יש לבדוק איך אפשר לשלוט על צורניות וזמן הוצרות של צורות
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 ניסוי בחומרים נוזליים

 

 (21-21' עמ 2וי ראה נספח תיעוד הניס)

המחשבה על עבודה ישירה עם צורות תלת ממדיות הביאה אותי לחשוב באילו חומרים נוספים אני יכול 

, החלטתי לנסות לעבוד עם חומרים נוזליים ולשלב בין חומרים נוזליים לחומרים קשיחים. להשתמש

אטום , ף עם ממבראנה רכה ודקהנבנה דגם נוס. במטרה לבדוק אילו צורות תלת ממדיות אפשר לקבל

 . למים ומופעל על ידי רמקול

מאוד סימטריות ומאוד , התקבלו דוגמאות תלת ממדיות על פני המים -בניסוי ראשון היה שימוש במים 

. בשינוי התדר הצורות שנוצרו השתנו במהירות רבה בהשוואה לעבודה עם חלקיקים קשיחים. ברורות

עבודה עם נוזלים יכולה לחסוך זמן רב בתהליך  -ה ומאוד חשובה הדבר הביא אותי למסקנה גדול

כשמתרחש גל קול ונוצרת . אך מצד שני יש מכשול ש לא קיים בעבודה עם חומרים מוצקים. הדפסה

יש למצוא . ויברציה הדוגמה שהנוזל מייצר היא יציבה וקיימת אך כשהתנודה נעלמת גם הדוגמה נעלמת

לפזר על פני שטח של , להשתמש בשרפים עם מקשה -הרעיונות שעלו . ההקפאה של צור\פתרון לקיבוע

שימוש בחומר המורכב מנוזל ומחומר קשיח ושאיבת , הקפאה, נוזל חומר שמתקשה במגע עם הנוזל

 .ורבים אחרים, נוזלים מחומרים מעורבים

אבקת )קשיח  לפני שעברתי לניסויים של הקפאה צורנית החלטתי לקיים ניסיון המשלב נוזל עם חומר

התוצאה . המטרה הייתה לבדוק האם חומר קשיח עוקב אחר צורות ודוגמאות שהנוזל מייצר(. מתכת דקה

בשלב הראשון היא צפה על פני המים עקב אפקט מתיחת , שהתקבלה בהוספת אבקת מתכת לתוך מים

יים שלא היא מייצרת מקבצים רנדומל, אחרי שהאבקה שוקעת בסופו של דבר, פני השטח של המים

 . מעתיקים את הצורות שנוצרות על פני הנוזל

 הקפאת צורה

 (22-26' עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

 

השיטה לקיבוע . דוגמה שנוצרת על פני הנוזל\הניסוי הבא עוסק  בניסיון לפתור את עניין הקפאת צורה

חר הוא סטארין החומר שנב. צורה שנבחרה היא קירור הנוזל לטמפרטורה בה הופך הנוזל למוצק

הקירור מתבצע בצורה טבעית בהחלפת חום עם . מעלות צלזיוס 55שטמפרטורת ההיתוך שלו היא 

מעלות צלזיוס ונשפך לקופסה המחוברת לממבראנה המקבלת תנודות  95-הסטארין חומם לכ. הסביבה

יצירת הרץ שאפשר  24 -נבחר תדר . הממבראנה מעבירה תנודות לקופסה והקופסה לנוזל. מרמקול

התוצאה . הסטארין עבר תהליך קירור טבעי. על פני הנוזל( תלת ממדית)דוגמה ברורה ויציבה 

הקירור איטי מידי ולא . קיבלתי משטח שטוח לחלוטין. שהתקבלה לא הציגה תוצאה של קיבוע צורני

פיא את כלומר יש להק, כתלות בתנאים, תנודות 48-ל 12נוזל עובר בשנייה בין . מאפשר קיבוע צורני

מסתמן . קצב מהיר מאוד עבור קירור טבעי. הנוזל בנקודת זמן שהיא שנייה אחת חלקי מספר התנודות

 . כי יש לחפש שיטה מהירה יותר מאשר החלפת חום עם הסביבה
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חומר גלם זה נבחר עקב ( פפריקה)עם תוספת של חומר גרגירי , נעשה ניסוי נוסף ניסוי עם סטארין

בתוך )נוצרים אזורים , האם בעת תנודה וקירור -ניסיון הבדיקה היה . שונה צפיפות וגודל חלקיקים

במילים . תהיה גבוהה יותר מהאזורים אחרים( הפפריקה)בהם צפיפות החלקיקים ( סביבת הסטארין

בתחילת התהליך כשהחומר . האם אפשר להגיע לצורה תלת מימדית הכלואה בתוך סטארין  -אחרות

באזורים בהם התנודה הייתה רבה הצטברו . י אכן נוצרו אזורים בצפיפות שונההיה עדיין במצבו הנוזל

בהמשך הניסוי כשהסטארין החל לשנות מצב צבירה , אבל" שקטים"פחות חלקיקים מאשר באזורים ה

לבסוף הייתה . התנודות על פני השטח פחתו וחומר המילוי  התפזר באופן שווה בתוך הסטארין, מוצק

על תחתית כליה קיבול :: תוצאה נוספת מעניינת שהתקבלה. הנוגע  לצפיפות התוצאה אחידה בכל

תוצאה זו מהווה מנוף ליצירת צורה . נדבק אליהם והתקשה( סטארין)נתקבל דפוס של נקודות שהחומר 

התדרים , שיש צורך במחקר מעמיק על מנת לגלות את הפרמטרים של החומר, כמובן.. תלת מימדית

 .בכדי לאפשר בניית מודל תלת מימדי בשיטה זו, טח התחתוןוהטמפרטורות של המש

 (2תיעוד  הניסוי ראה נספח )

 

 חלק שני -מחקר  .0

 יצירת צורות חדשות

 

יש . מתוצאות הניסויים הקודמים לא נמצאו תהליכי הקפאה של חומר שתאים מבחינת זמן הפעולה שלו

 -ומר המתפקד גם כנוזל וגם כמוצק לאחר חיפושים אחר ח. שידע להתקשות ברגע "קסם"צורך בחומר 

מכאנית שהופכת " פגיעה"חומר הנמצא במצב נוזלי עד לקבלת  . ניוטוני-נמצא שיש תכונות אלו בנוזל א

 .היוו בסיס מספק לבחינת החומר בניסוי, תכונות אלו . אותו למוצק לזמן מסוים

 

בקוטר , כמה שיותר שטוחה מה שנדרש לניסוי הוא רמקול עם ממבראנה. תחילה התבצע ניסוי פשוט

שיוכל לספק פגיעה מכאנית מספקת על מנת להשפיע על , כמה שיותר גדול ובעוצמה כמה שיותר גבוהה

באופן מיידי מתחילות להיווצר . שופכים את הנוזל על הרמקול המחובר למחולל אותות דרך מגבר. הנוזל

וואט וטווח  25מגבר ', אינץ 8ברמקול  בניסוי זה היה שימוש. צורות תלת מימדיות המשתנות במהירות

 .הרץ 35ועד  15תדרים מ

 

שבו נוצרו צורות תלת ממדיות המשתנות באון אקראי החזיר אותי ( ניוטוני-עם חומר א)ניסוי ראשוני זה

שאלה זו לא (. 9-11 -עמוד " יצירת צורה"ראה )לשאלה של השחיקה הצורנית של ההשראה הראשונית 

אלא יותר לדרך עיצוב ותכנון צורני אותו עושים לפני שנגשים , וגיית ייצור צורהקשורה ישירות לטכנול

 . ?האם ניתן למצוא מקור חדש להשראה צורנית -נשאלת השאלה . לתהליכי ייצור
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או תהליך שיאפשר , החלק השני של המחקר יעסוק בשאלה זאת מההיבט של חיפוש אחרי טכנולוגיה

 (שלא עבר עיבוד אנושי)השראתי ראשוני -של מאגר צורני לגלות דרך חדשה להרחבת הגבולות

 

 (לא מדעית)הערה 

 .החלק הראשון של העבודה התעסק בניסויים במטרה לייעל את תהליך ההדפסה

תקציב , בתהליך מחקר העברתי ניסוי אחרי ניסוי ועם הזמן הבנתי שבעזרת מחקר ממוקד ומורחב

אך המטרה של העבודה היא לא רק תהליך . במהירותומעבדה אפשר לייעל את התהליך ההדפסה 

מתקיים תהליך . ובעבודתי כמעט ואין נגיעה בנושא זה, אלא גם התעסקות בצורה, טכנולוגי של הדפסה

התחלתי לחשוב איך אני ממשיך את עבודתי . אך המרכיב החשוב הזה חסר, תהליך טכני, של ניסויים

" קסם"והוא ה)צה הצורני ומייצר תהליך שהוא שלם ואיך אני מחבר את הקצה הטכנולוגי עם הק

 (.בעבודתי

 

היום מוצרים שאנו מעצבים . ניתן לומר כי מקורות השראה צורנית ראשונית של הטבע מגיעים אל קיצם

אנחנו (. מעשה יד אדם)אלא על השראה שנייה , מסתמכים פחות ופחות על מקורות השראה ראשונית

 .ם קיימיםמעצבים מוצרים על בסיס מוצרי

החקירה . בחלק השני של העבודה החיפוש יהיה אחרי מקור השראה ראשוני המגיע מתהליכים טבעיים

אך שאינו נתפס בחושים הקיימים אצלנו באופן מובהק , היא נסיון לפרק תהליך מהיר שמקורו בטבע

זהו  –מת מים לדוגמה תהליך של זרי(. )איננו יכולים לקלוט את הצורניות החבויה בתוך תהליך זה)

אין אנו , אך התהליך העל חושי נעלם מעיניינו, מים הנעים ממקום למקום, תהליך הנתפש בחושים

 מזהים את הצורניות שנוצרת ונעלמת בעת התרחשות התהליך 

 

כמקרה מבחן בחלק השני של עבודת המחקר פורק תהליך של היוצרות צורות הנוצרות בסביבה של נוזל 

מתהליך זה שיוכלו לשמש אותנו כהשראה ( forms)האפשרות של חילוץ צורות ניוטוני ונבחנת -א

ניוטוניים הם הדרך הטובה ומתאימה עבור מטרה -מהניסויים הקודמים נלמד כי הנוזלים הא. ראשונית

יש אמנם שליטה . של יצירת צורות תלת ממדיות שאין לאדם שליטה  ישירה על תהליך ההיוצרות 

וצמה של גל הקול המרעיד את הנוזל כמו כן יש שליטה בנתונים טכניים ופיזיים עקיפה בבחירת תדר וע

 .שליטה במרכיבים של הנוזל ואחרים, כגון גודל וקשיחות  הממבראנה, של המכונה

 קיבוע צורה

 

אך בכדי . מייצר תהליך של השגת  צורה אקראית, ניוטוני שמורעד על גבי ממבראנה של רמקול-חומר א

חת מתוך רצף הצורות הנוצרות בתהליך זה קיים אתגר של קיבוע צורני וכעת הוא מורכב לתפוס צורה א

בחלקו הראשון של העבודה היה קיים הצורך . אפילו יותר עקב מהירות התהליך והשינוי הצורני המתמיד

כעת יש תהליך , אך שבד בבד נשארת סטטית באופן יחסי לאורך זמן, לקבע דוגמה משתנה מסוימת
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לומר שהצורה הופכת סטטית לזמן .   במהירות והצורות הנוצרות בו לא חוזרות על עצמן המשתנה

אך אין זה פותר את בעיות הקיבוע כיוון שהשפעת , כשהחומר מקבל אימפקט מהממבראנה –מסוים 

 .הפגיעה חולפת החומר חוזר ממצב צבירה קשיח למצב צבירה נוזלי

 

כי ניתן  להשתמש בשיטה , רה התלת ממדית נמצאה הנחהבניסיון לפתור את בעיית הקיבוע של הצו

הקיבוע הפיזי בלתי אפשרי בשלב זה של המחקר ודרוש מחקר חומרי , שונה מאשר קיבוע פיזי של צורה

וקיבוע של צורה , שיטה אחרת לקיבוע היא דגימה תלת ממדית. נרחב בכדי לתור אחר החומרים הנכונים

בכדי למנוע השפעה , בת תלת ממדית ללא מגע בצורה עצמהיתבצע על ידי תרגומה לצורה ממוחש

 . אנושית על תהליך היוצרות צורה

  

סריקה שבאה במגע עם האובייקט : זה מתחלק לשניים. קיימות מספר שיטות לסריקה תלת ממדית

שיטות  סריקה במגע הן איטיות . (Contact and non contact 3d scan). וסריקה ללא מגע באובייקט

, שיטות ללא מגע משתמשות בלייזרים. כך שהשיטה זו אינה משרתת את המטרה, יבות צורה יציבהומחי

השיטות הללו הן הרבה יותר  (7,8,9,10,11. )קיטוב של אור וגלים ואחרים DLPצילום טכנולוגיית 

שיש  כיוון, אך היעילות והדיוק במקרים מסוימים נמוך יותר מאילו הבאים במגע עם האובייקט, מהירות

 . במחקר בחרתי להתמקד בשיטות אופטיות ללא שימוש בלייזר. השפעה של הסביבה על צורת פעולתן

כיוון , בכדי להגיע לדיוק רב יש צורך במכשור מאוד מדויק ויקר, בשיטות סריקה תלת ממדית ללא מגע***

 . אנסה לפתור זאת בדרכי שלי, שאין לי גישה לציוד מסוג זה 

 

אך מהר מאוד התודעתי כי , שיטת טריאנגולציה של קרן לייזר החוזרת מהאובייקט כשלב ראשון נבחנה

בסרט . אפקט קולנועי –" קסום"עלתה בידי האפשרות לאלתר ולמצוא פתרון אחר .אין באפשרותי

של שחקן תוך  האפקט זה מקפיא את התנועBullet time– (12 )יש שימוש באפקט הנקרא " מאטריקס"

 61-361בין )סביב השחקן ישנו שדה של מצלמות סטילס : עקרון הפעולה הוא. ביבוכדי סיבוב מצלמה ס

המערך של המצלמות מאפשר . המקיפות אותו סביב ומצלמות בסנכרון מלא אחת עם האחרת( יחידות

וכיוון שהמצלמות מצלמות בסנכרון וכל אחת מצלמת את התנועה . צילום מזוויות שונות באותו זמן

יכול עורך הווידיאו לעבור ממצלמה אחת לשנייה , בתום הצילום, מהזווית שלההמלאה של השחקן 

 .וליצור סיבוב של המצלמה תוך כדי קבלת אפקט של תנועה מוקפאת

-הרעיון זה הוביל אותי למסקנה שניתן להשתמש בצילום בכדי להקפיא את הצורות בניסוי עם חומר א

יש צורך . להגיע למטרת תרגום של הצורה לתלת ממד אבל צילום כשלעצמו אינו מספיק בכדי. ניוטוני

 . בתוכנות שמאפשרות תרגום של מערך תמונות שצולמו מזוויות ספציפיות למודל תלת ממדי

בכדי לקבל צילום היקפי שיאפשר תרגום צילום של תהליך מהיר לצורה תלת ממדית יש להשתמש 

יש בהישג ידי רק מצלמה אחת . ת שונותמצלמות סטטיות המצלמות בסנכרון מזוויו 4במינימום של 

יש צורך למצוא , וכיוון שאין באפשרותי להשיג מצלמות נוספות.שהמאפשרת צילום ברזולוציה גבוהה
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פתרון נוסף שיאפשר שימוש במצלמה אחת בלבד וקבלת תוצאה של מספר מצלמות המוצבות בזוויות 

 . שונות ובסנכרון מלא

ריקה וצילום במצלמה אחת בדיקת אפשרויות הקפאה באמצעות ס

 בלבד
 (27-31' עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

 

. הניסוי עוסק בבדיקה של שיטת הסריקה התלת ממדית ובדיקת אפשרות לשימוש במצלמה אחת

הרעיון שלי . השחקן –מיקום המצלמות הוא במעגל סביב האובייקט" bullet time"באפקט קולנועי 

בכדי , נוספות הוא לסובב מצלמה אחת סביב אובייקט במהירותלפתרון בעיית  החוסר במצלמות 

 .להתקרב לאותו אפקט ולצילום תמונות רציף

 

דלי פשוט נחתך משני צידיו עד שנתקבל גליל  –ניסוי בדיקת עיקרון צילום בסיבוב נבנה בצורה הבאה 

..  והדלי נתלה עליהםחוטים אלו נקשרו יחד . בדופן אחת נוקבו חורים בכדי להעביר דרכם חוטים. פתוח

( 2תמונות ראה בנספח )הרכב זה אפשר תנועה סיבובית של הדלי סביב מרכז שנקבע על ידי חוטים 

על שולחן מתחת . ומצד שני משקולת על מנת לייצר איזון, בצד התחתון של הגליל חוברה לדופן מצלמה

הדלי סובב . דא שהעיקרון עובדלמתקן הגליל הוצב אובייקט סטטי אותו צילמתי כדוגמת מבחן בכדי לוו

מניסוי זה עלו מסקנות רבות הקשורות . ונעשה ניסוי צילום( בערך סיבוב לשנייה)במהירות לא מבוקרת 

המצלמה (. תאורה ואחרות, זווית צילום מהירות צמצם, יציבות)לתכנון העתידי של המתקן הצילום 

אם  ,כלומר –פריימים לשנייה 241-עד כ מאפשרת צילום של Gopro Black Edition -שהשתתפה בניסוי

וכמות התמונות , תמונות הסיבוב 241מסובבים את המצלמה במהירות של סיבוב לשנייה מקבלים 

של מצלמות רבות המצלמות אובייקט זהה מזוויות , מאפשרות לדמות את האפקט הקולנועי

המצלמה מאפשרת . מוכיםתוצאות  הניסוי מבחינת משתנים כמו חדות ואיכות התמונה הם נ..רבות

למשל באיכות . גבוהה על חשבון של איכות ורזולוציה של התמונהFPS (Frame Per Second )צילום ב

HD (1921X1121 )61המצלמה מאפשרת צילום במהירות של , פיקסליםFPS אם מעלים את . בלבד

. מהמטריצה לזיכרון כי מצלמה אינה מספיקה להוריד את המידע, מהירות הצמצם איכות התמונה יורדת

אם מעלים את מהירות הצמצם התמונות יוצאות . ואין זו הבעיה היחידה מבחינת הצילום המהיר

או דגימה דיגיטאלית של  \כיוון שכמות האור המגיעה למטריצה בין כל פעולה של הצמצם , חשוכות

ספת שעלתה בעיה נו. מה שמדגיש כי המודל צריך לקבל תאורה חזקה. המטריצה אינה מספיקה

, ככול שהמצלמה מסתובבת יותר מהר סביב המודל –( blurring)במסקנות היא מריחה של התמונה 

מקבלים , המהירות הליניארית של המצלמה עולה ועם הצמצם לא מהיר מספיק ואין מספיק תאורה

מה שיוצר בעיה עם תוכנות התרגום של , תמונה לא ברורה או ברורה חלקית רק במרכז הפריים

 .בעיות נוספות הן רעידות המצלמה בעת התנועה ופוקוס העדשה. התמונות לתלת ממד
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. לאחר ניסיונות רבים הצלחתי לקבל תנועה יציבה ותמונות באיכות סבירה לניסיון תרגום לתלת ממד

לכן יש צורך בצילום , המצלמה לא מאפשרת לצלם תמונות אחת אחרי שנייה בסטילס במהירות כזו

את סדרת התמונות מכניסים . Adobe After Effectsפורק לסדרת תמונות בתוכנת הסרט . וידאו

של  1,2,3Dתוכנות שעבדתי איתם הם . לתוכנה המיועדת לבניית מודל תלת מימד על בסיס התמונות

מודל תלת מימדי שממנו ניתן   -התוצאה . Agisoftשל חברת  Photoscanותוכנת  Autodeskחברת 

אך הניסוי הוכיח כי . ם יש לבצע במכונה ובמנגנון העבודה בכדי להגיע לתוצאה טובהללמוד אילו שיפורי

 .שימוש בשיטה סריקה בעזרת מצלמה אחת עם תרגום למודל תלת ממדי הוא אפשרי

 (2ראה תמונות נספח )תכנון ובניית המכשיר 

 תכנון מכונת סריקה של תהליכים מהירים
 (31' עמ 2ראה נספח )

 

. תכנון מכשיר מדויק יותר שיאפשר את תהליך של צילום וסריקה תלת ממדית מדויקתשלב הבא הוא 

, ניוטוני-תכנון שלבי עבודה בייצור צורות בחומר א, שלב זה כולל תכנון מכאני ואלקטרוני של חלקי מכונה

 .שלבי עיבוד של תמונה, שלבי צילום

 

 תכנון מכאני ובנית המכונה
 (32-36 'עמ 2תיעוד הניסוי ראה נספח )

 

מרכוז , אפשרות שליטה במהירות הסיבוב, לאפשר תנועה יציבה של המצלמה סביב האובייקט: המטרה

 .כוונון זווית ומיקום המצלמה, (המקום בו נוצרות הצורות)מצלמה סביב מרכז הרמקול 

 

השלדה כוללת . נבנתה שלדה ממתכת המאפשרת יציבות מבנית והרכבת  כל החלקים המכאניים עליה

 :לקים הבאיםח

 

ליטר עם פתח להתקנת  51-הנפח הכללי שלה  כ. נמצאת בצדו התחתון של המכשיר – תיבת תהודה

להוציא ולהכניס אוויר " לנשום"בנוסף נקדחו בצדדים חורים המאפשרים לרמקול , רמקול מהצד העליון

 .ועץ MDFהתיבה בנויה מלוחות . לתוך תיבת התהודה

 

, בצידה התחתון מתחברת לתיבת התהודה. מילימטר  15X15יל מתכת עשויה פרופ  – שלדת המכשיר

 . חלקה העליון מהווה תושבת למנוע ולמכשירים

 

בחלקה העליון של השלדה חוברו שתי זוגות פרופילים נוספים בגבהים שונים  :תושבות לציר ומנוע

מעלות אחד לשני בעזרת צירי הברגה המאפשרים תנועה של פרופילים אלו על גבי  91בזווית של 
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לזוג הפרופילים העליון . לפרופילים אלו חוברו מיסבים. השלדה וכיוון מדויק של ציר סיבוב המצלמה

 .ה לתושבת  המנועחוברו צירי הברג

 

 :חלקים נוספים שנבנו

 

בחלקו התחתון מחובר . מורכבת מציר הנכנס לתוך מיסבים וחלקו העליון מתחבר למנוע :זרוע המצלמה

לציר הזה מחוברת זרוע טלסקופית המאפשרת שינוי מרחק . ציר המאפשר תנועה במישור אחד

 .המצלמה מציר סיבוב

 

 241-31ב מחובר מנוע עם גיר המאפשר סיבוב של הציר בטווח של בצידו העליון של ציר הסיבו :מנוע

 .ד"סל

 

בכדי לשלוט בצורה מדויקת על מהירות הסיבוב חובר מכשיר מדידה המאפשר  :ד"מכשיר מדידת סל

 (מכשיר העובד על קרן לייזר)לדגום כמות סיבובים לדקה של הציר ללא מגע עם הציר 

 

 תכנון אלקטרוני

 

העברת מתחים למנוע ולמצלמות שאחת מהם מותקנת על , חיווט של מצלמות :כוללתכנון אלקטרוני 

חיבור של , שליטה בתאורה, העברת אותות וידאו, שליטה במתח המגיע למנוע, הציר המסתובב

 .רמקולים

 

אחת על ציר סיבוב ושנייה מחוברת לשלדה ליד ציר הסיבוב , במכשיר מותקנות שתי מצלמות :מצלמות

 .כוז של הציר וצפייה בתהליך מזווית עיליתומאפשרת מר

 

 .מאפשר לקבל תמונה משתי המצלמות המותקנות במכשיר  :מסך

 

המאפשר התממשקות בעזרת מגעים . המתח למצלמה ואות וידאו ממנה מועבר על ידי מתקן מעבר

 .כפולים לציר הסיבוב

 

ן הותקנו שתי מנורות ממוקדות לכ, תהליך של צילום וסריקה דורש כמות תאורה רבה :תאורה ומרקרים

בכדי שהתהליך הפענוח ובניית . בנוסף יש שימוש בתאורה חיצונית. על תיבת התהודה, ואט כל אחת 51

הותקנו נעצים צבעוניים , יש צורך להשתמש במרקרים צבעוניים, תלת מימד מתמונות בתוכנה יצליח

 .ומדבקות על המכסה הרמקול
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 מגבלות המחקר

 

 (הפרויקט נעשה ללא תקציב. )הן בעיקר בתחום הציוד ותהליך הפענוח המגבלות במחקר

אני פתרטי את . מצלמות שמצלמות במצב סטטי 4-6במצב אידיאלי לתהליך זה דרושות מינימום 

מריחת : מה שמייצר בעיות רבות כמו, התהליך הסריקה על ידי מצלמה אחת  המסתובבת סביב אובייקט

יש , בנוסף בכדי לייצר תנאים אולטימטיביים לזיהוי צורה בעזרת התוכנה. תפוקוס ואחרו, יציבות, תמונה

קיימת מגבלה של צורת . צורך בהקרנה של שלוש רשתות אור בצבעים שונים על ידי לייזרים או מקרנים

יש הגבלה . יש  לנסות צורות ממבראנה שטוחות, בדרך כלל זוהי צורה קונית, הממבראנה של הרמקול

 .ניוטוני-בניסויים שנעשו יש  שימוש בסוג בודד של חומר א, ת החומר עצמומסוימת מבחינ

 

 בדיקת מכונה ותוצאות
 (13,14קישור לוידאו , 37-42' עמ 2תיעוד תוצאות ראה נספח )

 

ניוטוני בדילול שונה וחומרי מילוי -בניסיונות עם המתקן שנבנה השתמשתי בתדרים שונים ובחומר א

-הרץ הוא הנוח ביותר ליצירת צורות תלת מימדיות עם החומר הא 21-27מצאתי שטווח תדרים מ. שונים

 -ממדיות כאשר דילול החומר נמוך לא מאפשרים לייצר צורות תלת  -התדרים הגבוהים יותר . ניוטוני

בתדרים נמוכים אין . והחומר אינו מצליח לשנות את צורתו, התוצאה שמתקבלת היא גלים על פני השטח

ותנאים אלו לא מאפשרים ייצור צורה כיוון ש , למדי לתהליך" עדינה"מספיק אנרגיה והתנועה היא 

יבוב המצלמה בעת הצילום מהירות ס. החומר לא מצליח להתרומם ולהתנתק מהממבראנה של הרמקול

במהירויות . פריימים לשנייה 61-ל 31ומהירות הצילום בין . סיבובים לדקה 121-ל 61צריכה להיות בין 

 . האלו מקבלים תמונה ברורה יחסית  ויציבה

גרגרי פלסטיק  -למשל. ניוטוני מאפשרות לשנות את התנהגותו-תוספות חומרים אחרים לחומר הא

ותוספת קפה שחור מייצב את הצורה עם זאת זמן , מידה יותר קטןגורמים להיווצרות צורות בקנה 

שימוש בתאורה . התאורה אינה צריכה להיות אחידה. ההשתנות מצורה אחת לצורה אחרת מתארך

הגודל האופטימאלי של , על פי בדיקות שנעשו. צבעונית עוזר לפענוח של צילומים על ידי התוכנה

 .ר"סמ 6-8המרקרים הצבעוניים הוא 

 

בעיקר עקב החישובים הרבים , כל השלבים של פענוח התמונה לתלת ממד לוקחים זמן רב, כרגע

התהליך יואץ בשימוש בחוות שרתים או בעיבוד התמונות בתוכנות המבוססות . שהמחשב נדרש להריצם

ורשים בחירתן והתאמת הזוויות בתוכנת העריכה ד, הסינון הידני של התמונות, כמו כן. על טכנולוגיית ענן

. דקות 121-ל 61הזמן הממוצע הדרוש ליצירת מודל יחיד נע בין , לאור זאת. גם הם זמן רב יחסית

חורים במודל , חיבורי פוליגונים)לבדוק את טיבו , ממד-יש להעבירו לתוכנת תלת, לאחר שפוענח המודל

 .ושוב לעבדו כדי שניתן יהיה להשתמש במודל לשם תכנון או הדפסה( 'וכד



 
84 

 מסקנות .4
 מסקנות החלק הראשון 

 
בצורה דו ותלת , השימוש בעקרון הסימטיקה מאפשר ליצור דוגמאות ודפוסים חוזרים בחומר גרגירי

תהליך הסימטיקה בצורתו הבסיסית מאפשר יצירת צורות דו מימדיות בתהליך של הרעדת . מימדית

ל גל הקול המרעיד את השינוי הצורני מתקבל על ידי שינוי תדר ש. חומר גרגירי על גבי ממבראנה

ישנה אפשרות להשתמש במספר תדרים בו זמנית מה שנותן תוצאות של צורניות מורכבת . הממבראנה

עוצמתו של גל הקול וצורתה , השליטה על פרמטרים טכניים כמו החומר ממנו עשויה הממבראנה. יותר

ות את התהליך ידי שימוש ניתן לשנ. מאפשרת  תהליך היוצרות צורה בדרכים שונות, של תיבת התהודה

שינוי מיקום נקודת . בכמה מקורות של גלי קול או מנגנונים מכאניים נקודתיים להרעדת הממבראנה

ממוחשבת מראה שאפשר על ( סימולאציה)הדמיה . ההרעדה נותן שליטה יותר מדויקת בדפוס שנוצר

מה שמאפשר , קו, ריבוע, ולידי הצלבה ושימוש במספר נקודות הרעדה ליצור צורות בסיסיות כמו עיג

אך , יצירת צורות תלת ממדיות אפשרית. בתיאוריה יצירה של כל צורה בעזרת שילוב בין צורות בסיסיות

חומרים . בו לתור ולמצוא שיטות להקפאה של צורה כולה או חלק ממנה, דורשת מחקר חומרי נרחב

יווצרות צורה דו או תלת מימדית מיידית ה. מיוחדים יכולים לאפשר שליטה ויצירה יותר מדויקת של צורה

. תאפשר ליעל את תהליך בהדפסה על ידי דילוג על שלבי בייניים ומעבר לגישה של הדפסה בשלב אחד

שליטה מדויקת על בתהליך ושימוש במגוון חומרים רחב יותר , עיקרון זה יאפשר חיסכון של זמן הדפסה

 .לייצור מודל תלת ממדי

 

 חלק שני

 

אך שמקורם עדיין בתהליכים טבעיים , י של תהליכים שהמרכיב הצורני שלהם חבוי מן העיןפירוק צורנ

שימוש . חדשה ובכך למלא את מאגר ההשראה הצורנית הראשונית( מורפולוגית)מאפשר לגלות צורניות 

 . בשפה צורנית חדשה זו תאפשר פיתוחים עיצוביים חדשים ומרעננים

כונה ליצירה וסריקה של צורות תלת מימדיות מאפשרת הקפאה המחקר והעבודה שנעשתה בבניית המ

על )עיקרון פירוק צורני של תהליכים מהירים שפותח ונבדק . של רגע חולף בתוך תהליך מהיר ומתמשך

יכול להיות מושלך על חומרים ותהליכים אחרים מה שיאפשר גילוי של ( ניוטוני-ידי  עבודה עם חומר א

 .דשיםעולמות צורניים אחרים וח

עבודה זאת מהווה נקודה התחלתית לחקר תהליכי גילוי מקורות השראה צורניים חדשים שמקורם 

 .תוך יצירת צורה תלת מימדית בשלב אחד, בטבע ופיתוח גישה שונה לתהליכי הדפסה חדשים

 

 פיתוח עתידי

 

 : הכיוונים שאפשר להמשיך ולחקור את הנושא הזה הם
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במטרה לפתח גישה שונה מהקיימות היום להדפסה ויצירת . שנוצרותלחקור אפשרויות שליטה בצורות 

 . צורה

התהליך קיבוע של החומר יאפשר לקבל צורה מחומר . חומרי-להמשיך ולחקור אמצעי קיבוע צורני

בצורה ישירה בכמה צעדים בודדים בניגוד לתהליך סריקה ממוחשבת ותהליכי יצור , מסוים

 .קונבנציונאליים לשחזור צורה

הצורה שנוצרת היא משתנה . בהליך זה( זמן)קור את ההשלכות של אפשרויות שימוש בממד הרביעי לח

. אפשר לשלוט בתוצאה הממוחשבת על ידי תנועה על ציר הזמן, בזמן ומכיוון שהסריקה היא מתמשכת

תהליך . התוצאה משתנה וניתן לבחור את הצורה הכי מתאימה ללא מגע או השפעה על האובייקט

 .עיצוב ללא עיצוב -ל הוא המתקב
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