
 

 1 

 

 רובוט אוטונומי לעצירה במרחק קבוע
 

  אורט סינגלובסקי:ס"בי

 רן סופר :מנחה
 .רומן אנדריושיין, אלכס אורליוק, חזי חלאוי, איציק נקב,  עידן פרידמן:חברי הקבוצה

  

 

  

 
 :מבוא. 1

 :הצגת הנושא

 שנע במהירויות שונות ועליו לעצור בהדרגתיות במרחק קבוע חברי הקבוצה בנו רובוט

על הרובוט להמשיך ולעצור במרחק שנקבע מראש גם אם . מראש לפני מכשול נייח

  .המטען שהיה עליו משתנה

שתועמסנה על הרובוט מנסיעה  האתגר שניצב בפני חברי הקבוצה הוא המסות המשתנות

חברי הקבוצה בדקו את השפעתן על נסיעת הרובוט ותכננו את הרובוט כך שיעצור . לנסיעה

. 1kg - 0 בתחום בין ללא חשיבות למסה שעליובמרחק שנקבע 

  

 :מטרת העבודה וחשיבותה

רובוט המטפס על : נושא העבודה נבחר מתוך מגוון רעיונות מקוריים בתחום הרובוטיקה

הקבוצה העוסקת . רובוט שיש באפשרותו להתגבר על מכשולים או רובוט קופץ לגובה, חבל

במלאכה רואה ברובוט ובפרוייקט כולו פלטפורמה אטרקטיבית ונוחה ללמידה ומחקר בתחום 

הרובוט . (חישה, בקרה, מכניקה, תכנות, אלקטרוניקה)הרובוטיקה ובתחומים הנלווים 

חייבת להיות , לכל רובוט תעשייתי או ביתי הנושא מטען. מושתת על רעיון אותנטי וייחודי

חייבת , ברובוטים הנושאים משא משתנה. פונקציה השולטת בתזוזה באמצעות מעגל מבוקר
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ללא המערכת לא ניתן יהיה להגיע . להיות מערכת זהה למערכת המפותחת בפרוייקט זה

 .לדיוק במיקום הרובוט

 

 :מוסר ואתיקה, הנדסה, מדע

פ "של יציבות הרובוט ובחירת כיווון נסיעת הרובוט ע (F=m*a) חישוב סטטי ודינמי – מדע

, טווח:  מציאת חיישן מרחק לטווח המתאים לפי שלושה קריטריונים, כמו כן. שיקולים דינמיים

.   מהירות התגובה ואמינות

כך , שיטת הניהוג ורכיבים שונים לצורך הרכבת הרובוט, בחירת מבנה הרובוט – הנדסה

  .שלבסוף יוכל הרובוט לשאת מסות שונות ולעצור במרחק הרצוי מהעצם ללא תלות במסה

  

רובוטים ככלל הולכים ותופסים מקום משמעותי יותר בחיי היום יום החל מרובוט לניקוי הבית 

הרובוט שבפרוייקט נועד . ועד לרובוטים אוטונומיים המסוגלים לתפקד על פני המאדים

. להגדיל את רמת דיוק מיקום הרובוט גם כאשר הוא נושא על עצמו מטענים שונים

משימות  תוך ביצועעל הרובוט ניתן לבדוק בקלות יחסית את ישומן של שיטות בקרה שונות 

המחשב מחובר .  לשליטה על הרובוט נמצאת במחשבCהתוכנה הכתובה בשפת . מגוונות

דבר שמאפשר את השליטה עליו בהתאם לדרישת התכנון תוך , לבקר שעל הרובוט

. (חיישנים הנמצאים על גוף הרובוט)אינטראקציה עם הסביבה 

  

 :תחומיות-בין

קולטת אותות פיסיקליים : אלקטרוניקה והנדסה, מערכת חישה המקשרת בין פיסיקה

כלומר הבקר יחובר למחשב שעליו תהיה , ממשקבקר הרובוט ישמש . ומעבירה לבקר

האלקטרוניקה והמכניקה , ניתן לראות את השילוב בין התוכנה. התוכנית לשליטה על הרובוט

. התוכנה נמצאת על זיכרון המחשב והיא הבסיס לשליטה על הרובוט. שמאפיינת את הרובוט

, מנועים)אשר באפשרותו לבקר על חלקי הרובוט , התוכנה מחוברת באמצעות כבל לבקר

נסיעתו של הרובוט שהיא בבחינת היבט מכני תתבצע רק במקרה של שילוב בין . (חיישנים

.  התוכנה לאלקטרוניקה

  

 :הרקע הסביבתי שבה נתונה הבעיה

הרובוט נועד לפתור בעיה מוכרת וכאמור בנייתו היא לצורך . הפעלת הרובוט פשוטה למדי

כאמור קיימות אופציות מגוונות לשכלול הרובוט ולהתאמתו . שיפור ברמת דיוק מיקום הרובוט

מטרתו , כולל תכנון ובנייה של רובוט אוטונומי, בעצם היותו, הפרויקט. לבעיות מוגדרות

.   של תפעול הרובוט הדגמה ויזואליתלשמש פלטפורמה לביצוע סימולציה ו
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י " עהפרויקט הינו רב תחומי ויממש את הצורך הנדרש כיום במפעלי הטכנולוגיה העילית

: והבנת מגוון משימות" בראש פתוח"המבוססים על עבודה הקניית כלים ואמצעים לתלמיד 

ניהול פרוייקט וביצוע משימות תוך עמידה , דיוני החלטות ושיקולים לבחירה, עבודת צוות

. ז שנקבע מראש וקבלת החלטות"בלו

  

 :הגדרה של תחום המיקוד האישי של כל חבר צוות

 ומחייבת חלוקה בין חברי הקבוצה לצורך עבודה יעילה עבודת צוותעבודת הפרוייקט היא 

: ונוחה

, עידן פרידמן ואיציק נקב עסקו בתפעול הבקר -  חישה וחומרה, צוות אלקטרוניקה

פיתוח , בחירת מנועים, בחירת מקור המתח, בחירת מערך חיישנים למשימה

הרובוט מורכב ממגוון רחב של רכיבים אלקטרונים . מעגלים נלווים ואחזקת הרובוט

בין תחומי התוכנה והמכניקה  יוצרים את הקשרוהם אלה שבסופו של תהליך 

צוות האלקטרוניקה ביצע ניסויים על הרכיבים השונים מבחינת . שמפורטים בהמשך

תקינותם החשמלית ואפיון פעילותם והיה אחראי לצירופם וחיבורם יחד לאחר 

.    חומרים ומבנה, הרכבה של גוף הרובוט בידי צוות מכניקה

יישום וכתיבת האלגוריתם והתוכנית ובחינתו , חזי חלאוי עסק בפיתוח – צוות תוכנה

. Cחזי כתב את התוכנית לשליטה מלאה על הרובוט בשפת . בזירת הניסויים

נסיעת . המחשב חובר לבקר שמאפשר שליטה על רכיבי הרובוט דרך התוכנה

.   הרובוט בקו ישר באופן שוטף ובלימתו תתאפשרנה בעזרת התוכנה

אלכס אורליוק ורומן אנדריושיין עסקו בבחירת מבנה  – חומרים ומבנה, צוות מכניקה

חומרים , צוות מכניקה. בניה והרכבה, בחירת חומרים, בחירת מרכז כובד, ומערכת הנעה

כאשר צוות , לבניית גוף הרובוט, ומבנה אחראים להפוך את שלל הרכיבים לרובוט שלם

.   חישה וחומרה ביצעו את החיבורים בין הרכיבים האלקטרוניים ברובוט, האלקטרוניקה
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 :מתודולוגיה. 2

מטרת הרובוט היא לעצור במרחק קבוע מראש ממכשול נייח תוך נסיעה בקו ישר גם , כאמור

תוך כדי הנסיעה הרובוט מבקר על . כאשר המסות שעל הרובוט משתנות מנסיעה לנסיעה

 המותקנים משני צידי IRמהירות הנסיעה ומקפיד שתהיה בקו ישר באמצעות שני חיישני 

 מועבר לבקר ובאמצעות התוכנה שעל המחשב הרובוט יודע IR-המידע מחיישני ה. הרובוט

מדידת מרחק הרובוט מהקיר לאורך הנסיעה נעשית . לתקן באופן עצמאי סטיות מהקו הישר

הוא , כאשר הרובוט מתקרב למרחק העצירה הרצוי.  ממוצע המדידה של שני החיישניםי"ע

. מאט ולבסוף עוצר באופן מוחלט

יחד עם תהליך הנסיעה והעצירה יש לתת את הדעת על המסות המשתנות שתועמסנה על 

הבעייה המרכזית בתכנות הרובוט  והאתגר בפרוייקט כולו הוא  . הרובוט מנסיעה לנסיעה

באותו המרחק הרובוט צריך לבצע את העצירה . המסות המשתנות שתועמסנה על הרובוט

ככל שהמסה שתועמס על הרובוט  .  0-1kgללא התייחסות למסות שתועמסנה עליו בטווח

.    היא תגרום להאטה במהירותו והכוחות הדינמיים שיופעלו על הרובוט יגדלו, תגדל

  

: מערכת הרובוט מחולקת לתת המערכות הבאות

יציבות בנסיעה בקו )מספקת התאמת מבנה הרובוט לדרישות המערכת  – מערכת מכנית. 1

חומרים , המערכת הופקדה בידי צוות מכניקה. (ישר ללא סטיות ועצירה במרחק שנקבע 

  .ומבנה

מספקת את ניווט הרובוט ומאפשרת לו להשאר בתנועה בקו ישר  – מערכת חישה . 2

מערכת זו מאפשרת לרובוט לקלוט ערכים פיזקליים . ולמצוא את המרחק המתאים לעצירה

. ל"צוות אלקטרוניקה חישה וחומרה אחראי על מערכת הנ.  מהסביבה ולפעול בהתאם

מספקת את מערכת , מספקת אנרגיה חשמלית לרכיבי הרובוט – מערכת אלקטרונית. 3

מערכת זו כוללת  . ההנעה של הרובוט ומאפשרת חיבור בין כל הרכיבים האלקטרוניים לבקר

.    חישה וחומרה, מבקר המהירות והמנוע והופקדה גם כן בידי צוות אלקטורניקה, את הבקר

נסיעה בקו : מבקרת על תנועתו של הרובוט וממלאת את מטרת הרובוט – מערכת תיכנות. 4

 שני .1kg - 0ישר ועצירה לפני מכשול נייח במרחק המוגדר תוך נשיאת כל מסה בטווח 

, החיישנים שהותקנו על הרובוט מודדים באופן שוטף ובזמן אמת את מרחקו מהמכשול הנייח

מערכת זו . כך שהרובוט יבצע האטה הדרגתית עד לעצירה המוחלטת במרחק הנדרש

. הופקדה בידי צוות התוכנה
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: השתמשנו ברכיבים הבאים, לשם בניית הרובוט ויישום מטרתו

ובכך יאפשר את , הבקר ישמש רכיב המקשר בין התוכנה שעל המחשב לבין הרובוט-  בקר

התעוררה אצל חברי הקבוצה דילמה האם לבנות רובוט שעליו יהיה . השליטה על הרובוט

, בקר שיכיל את התוכנה או שמא לבנות רובוט שבו הבקר יחובר למחשב ויהווה ממשק בלבד

.  הוחלט על בקר כממשק, כאמור. כך שהתוכנה תרוץ על המחשב

מבקר המהירות מבקר על המהירות . רכיב שמטרתו ופועלו נגזרים משמו- מבקר מהירות 

של שני מנועי הרובוט והוא כמובן נושא בחלק מרכזי בתהליך האטת הרובוט עד לעצירתו 

, השליטה במבקר המהירות נעשת דרך התוכנה שנמצאת על המחשב. במרחק שנקבע

. אחד לכל מנוע, ברובוט ישנם שני מבקרי מהירות. כאשר הבקר יהיה מתווך 

לרובוט מחוברים שני . המנוע הינו רכיב הממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית- מנוע 

מנועים על ציר דימיוני בלבד שמניעים את שני הגלגלים הקדמיים של הרובוט בהתאם 

.  לשיטת הניהוג הדיפרנציאלית

החיישן ימדוד את . רכיב המשוב של המערכת הנבנית הוא חיישן המרחק- חיישן מרחק

שני חיישנים יותקנו על . המרחק מן הקיר בפרקי זמן קצרים מאוד ויעביר את הנתונים לבקר

מחד החיישנים : תפקידם של החיישנים יהיה כפול. הרובוט כשהם פונים לכיוון הקיר בקו ישר

ומאידך החיישנים יאתרו את המרחק , ישמרו את הרובוט בתנועה בקו ישר במסלול עד לקיר

.  המבוקש לעצירה מהקיר

  
  

 
  

 


