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 רובוט עזר לנכים
 

  קיבוץ עין החורש,קריית חינוך מעיין שחר, :ס"בי

 אהרון רזנוב,  ראובן דינוביץ:מנחים

 .עמית פוקס,  יקיר נרקיס:מגישים

 ו"ל תשס" שנה:תאריך

 

 
 תקציר הפרויקט

החלטנו " שחר-מעין"טכנולוגית בקרית חינוך - במסגרת פרויקט הגמר במגמה המדעית

הפרויקט . יום-לתכנן ולבנות רובוט אוטונומי שישמש כעזר לנכים בביצוע פעולות מחיי היום

שמשותקים מהידיים ומטה ושהשליטה שלהם בידיים , מיועד לנכים בעלי מוגבלויות פיסיות

. או לאנשים שמחמת תאונה או מחלה מרותקים למיטה או לכיסא גלגלים, היא רגילה

לאנשים אלה יש בעיה של עצמאות מכיוון שהם לא מסוגלים או שקשה להם להרים חפצים 

י "אנחנו מתכוונים לפתור או להקל על הבעיה הזאת ע. מהרצפה או ממקומות צרים ונמוכים

הרובוט יהיה מסוגל להגיע . וייסע ברחבי הבית, י המשתמש"בניית רובוט אוטונומי שישלט ע

להרים משם חפצים ולהסיעם לאן , למקומות שהמשתמש לא יוכל להגיע אליהם בכוחות עצמו

. שהמשתמש רוצה

. חוטית- בעל זרוע רובוטית ומצלמה אל, הרובוט הוא רכב הנשלט על ידי שלט רחוק

ומטרתו היא להרים ולהסיע , המשתמש שולט ברובוט מרחוק והרובוט נוסע ברחבי הבית

חפצים שונים בעזרת הזרוע הרובוטית שלו ממקומות שאליהם המשתמש לא יכול להגיע 

המצלמה משדרת את . ולהביא אותם אל המשתמש או לכל מקום אחר שהמשתמש רוצה

כך הוא . והמשתמש יכול לצפות בתמונה הזאת על המסך, התמונה שהיא קולטת למחשב
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מקבל זווית ראיה נוספת בניסיון לכוון את הרובוט לחפץ וגם הוא יהיה מסוגל לשלוט על 

. הרובוט מחוץ לטווח הראיה

בקרה , אלקטרוניקה: במסגרת הפרויקט היינו צריכים לחקור נושאים בתחומים שונים

, זרועות רובוטיות, H-Bridgeמעגל , Applic 37-בקר ה, מנועים: נושאים כמו. ורובוטיקה

. חיישנים ועוד

בחרנו להניע את הרובוט בעזרת ארבעה מנועים שיחוברו ישירות לארבעה גלגלים בשיטת 

.   מכיוון ששיטה זו היא המדויקת ביותר והמתאימה ביותר לרובוט, הנעה דיפרנציאלית

-יציאת ה)הוא מתחבר למחשב דרך היציאה הסריאלית , Applic 37בקר הרובוט הוא 

COM) י פקודות "או ע, ודרכה אפשר לצרוב על הבקר תוכנה שתפעיל אותו אוטומטית

 8- יציאות דיגיטאליות ו8 יש Applicל. Visual Basic- ו, Cוהוא תומך בשפות , מהמחשב

על מנת שיהיה ניתן לשלוט .  כניסות אנאלוגיות8- יציאות אנאלוגיות ו2, כניסות דיגיטאליות

 שתקלוט את פקודות Visual Basicעל הרובוט דרך המחשב תכננו תוכנה ייחודית בשפת 

 שיוציא מתח מהיציאות הרצויות ויפעיל את Applicהמשתמש מהמקלדת ותשדר אותם ל

. המנועים

 אינו מסוגל לעמוד בהספק הדרוש להפעלת יותר Applicה: במהלך הפיתוח נתקלנו בבעיה

לכן היה עלינו , ממנוע אחד ועל מנת להניע את הרובוט דרושה הפעלה של ארבעה מנועים

 וגם יאפשר Applic שינתב זרם מספק הכוח בפקודת הH-Bridgeלתכנן ולבנות מעגל מסוג 

. החלפת כיוון הסיבוב של המנועים

תמונות , מבוא ותקציר, בסיום הפרויקט תהייה לנו חוברת ובה כל פרקי הספרות והפיתוח

נבנה דגם של הרובוט שכנראה יהיה שונה , בנוסף. ושרטוטים של הפרויקט והתוכנה שבנינו

. מהתכנון המקורי בכמה מובנים

הזרוע הרובוטית שרצינו שתהיה על הרובוט היא 

שתתפוס בעזרת תפסנית את , זרוע דמוית מלגזה

אך מכיוון , החפץ ותרים אותו למעלה למשתמש

ובניית זרוע כזאת , שלא מצאנו זרוע כזאת בשוק

עם תפסנית חזקה זה עסק מסובך ויקר לכן החלטנו 

אנכית שנמצאה - להתקין על הרובוט זרועה פרקית

.  בבית ספרנו

 

 


