
 אהןבבניין דן ק1אולם ב 16:30 בשעה ,2018 ,יוניב 19' גביום  ,באנרגיה לסטודנטים מהמגמה )חורף תשע"ט( מפגש הצגת פרויקטים שנתיים
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Pressurized System/Component Development 

ֹּב חזן   mereagh@technion.ac.il  ,Dov HASAN, 4375-829-04, ד
Goal: Exposure to development framework in Aerospace/Defence R&D environment, 

characterized by cutting edge technologies with strict quality requirements. 
 
Deliverables: Engineering Model Assembly , Integration &Test Package (AI&T)  

Background and Support:  

 Technological Readiness Level (NASA SP-2007-6105 Systems Engineering Hbk) 

 Specification (MIL-STD-490)  

 Safety Requirements (MIL-STD-1522)  

 Technical Reviews (MIL-STD-1521) 

 Verification and Testing (MIL-STD-1540, MIL-STD-810)  
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 לשני סטודנטים בצוות:

 .מייצגים של תעשיית החלל שלבים מספרב להודף נוזליש ידיאפרגמה חד כלישל מ פיתוח שליםנ בפרויקט

 ה הביטחונית.בתעשיי מעשית המעבוד נגזר התהליך

 .Aerospaceתעשיית  /ות בפרויקט הנדסי במסגרת אירגון מו"פלהשתלב המהנדס את להכשיר המטרה

 הבאים, תוך שימוש בכלים שנרכשו במשך הלימודים.יעדים הנדרשים גו הבמשך הפרויקט יוש

 והגדרת  סקר מצב המידעכון דעTRL 

 מפרט הדרישות עדכון(.Spec) :תנ"ס )פונקציונלי ;g-g,hi-0 ,ים, תרמיים, תא"מ, תאימות חומרים, מכני

 . RAMS,ATP/QTP-קרינה, חלל(; מנשקים )גאומטריים, חשמליים(,איכות ו

 הבעיות וסיכוני הפיתוח וחלופות לפתרונן; )בהגדרת הפרויקט כתהליך ניהול הסרת הסיכונים(. סקר 

  אנלזיתFEM  למשל((ANSYS מפורט התכן ל (detail design) למדגים הנדסיEM. 

  שרטוטים/ ל  בסיסעבחומרה מימוש המדגים ההנדסיPMP/ייצור ורכש 

 ATP, TRR ,ATR( ,Test Readiness Review, Acceptance Test Procedure/Report) 

 ותמחזורי ריקון, תאימ, (, דליפות)לחץ הוכחה, נפח פנימי כולל, יעילות ריקון : קבלהבדיקותו הכללה. 

  סיכום AI&T.במצגת ובפוסטר 
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 לסטודנט יחיד:

 (.םסמסטריהאבני דרך ראשיות )לשני 

 .TRLהגדרת , הבתחום מצב המידע סקרעדכון  1.

 .חוזק רכתהעו חישובים 2.

 .ייצור ורכש/PMPמימוש המדגים ההנדסי בחומרה על  בסיס שרטוטים/ 3.

 ., דליפותלמיכל: לחץ הוכחה, נפח פנימי כולל, יעילות ריקוןבדיקות  .4

 .הפרויקט של הגשת המצגת והפוסטר.5 

 


