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  מבוא

 FIRSTעבודה זו מוגשת כעבודת גמר וסיכום פרויקט בניית רובוט והשתתפות בתחרות 

 חפר המייצגת את שלושת בתי  עמק FIRSTבקבוצת מזה שלוש שנים אני שותפה . 2009

  .רופין ומעיין שחר, רמות חפר: הספר התיכונים של עמק חפר

 אר את את' וד' ג',בפרקים ב. ד מאחוריו את פרויקט פירסט ואת הרעיון העומאתאר' בפרק א

  .2009את הזירה ואת הכללים החלים על בניית הרובוט לשנת , חוקי המשחק

ליך התכנון הפיתוח ובחירת המודל הסופי על פיו נבנה אתאר את תה' ז-'בפרקים ה, בהמשך

  .תהליך זה ארך שישה שבועות בלבד. הרובוט

 בשלושת השנים בהם את התפתחות הקבוצה, אסכם את תהליך בניית הרובוט' בפרק ח

  .ואת התהליך אותו עברתי במהלך עונות הבניההייתי שותפה 

הייתה מעורבת לאורך כל הדרך ובכך , ברצוני להודות למועצה האזורית שתמכה בפרויקט

  . לצמוח ולשגשג, אפשרה לפרויקט להצליח

לספונסרים שתורמים לקבוצה עזרה טכנית ותמיכה כלכלית ומתעניינים בנעשה לאורך כל 

  . העונה

 וכן הנחה אותי בכתיבת 2009ברצוני להודות לירון דופלט שהנחה את הקבוצה בשנת 

הן בתחום הטכני בבניית הרובוט והן בתחום הבין  שלו הפרויקט על התרומה מזמנו ומהידע

  .אישי בבניית הקבוצה ובביסוסה

ם להצלחת י ועוד רבים שתורמים מזמנם וממרצ ארליאב עוז, שוובסקיבני , לאבי קלפפר

  .הפרויקט

  . דת הגמר לי בדרך להשגת האישור להגשת עבולנדב בצר שעזר

והיו  מעורבים בכל ,  תמיד היו פשוטותשלא,להורי שילוו אותי במהלך שלושת השנים 

   .הצעדים של הקבוצה
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  תקציר הרעיון של פירסט. פרק א

  

  על הארגון 1.א

FIRSTהוא ארגון בין לאומי שמטרתו לקשר בין בני הנוער בעולם לתחומי המדע  ,

 במטרה לגרום 1989י דין קיימן בשנת "הארגון הוקם ע. הטכנולוגיה והרובוטיקה בפרט

בארגון החליטו שהדרך הטובה ביותר למשוך ילדים לתחום היא . טכנולוגיהלימשך לילדים לה

על התחרות להיראות ככל שניתן כמו כל תחרות , יחד עם זאת. ליצור בניהם תחרות

התחרות הראשונה ". יריד מדע"ולא כמו ) כדורסל או פוטבול, כדורגל(ספורטיבית אחרת 

  . 1992יצאה לדרך בשנת 

  :מו של הארגון התפתחו מספר תתי תחרויות לטווחי גילאים שוניםבמהלך שנות קיו

 הודות לשיתוף 1998התחרות נוסדה בשנת . 9-14המיועדת לילדים בגילאי  FLLתחרות ה

בתחרות בונים חברי . פעולה בין דין קיימן מייסד פירסט וקלד קירק קירסטנסן מקבוצת לגו

  . כל משימה בעלת ניקוד שונה, ות שונותהקבוצה רובוט אוטונומי מלגו שמבצע מספר משימ

תחרות זו דומה . 2004נוסדה בשנת . 6-9 המיועדת לילדים בגילאי Junior  FLLתחרות ה 

  . אך מיודעת לגילאים קטנים יותרFLLלתחרות ה

  .על תחרות זו נרחיב בהמשך.  המיועדת לתלמידים בגילאי תיכוןFRCתחרות ה

. 2005נוסדה בשנת . FRCתיכון כמו תחרות המיודעת לילדים בגילאי  FTCתחרות ה

תחרות זו זולה .  FLL ובין תחרות הFRCתחרות זו היא תחרות בינים בין תחרות ה

 ודורשת פחות משאבים במטרה לאפשר ליותר בתי ספר לקחת חלק FRCבהשוואה ל

  . בתחרויות

הן מגיעים התחרויות הללו מתקיימות מספר תחרויות אזוריות והמנצחים בתתי מאחת בכל 

  . לאטלנטה ומשתתפים בתחרות העולמית

    

   

  

  .וקהל התחרות במשחקי הגמר בתחרות העולמית באטלנטה) מימן(קהל הקבוצה שלנו ביד אליהו: 1-2תמונה 
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  FRCתחרות ה 2.א

, שהתקיימה בבית ספר תיכון בניו המפשיר, בתחרות. 1992החלה בשנת  FRCתחרות ה

 תחרויות אזוריות 48 קבוצות ב1689 לקחו חלק בתחרות 2009בשנת .  קבוצות28השתתפו 

  .בקנדה ואחת בישראל, ב"שונות בארה

בתחילת ינואר נחשף קונספט של משחק ועל כל אחת מהקבוצות המתחרות לבנות רובוט  

כל קבוצה מקבלת ערכת חלקים בסיסית וספר . שיהיה השחקן הטוב ביותר באותו משחק

  . ט תוך שישה שבועות בלבדחוקים ועליה לבנות את הרובו

בשנים האחרונות חמש עשרה השניות הראשונות של המשחק היו מוקדשות למשחק 

 אחד שולט - י שני נהגים"אוטונומי ובשתי דקות נוספות השליטה על כל רובוט נעשתה ע

כל אחת .  אדומה וכחולה שמתחרות זו בזו-על המגרש שתי בריתות. במרכב והשני בצריח

  .   י קבוצה אחרת" כאשר כל אחד מהם נבנה ע רובוטיםה שלושהמהבריתות מונ

התחרות . עם תום ששת השבועות של הבניה נלקח הרובוט למחסנים עד התחרות האזורית

אימונים  ובדיקות , שיפורים, היום הראשון מוקדש לתיקונים. האזורית אורכת שלושה ימים

 כל קבוצה -ים לשלב המוקדמותהיום השני ומחצית מהיום השלישי מוקדש. של הרובוט

כאשר בכל משחקון חברי הברית שלה וחברי הברית מולה . משתתפת בכעשרה משחקונים

בסוף המשחקונים . על כל ניצחון מקבלת הקבוצה שתי נקודות ועל כל תיקו נקודה. משתנים

. שצברו את מירב הנקודות בוחרות שתי קבוצות נוספות ויוצרות בריתהקבוצות הללו שמונה 

גם כאן משתתפת הקבוצה במשחקונים אך . עם יצירת הבריתות הללו מתחילים שלבי הגמר

הבריתות מתחרות זו מול זו בסדרת הטוב משלוש . היא משחקת תמיד עם הברית שלה

כלומר הברית מתקדמת משלב שמינית הגמר עד . כאשר הברית המנצחת עולה לשלב הבא

  . ניסה לתחרות העולמית באטלנטההברית המנצחת זוכה בכרטיס כ. שלב הגמר

פרס על עיצוב הרובוט ,  פרס על השרטוט הטוב ביותר-קיימים מספר פרסים נוספים בניהם

 םקיימיבין היתר .  ועודטאינטרנפרס על בניית אתר , בצורה המתאימה ביותר למשחק

  :שלושה פרסים נוספים המזכים בכרטיס כניסה לתחרות העולמית

   " כ מהנדסים"אנחנו קודם כל בני אדם ורק אח "-הפרס על תרומה לקהיל*

ואת הרובוטיקה   את ארגון פירסט שמפיצהה מוענק לקבוצ-  קידום הטכנולוגיהפרס על*

  .בקהילה

 פרס זה מוענק לקבוצה מתחילה שהפגינה - פרס הקבוצה המתחילה המבטיחה ביותר*

בים ומרכזיים בהצלחת  ולמידה מטעויות הם חלקים חשוןוניסיוהיות . ביצועים מרשימים

  . לכן מוענק להם פרס זה.  בין הקבוצות המתחילות לשארשוויוןקבוצה נוצר חוסר 
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  וצהעל הקב 3.א

מורכבת מתלמידים משלושת בתי , בשונה משאר הקבוצות בארץ, הקבוצה בעמק חפר

ת קריית החינוך מעיין שחר ובי, )רופין(ון ירוש דוד בן ג" קריית חינוך ע-ההספר שבמועצ

  ". רמות חפר"החינוך הניסויי קהילתי 

י שני תלמידים שהיו שותפים לקבוצה ברמות חפר " ע2008הקבוצה הוקמה בשנת 

שנים עשר תלמידים לקחו חלק בקבוצה וזכו בתחרות האזורית בישראל בפרס . שהתפרקה

בשנת . וטסו להשתתף בתחרות העולמית באטלנטה" הקבוצה המתחילה המבטיחה ביותר"

י שלושה מנטורים מובילים "היא לוותה ע.  תלמידים24קבוצת פירסט עמק חפר מנתה  2009

זכתה במקום ,  תלמידים15 הקבוצה מנתה 2010בשנת . ועוד מספר הורים מתנדבים

  .שם הגיעה לחצי הגמר, הראשון בתחרות בישראל וטסה לתחרות העולמית

תחילה הקבוצה להיפגש על מ) אירוע חשיפת המשימה(כשלושה חודשים לפני הקייק אוף 

זהו גם הזמן בו מתחלקים חברי הקבוצה לתתי צוותים . מנת להגיע לעונת הבניה מוכנה

  .יעבדו במהלך כל השנה

  :תתי הצוותים

הוא גם הצוות שמוביל את ניתוח .  הצוות שאחראי לבניית הרובוט פיזית- צוות המכאניקה

  .המשימה ואת שלבי סיעור המוחין

אחראי על הקשר בין הפקודות שניתנות לרובוט . תף לשלב סיעור המוחין שו- צוות התוכנה

  . אחראי על אסטרטגיית החלק האוטונומי ועל כתיבת הקוד. י הנהגים לביצוע"ע

הופך את התכנונים .  החלק המקשר בין צוות המכאניקה למפעל המייצר- צותת השרטוט

  .והרעיונות לשרטוט תלת מימדי שנשלח למפעל לייצור

קיים צורך בבניית לוח חשמל בהתאם לגודל שנשאר .  אחראי על חיווט הרובוט-ת החשמלצוו

  .אך אם זאת על לוח החשמל להיות מסודר ככל שניתן בכדי לאתר תקלות בזמן אמת

 אחראי על ניתוח המשחק ועל מעקב אחר תהליכי הבניה ורמזים שמעלות -צוות הסקאוטינג

אחראי לעקוב אחר מהלך , תחלת התחרויות האזוריותעם שליחת הרובוט וה. קבוצות אחרות

לפני התחרות בונה תוכנה שמרכזת את תכונות . המשחק ולגבש טקטיקות ואסטרטגיות

במידה ותגיע , בעזרת דירוג זה הקבוצה . הרובוטים היריבים ומסדרת אותם לפי דירוג

ים המתאימים תוכל לבחור את הרובוט, לשמונה הקבוצות המובילות ותרכיב לעצמה ברית

  .ביותר

על שליחת מכתבי עדכון ,  אחראי על הקשר של הקבוצה עם הספונסרים-צוות הלוגיסטיקה

בין היתר אחראי . כמו כן אחראי על עיצוב הפיט ועל פרסום הקבוצה. ועל הרמת ערבי הצגה

  . על עדכון אתר הקבוצה והכנסת תכנים
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  תאור הזירה. פרק ב

  

  מבנה המגרש 1.ב

על השטיח מונח משטח שאורכו . עשוי שטיח,  מטרים8 מטרים ורוחבו 16רכו שאו, המגרש

  .מר שחיכוכו עם המגרש נמוךחו מטרים שעשוי 7.3 מטרים ורוחבו 15.2

  
  זירת המשחק: 3תמונה 

  

  מצב התחלתי 2.ב

כל אחד מהרובוטים . בתמונה המצורפת ניתן לראות את המצב ההתחלתי של הרובוטים

 . השחקנים האנושים ועמדות הנהגיםמו כן ניתן לראות את עמדותכ. מחובר לנגרר שלו

ההחלטה בנוגע למיקומי הרובוטים והשחקנים האנושים בכל אחת מהבריתות נתונה 

  .להחלטת הברית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . מיקום הרובוטים בתחילת המשחק: 4תמונה 
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  עמדות הנהגים 3.ב

ברית האדומה והשנייה של הברית  האחת של ה- בשני צידי המגרש ממוקמות עמדות נהגים

בשטח .  אחת לכל קבוצה-כל אחת מהעמדות הללו מחלוקת לשלושה תתי עמדות . הכחולה

י שני נהגים "כל רובוט נשלט ע. זה ממקמת כל קבוצה את עמדת השליטה שלה ברובוט

  .הנעזרים במאמן הנותן להם הוראות

על הנהגים להישאר מעבר ) מיהשלב האוטונו(בחמש עשרה השניות הראשונות של המשחק 

 מתקרבים הנהגים לעמדה ומקבלים את עם תום חמש עשר השניות הללו. הנהגיםלקו 

  .השליטה על הרובוט

  

  

  

  

  

  

  

  עמדת הנהגים:5 תמונה

  עמדת התדלוק 4.ב

אל פינה זו יביאו . נקודת התדלוק היא פינה התחומה בין גדר המגרש לעמדות הנהגים

) AIR LOCK(שער העמדה ).  ר בהמשךבכפי שיוס (Empty Cells הרובוטים את כדורי ה

.  מעלות בין גדר המגרש לעמדות הנהגים35 סנטימטרים נוטה בזווית של 28שגובהו כ

מטרת השער היא למנוע מהרובוט להגיע עד לעמדת התדלוק ולפגוע בשחקן האנושי הנמצא 

  .זאת ועוד הוא מונע מהרובוט הילכדות בפינת המגרש. שם

נמצאת עמדת התדלוק של השחקן , מחוץ לגבולות המגרש, ה השני של עמדת הנהגים מצד

 וכן Moon Rocks כדורי 20 בעמדת התדלוק יונחו ). 5 ניתן לראות בתמונה מספר(האנושי 

  .Super Cell כדורי 2

  

  

  

  

  

  

  

  עמדת התדלוק: 6 תמונה
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  נקודת התצפית 5.ב

 בעמדת הבטיחות יושב אחד משלושת .ממוקמת באמצע המגרש בצמוד למעקה הבטיחות

פולי (עמדת התצפית מוגנת בעזרת פלסטיק . השחקנים האנושים של הברית על כיסא

 סנטימטרים ומטרתו להגן על השחקן האנושי 244 סנטימטרים ורוחבו 120שגובהו ) קרבונט

זאת . Empty Cell ווים עליהם מונחים כדורי 4על המגן תלויים . מפני פגיעה מחלקי רובוטים

בנוסף .  למגרשEmpty Cellועוד בתוך המגן יש חור עגול שרק דרכו מותר להכניס כדורי 

  .Moon Rocks כדורי 20בעמדה זו מונחים 

  

  

  

  

  

  

  

   נקודת תצפית: 7 תמונה

  

  אמצעי המשחק 6.ב

  הנגרר

מתחבר להיצול , שבסיסו משושה, הנגרר. לאורך כל המשחקון מחובר אל הרובוט הנגרר

מבסיס הנגרר .  זהים לגלגלי הרובוטשני הגלגלים. י שני גלגלים " רובוט ונתמך עשעל כל

   סנטימטרים86.36ות פלסטיק שגובהם נע בין  צינור12יוצאים 

סידור זה .  בחלק הקדמי סנטימטרים106.68לבחלק האחורי 

מאפשר לצינורות לשמש כמעצורים לכדורי המשחק הנזרקים 

  ).כפי שיתואר בהמשך(לתוכו 

) מ " ס10.67קוטרו (באמצע המשושה נמצא צינור גדול יותר 

צבעים אלה נבחרו . מכוסה בבד וורוד וחלקו בבד ירוקשחלקו 

אם הנגרר שייך . בשל היותם קלים לזיהוי במצלמה שסופקה בקיט

לברית האדומה הבדים יסודרו כך שהבד הירוק נמצא מתחת לבד 

תהפך הסדר והבד כאשר הנגרר שייך לברית הכחולה י. הוורוד

  .הירוק יהיה העליון מבין השנים

  

   נגרר :8 תמונה                                                                                                                                                   
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  ):כדורים(חלקי המשחק 

 של  סנטימטרים2.5 סנטימטרים עשויים רצועות ברוחב 23טר כדורי המשחק הם כדורים בקו

  .וסה אריגפולימר מכ

  :קיימים שלושה סוגי כדורים

Moon Rocks -כדורים על המגרשמאה ועשריםכ "סה.  שצבעם כתום וסגול .  

Empty Cells -כ שמונה על המגרש"סה.  שצבעם כתום וכחול.  

Super Cells - ל המגרשכ שמונה ע"סה. שצבעם סגול וירוק.  

  

 כדורי המשחק:9תמונה 
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  תחרות תקציר חוקי ה.פרק ג

  

  מבט כללי 1.ג

  . ומטרתו לדמות את החיכוך על הירחLunacyשם המשחק הוא 

המגע בין הרובוט למגרש יכול להתקיים רק בעזרת גלגלים מיוחדים היוצרים בין השנים 

מונה שלושה רובוטים כל ברית ,  אדומה וכחולה- בריתותשתי במגרש . חיכוך מינימאלי

בעזרת הכנסת כדורי .  נגרר-בנוסף לכל רובוט מחוברת עגלה. העובדים יחדיו בשיתוף פעולה

מטרת המשחק היא לצבור ניקוד . משחק לעגלות הרובוטים היריבים צוברת הברית נקודות

ד גבוהה יותר מזה של היריב כלומר להכניס מספר כדורים  גדול ככל שניתן לעגלת היריב ויח

  .עם זאת למנוע מהיריב להכניס כדורים לעגלות רובוטי הברית

חמש עשרה השניות הראשונות מוקדשות לשלב האוטונומי .  דקות2:15כל סיבוב נמשך 

  .ובשאר הזמן השליטה נעשית על ידי הנהגים

  

  השחקן האנושי 2.ג

כדורי  20לכל שחקן אנושי . אחד מכל קבוצה. על המגרש נמצאים שישה שחקנים אנושים

כל שחקן אנושי ראשי להניח עד שבעה כדורים על .  בעמדת הזריקהMoon Rocks -משחק

בעמדת הטעינה במרכז המגרש נמצאים גם . הרובוט של קבוצתו לפני תחילת המשחקון

בשאר עמדות הזריקה שנקראות גם עמדות תדלוק מונחים שני . Empty Cellsארבעה כדורי 

  .Super Cellsכדורי 

ת המשחקון יוכלו השחקנים האנושים לזרוק את הכדורים שבידיהם לכיוון המגרש עם תחיל

לתוך רובוט הברית , בין אם לנגרר של רובוט מהברית היריבה, פ האסטרטגיה שלהם"ע

השחקן שנמצא בנקודת התצפית יכול , בנוסף.... 'וכו

 דרך החור המיועד Empty Cellלהגיש לרובוטים  כדור 

 עליו להביא Empty Cellמקבל כדור במידה ורובוט .לכך

כל רובוט יכול . אותו לאחת מעמדות התדלוק של בריתו

בחמש .  אחד בלבד בכל רגע נתוןEmpty Cellלקחת כדור 

עשרה השניות האחרונות של המשחקון יוכל השחקן 

 Empty האנושי בעמדת התדלוק להחליף את כדור ה 

Cell שקיבל בכדור Super Cellבמידה , רש ולהכניסו למג

וכדור כזה יכנס לתוך אחד מהנגררים תזכה הברית 

  .היריבה בבונוס

  

נה                                                                                                                                שי: 10 תמו   שחקן האנו
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  הגדרות   3.ג

לכל . כנגד הברית היריבה, ובדות יחד למשך אותו משחקון העFRC שלוש קבוצות ברית

  .כדי שניתן יהיה לזהותה) אדום או כחול(צה צבע קהברית מו

הנגרר מחובר לרובוט לאורך כל המשחקון כאשר לשון הנגרר מחוברת להיצול שעל  - נגרר

  .הרובוט

  .יחיד Lunacy משחק  - משחקון

י הרובוט אם הכדור נמצא "יחשב נשלט עכדור המשחק . י הברית"כדור הנשלט ע - החזקה

דחיפה ממושכת של הרובוט . באותו מקום ביחס לרובוט כאשר הרובוט מבצע שינוי כיוון

  .תחשב כהחזקה, גם כאשר זה נמצא בכל לאורך כל הזמן על המשטח, בכדור

  .י הנגרר או על ידי כדורים אחרים הנמצאים בנגרר"כדור הנמצא בנגרר ונתמך כולו ע -מנוקד

 המפעילים את הרובוט ונמצאים באינטראקציה עם FRC ארבעה נציגים של קבוצת -קבוצה

  :התפקידים בקבוצה כוללים. חברי הברית שלהם

י " תלמיד או מנטור מבוגר בקבוצה המשמש בתפקיד ומסומן ע-(Coach)מאמן  •

 .לכל קבוצה מאמן אחד. סיכת המאמן

 .לכל קבוצה שני נהגים. וט תלמיד חבר צוות האחראי על הפעלת הרוב- נהג •

קיים שחקן .  תלמיד שתפקידו הכנסת כדורי המשחק לתוך הזירה-שחקן אנושי •

 .אנושי אחד לכל קבוצה

  

  הניקוד 4.ג

  :פ הכדורים שנמצאים בטריילרים של כל ברית כדלקמן"הניקוד של הברית נקבע ע

  . נקודות2 שווה Moon Rockכל 

  . נקודות2 שווה Empty Cellכל 

  . נקודות15 שווה Super Cellכל 

הניקוד הסופי יקבע רק . קודישופטי המגרש יעקבו אחר הנגררים ובזמן אמת ויחשבו את הנ

י חישוב ניקוד הכדורים בנגררי הברית והורדת ניקוד בהתאם לעונשים "בסוף המשחקון ע

במידה ואחד הנגררים מתהפך במהלך המשחקון הניקוד יחושב על סמך ). הסבר בהמשך(

  .דורים שהניו בנגרר עד רגע הנפילההכ

 Emptyמהניקוד של הברית היריבה ) ומעלה(במידה וברית צוברת ניקוד שגובהו פי שתיים 

Cell אחד או Super Cellאם הברית .  יילקח מכל אחד מהרובוטים במשחקון הבא שלהם

  .יםצברה ניקוד שגובהו יותר מפי שלוש מהניקוד של הברית היריבה יילקחו שני כדור
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  עונשים 5.ג

או שחקני הברית עברו על אחת /במידה והרובוט ו. קימות מספר עבירות עליהם מקבלים קנס

בין העבירות . מהעבירות הללו ינוכו עשר נקודות עבור כל עברה מהניקוד הסופי של הברית

  :ניתן למצוא

הזירה את , במידה והרובוט ביצע פעולה שאינה חוקית ועלולה לסכן רובוטים אחרים •

ם המפורטים כמו כן עליו לעמוד בכל החוקי. או אנשים בסביבה תקבל הברית עונש

 ).שךהמיתואר ב(בספר החוקים 

לחבוש משקפי מגן ולהימנע , על כל חברי הקבוצה לשמור על כללי הבטיחות •

 .מהכנסת חלקי גוף לתוך הזירה

מצב "אר בחל איסור על יציאה מהשטח המסומן לשחקני המגרש ולנהגים כפי שתו •

 ".התחלתי

 . אחד בכל רגע נתוןEmpty Cellכל רובוט ראשי להחזיק בכדור  •

  . נקודות מניקוד הברית10מעבר על החוקים הללו יגרום לניכוי 
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  מגבלות הרובוט .דפרק 

  

 OverDriveכחלק מחוקי התחרות קיימות מגבלות שונות על בניית רובוט שמתאים לתחרות 

משקל : המגבלות באות לידי ביטוי בכל תחום הקשור לרובוט הפיזי כגון. מה  השנהשהתקיי

  .אמצעי חישה וחומרי גלם, רכיבים אלקטרוניים, מספר מנועים, חלקיים תקניים, ומידות

בעלות יכולת כלכלית , בין האמצעים של קבוצות ותיקות" לאזן"מטרת מגבלות אלה היא 

המגבלות מונעות עליונות טכנולוגית של . בעלות מימון מועט, גבוהה ובין קבוצות צעירות יותר

  ".עשירות"קבוצות 

  בטיחות 1.ד

  :מקורות אנרגיה המתאימים לשימוש ברובוט חייבים להיות מאחד המקורות הבאים •

 ). אמפר שעה20 וולט ו12וללה המספקת ס(סוללה המגיעה עם ערכת החלקים  �

 4-מוגבל ל, פנאומטית של הרובוטהאגור במערכת ה, מספר מיכלי אוויר דחוס �

 .  120PSI-הלחץ האגור מוגבל ל. מיכלים תקניים המסופקים בערכת החלקים

נוי במרכז הכובד של הרובוט(אנרגיה המסופקת מאמצעים מכנים  � ) כגון קפיצים או שי

 .או דפורמציה של שילדת הרובוט

חלקי ;  רעילות וכדומהחלקי הרובוט לא יהיו מיוצרים מחומרי גלם מסוכנים כגון מתכות •

  :חלקים שאסורים ספציפית הם. הרובוט לא ייצרו מצב המסכן את הסביבה

 .על מערכת שעלולה לפגוע בתקשורת בין המפעיל לרובוט �

 .גזים דליקים �

 . מכל סוגלייזרים �

 .חלקיים הידראוליים �

 .חברי הקבוצות והשופטים, פינות חדות וחלקים בולטים לא יהוו סכנה לרכיבי המשחק •

 המגע של .  אין לשנות דר בגלגלים אלו. יהיו הגלגלים המסופקים בקיטגלגלי הרובוט •

על גלגלי המשחק להיות מחוברים לרובוט כך . הרובוט עם הרצפה יתבצע רק בעזרתם

במידה וחלק אחר נוגע ברצפה יש להביא הוכחות שהוא . שהיו מאונכים לרצפת המגרש

נו יוצר חיכוך גבוהה מחיכוך הגלגל  .ים עם הרצפהאי

הקבוצות מחויבות להרכיב פגושים תקניים בכדי להפחית את הנזק בעת התנגשות עם  •

 :טים אחריםרובו

פגושים תקניים חייבים  להיות נוחים ומהירים  לפירוק והרכבה כדי שיוכלו   �

 .להישקל בנפרד מהרובוט

  כלומר לא(פגושים תקניים חייבים  להיות מחוברים לרובוט  בחיבור קשיח  �

 ).מחוברים בדבק
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 .ג כולל  המחברים לשלדת הרובוט" ק6.8- פגושים תקניים לא ישקלו  יותר מ �

 .פגושים תקניים חייבים להגן על מינימום של שני שלישים   מהיקף הרובוט �

, שישמשו כחומר בולם, פגושים תקניים חייבים להיות עשויים מספוגי בריכה �

 .מ" ס5.8בקוטר של 

 2ם להיות עשויים מלוח עץ שישמש משטח קשיח בעובי פגושים תקניים חייבי �

 .מ" ס13מ ובגובה של "ס

 . סנטימטרים 15.24אורכו המינימאלי של כל פגוש הוא  �

 . סנטימטרים 96.52אורכו המרבי של כל פגוש הוא  �

 

 

   

 

  

  

  

  

  

   מבנה הפגושים:11תמונה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שים על הרובוטתקניות: 12תמונה     מיקום הפגו
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  תכנון כללי של הרובוט 2.ד

על הרובוט לעבור בדיקה יסודית לפני שיותר לו . על כל קבוצה להגיש רובוט אחד בלבד

זאת על מנת לבדוק את תקינותו והתאמתו למגבלות הבטיחות והעיצוב של . להשתתף

 .הרובוט

 :רובוטים המשתתפים בתחרות יוצרו ויורכבו רק מהחלקים הבאים

 ).או חלקים זהים ממקור אחר(סיסית חלקים המסופקים בערכה הב �

  .חלקים וחמרי גלם  נוספים על פי חוקי ומגבלות התקציב אשר יפורטו בהמשך �

לפני תחילת המשחק הרובוט צריך להיות מונח במצב ההתחלתי כאשר הוא לא חורג 

 ):לא כולל את הפגושים(מהמידות הבאות 

  רוחב מרבי  עומק מרבי  גובה מרבי  משקל מרבי

120 pounds 

(54.43Kg)  

60 inches 

(152.40cm)  

38 inches 

(96.52cm)  

28 inches 

(71.12cm)  

 

חייב , )כגון גומיות או חבלים(המתוכנן להחזיק את הרובוט במצב ההתחלתי , כל אמצעי

  .להישאר מחובר לרובוט לכל אורך המשחק

 :רכיבים אשר לא נכללים בחישוב משקלו של הרובוט הם

 מחבר אותהוהכבל ה12V -סוללת ה �

 כל פגוש תקני �

 דגל המסמל את צבע הברית �

 שליטה, יחידת הבקרה �

השופטים וקריינים יוכלו , מספר הקבוצה צריך להיות מוצג בכל צידי הרובוט כך שהמנחים

 .לזהות בברור את הקבוצה

על הרובוטים להיות מעוצבים כך שמפגש עם רובוט אחד יגרום לדחיפתו ולא להטייתו או 

טים המתוכננים עם שיפוע המהווה סכנת התהפכות לרובוטים אחרים לא יורשו רובו. הרמתו

 סנטימטרים מעל הקרקע חייבים 17.78כל חלקי הרובוט שגובהם עד .  להשתתף במשחק

 ).עד שיפוע של עשר מעלות מן האנך(להיות מאונכים לרצפה 

רובוטים חייבים להשתמש באחד מהדגלים המסופקים בכדי לסמן את צבע 

 חצי PVCהדגל יוחזק במחזיק דגל העשוי מצינור ). אדום או כחול(רית הב

אין לשנות את הצינור אלא . מ  וסתום בקצה התחתון" ס30צול באורך 

הדגל חייב להיות מחובר לרובוט לכל אורך . בכדי להרכיבו אל הרובוט

 מטר כלומר מחזיק 1.9המשחק כאשר הדגל מאונך לרצפה בגובה של 

האזור מעל מחזיק הדגל .  מטר1.3ות מחובר בגובה של הדגל צריך להי

                                              .חייב להיות זמין בכדי שיתאפשר להכניס ולהוציא את הדגל בקלות

  מוט הדגל: 13תמונה 
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  רתמת הנגרר

 . על מנת לחבר את הנגרר לרובוט על הקבוצות להשתמש בחומרים לרתמה שסופקו בערכה

  . סנטימטרים מהרצפה7.5רתמת הגרירה תחובר לרובוט בגובה 

נו ובין הרובוט יתבצע  רתמת הנגרר תמוקם כך שכאשר הנגרר יתנועע מצד לצד המגע בי

  .זאת במטרה למנוע לחץ ופגיעה בלשון הנגרר. מפריםאבעזרת הב

  

  

  

  

  

  

  מיקום הרתמה על הרובוט: 15                                                 תמונהרתמת הנגרר                     : 14                        תמונה

  

  

  הגבלות תקציב 3.ד

אשר לא הגיעו עם ערכת החלקים ) כולל חומרי גלם(כל החלקים הנמצאים על הרובוט 

רשימה זו תתבקש להימסר ). בדולרים(הבסיסית חייבים לעבור רישום ותיעוד של המחיר 

כ המחיר של החלקים הנוספים לא יעבור "סה. פטים במהלך בדיקת תקינות הרובוטלידי השו

 . דולר400מחיר של חלק יחיד לא יעבור ,  דולר3500

 :החלקים הבאים לא יכללו בחישוב המחיר הסופי

 .המחיר של קישוטים שלא משמשים למטרות המשחק �

חת לא עולה על כל עוד מחיר יחידה א, מחברים ונוזלי שימון, מחיר של ברגים �

 .דולר אחד

 .מחיר של חלקי חילוף הנמצאים כבר על הרובוט �

 .מחיר הבנייה והחומרים הנדרשים לייצר את יחידת הבקרה �

  .חלקים אשר הגיעו עם ערכות החלקים משנים קודמות יכללו בחישוב המחיר

  הגבלות מערכת החשמל 4.ד

קת עם ערכת החלקים  המסופ12V-מקור המתח היחידי המותר לשימוש הוא סוללת ה

קבוצות מותרות להשתמש בכל סוללה זהה בשביל מטרות פיתוח או אימון אבל . הבסיסית

ניתן לרכוש ).  והלאה2007משנה (במהלך המשחקים הרשמיים רק בסוללות מעודכנות 

  .סוללות נוספות
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 :חלקים ספציפיים האסורים לשימוש במערכת החשמל הם

 אחתיותר מסוללה ראשית  �

  בערכת החלקים הבסיסית המסופקמזה שונים  ולוחות פיוזים מתחמנתבי �

 בקרי מהירות למנועים שונים מאלה המסופקים בערכת החלקים הבסיסית �

כבל אלומיניום או כל חומר אחר אסורים . כל מערכות החשמל יחוברו עם כבלי נחושת

 .לשימוש

 .בר כלשהו של זרםהשלדה לא תשמש למע. כל חלק חשמלי יהיה מבודד משילדת הרובוט

 .כל רכיב המנתב כוח למנועים או שסתומים יחובר רק למנוע או לשסתום אחד בלבד

קישוטים יכולים להשתמש בכוח ממערכת החשמל של הרובוט כל עוד הם לא משנים את 

  .השליטה במערכת הבקרה של הרובוט

  

  מנועים 5.ד

מהרובוטים של שנים קודמות כל המנועים . ניתן להשתמש אך ורק במנועים המגיעים בקיט

מנועים אלה יכולים לשמש כחלקי חילוף למקרה של תקלה במידה . אסורים לשימוש

מספר המנועים על הרובוט מוגבל למספר המנועים המגיעים עם . שהמספר הקטלוגי זהה

 . ערכת החלקים הבסיסית

 :מנועים נוספים המותרים לשימוש

כלומר , עם ערכת החלקים הבסיסית בנוסף לשניים המגיעים CIMשני מנועי  �

 . מותרים לשימוש CIM מנועי 4כ "סה

קימות מגבלות שונות בנוגע למהירות . מספר בלתי מוגבל של מנועי סרבו �

 ..'מתח וכו, הסיבוב
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  תרשים חוקיות החלקים 6.ד

  :על מנת לעזור לקבוצות לדעת אם חלק הוא חוקי מסופקת הטבלה הבאה

  
ת החלקיםתרשים חוקיו: 16 תמונה
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   תהליך בחירת הרעיון וסיעור המוחין.פרק ה

  

   שלב סיעור המוחין-'שלב א 1.ה

  הפקת לקחים מהשנה הקודמת

הפקנו לקחים , אז. 2008 עונת הבניה של את תהליך סיעור המוחין התחלנו כבר בסוף

בין היתר למדנו שהאינטראקציה הרבה של . מהרובוט שנבנה והצבנו מטרות לרובוט העתידי

רובוט עם חלקי הזירה והרובוטים האחרים והאינטנסיביות של המשחקים גורמת לחלקים ה

כך , על כן אחת ממטרותינו הייתה ליצור רובוט חזק ואמין. או להישחק/ברובוט להישבר ו

  . שבתחרות עצמה נוכל להתעסק בעיקר בפן האסטרטגי ופחות בתיקוני הרובוט

היה לנו .  הייתה בעיה של שרשראות2008יה של בעיה נוספת בה נתקלנו במהלך עונת הבנ

קושי רב בהכנת שרשראות באורכים המתאימים כך שמצד אחד לא יהיו רפויות מידי ומאידך 

קושי זה בא לידי ביטוי גם בתחרות עצמה בה לא פעם נפלו לנו . שלא יהיו קצרות מידי

ברובוט ולכל רצועת החלטנו שלכל שרשרת ,לכן. שרשראות ובשל כל נפגעו ביצועי הרובוט

  .טיימינג תהיה אפשרות מתיחה

  ניתוח המשימה

. קבוצתי" בעיטת פתיחה"יום לאחר קבלת המשימה ערכנו בתפוח הפיס ברופין אירוע 

ספונסרים ואנשים נוספים שהתחברו , מנחי הקבוצה, לאירוע הוזמנו ילדי והורי הקבוצה

משימה ותקציר החוקים התחלקנו לאחר הצגת סרטון ה. באירוע נכחו כמאה איש. לפרויקט

  . לקבוצות והתחלנו את תהליך סיעור המוחין

ישבנו יחדיו וניסינו לעשות . השבוע הראשון של עונת הבניה הוקדש כולו לסיעור המוחין

  :במהלך השבוע עלו מספר תהיות. ולחזות את התנהלות המשחק" דמיון מודרך"

 התלבטנו אם לתת - הנהגיםהשפעת המגרש חסר החיכוך על יכולת השליטה של  •

או להתבסס על כך שכל הרובוטים הם , משקל רב לקושי בשליטה ולמציאת פתרון

  .בעלי אותה נקודת מוצא ולכולם יהיה קושי זהה בשליטה

י "איסוף מהמגרש וטעינה ע:  קיימות שתי דרכים לאיסוף הכדורים- איסוף הכדורים •

ים שתהיה על רצפת המגרש ואת ניסינו להעריך את כמות הכדור. השחקן האנושי

 .הזמן שייקח לנו לאסוף אותם

האם עדיף ,  התלבטנו בין שתי טקטיקות עיקריות-  כמות הכדורים במיכל האגירה •

לבצע מספר רב יחסית של שפיכות שבכל אחת מהם יהיה מספר קטן של כדורים או 

לפי . לבצע בין שפיכה אחת לשתיים של כמות כדורים גדולה במהלך כל המשחקון

 .הטקטיקה הנבחרת עלינו לתכנן את גודל מיכל האגירה וכמות הכדורים שיוכל לאגור
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 . האם עדיף לשפוך את הכדורים או לירות אותם- הכנסת הכדורים לנגררי היריב •

לאחר ההתלבטויות הללו התחלנו בפיתוח תתי מערכות ובבדיקתם על מנת להגיע לקונספט 

 . הסופי

  

  
עור המוחין תהליך סי:17 תמונה
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   שלב הניסוי והתהייה-'שלב ב 2.ה

בהמשך בחרנו את . חילקנו את הרובוט למספר תתי מערכות כשכל אחת פותחה בנפרד

  . הפתרונות הטובים וחיברנו אותם יחדיו לכדי רובוט שלם

   הנעה-תת מערכת 1.2.ה

 בנהיגת ידוע כי קיים חיכוך מינימאלי בין גלגלי הרובוט למשטח ולכן יש קושי בשליטה

  :הנחה זו הובילה למספר שאלות ואפשרויות של הנעת הרובוט. הרובוטים במגרש

 .תלות החיכוך בכמות הגלגלים שעל המרכב .1

2. V6 -360  הנעת כל אחד מהגלגלים לחוד כך שהם יכולים להסתובב סביב עצמם 

 .מעלות

 גלגלים בכל צד כאשר הגלגל האמצעי מונמך על מנת להקל על 3 -הנעת טנק  .3

  .ניותהפ

  .שימוש במדחף אחורי לעזר בהאצה ובעצירה .4

  :לאחר דיונים רבים וניסויים הגענו לשלוש אפשרויות של הנעה

 crab drive - 'אפשרות א

כלומר לנוע לכל הכיוונים בחופשיות , הנעה זו מאפשרת לרובוט לנוע בצורה הולונומית

ון מקסימאלי ומקלה על שיטה זו מאפשרת תמר. ויעילות מבלי לסובב את הרובוט על צירו

  . התחמקות יעילה מרובוטים אחרים

 1998השימוש בשיטת הנאה זו ברובוטי פירסט נראה לראשונה בשנת 

לפי שיטה זו כל אחד מגלגלי הרובוט ). 47(פ דלפי 'על ידי קבוצת צי

לרוב המונע ). 18כפי שניתן לראות בתמונה(מחובר ישירות למנוע 

הגלגל והמנוע יחדיו . בעזרת תמסורתניצב מעל הגלגל ומניע אותו 

  crab driveגלגל : 18 תמונה                                                                     .מסתובבים על צירם

  . זווית הסיבוב של כל הגלגלים זהה וכיוון נסיעת הרובוט יהיה ככיוון הגלגלים

כל זוג גלגלים מונע על ידי . י קבוצות נוספותבמהלך השנים פותחה המערכת ונוסתה על יד

המנוע מניע את הגלגל . המנוע מחובר למרכב ורק הגלגל מסתובב על צירו. מנוע אחד בלבד

  .בעזרת תמסורת בעלת גלגלי שיניים קונים

בנוסף .  הרובוט נע על המגרש בצורה הולונומית וכך מתאפשר דיוק רב:יתרונות המערכת

  . ירות למנוע על כן כמעט ואין איבוד אנרגיההגלגלים מחוברים יש

הן מבחינה .  המערכת מורכבת מאוד:חסרונות המערכת

  . מכאנית והן מבחינה תוכנתית

זאת ועוד השימוש . תכנון המערכת והיצור שלה אורכים זמן רב

גם השליטה במערכת . הרב במנועים ובתמסורות שוקל הרבה

                  crab drive הנעת  : 19תמונה                                 . יםבמהלך המשחק מצריכה אימון רב של הנהג
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  עם שישה גלגלים" טנק" נהיגת -'אפשרות ב

כל שלושת הגלגלים . לפי שיטה זו בכל אחד משני צידי המרכב מחוברים שלושה גלגלים

 של הרובוט מונעים כאשר הגלגלים בצידו הימני. מחוברים זה לזה בשרשראות ומונעים יחדיו

  . נוצר סיבוב במקום סביב ציר הרובוט, בכיוון מנוגד לאלה שבצד ימין

כך נוצר מצב . הגלגל האמצעי במערכת נמוך בחמישה מילימטרים משני הגלגלים האחרים

שהגלגלים המרכזיים הם אלה שמסובבים את הרובוט ואילו ארבעת הגלגלים שבצדדים רק 

ט נע קדימה נשען הרובוט על שני הגלגלים הקדמיים וכאשר הוא כאשר הרובו. מייצבים אותו

מצב זה מאפשר לרובוט להסתובב בקלות . נע אחורנית הוא נשען על גלגליו האחוריים

  .יחסית

במקרה של תקלה ניתן . המערכת קלה באופן יחסי וגם אינה מורכבת: יתרונות המערכת

  . כאן כמעט ואין איבוד אנרגיהבנוסף גם. בפשטות יחסית להחליף בה חלקים ולתקנה

הנעה זו לא מאפשרת תנועה הולונומית ובכדי לנוע לצדדים יש לסובב : חסרונות המערכת

  . את הרובוט כולו

  

  הנעת טנק: 20מונה                                    ת

  

  עשר גלגלים-  נהיגת טנק עם שנים- 'אפשרות ג

. גדול יותר מהרובוט יגע ברצפה כך יגדל החיכוךבאופן אינסטינקטיבי נראה כי ככל ששטח 

היותר ורק לגלגלי המשחק המיוחדים מותר לגעת ברצפה חשבנו שככל שנוסיף גלגלים כך 

כל . במקום למקם שלושה גלגלים בכל צד של המרכב ימוקמו שם שישה כאלה. יגדל החיכוך

  . זוג גלגלים יוצמד ויתפקד כגלגל אחד

מאחר והגלגלים היחידים המותרים . גלגלים לא תשנה דברמבחינה פיזיקאלית הוספת 

לשימוש הם גלגלי התחרות המתאפיינים במגע כמעט נקודתי ברצפה החלקה החיכוך 

. בלבד) N( שתלוי במקדם החיכוך ובכוח התגובה יהאמיתי קרוב מאוד לחיכוך תיאורט

על כן , של צמיגכמו שמתאפיין המגע , החיכוך אינו תלוי בשטח המגע בין הגלגל לרצפה

  .הרעיון נפסל
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   הכנסת כדורים לטריילר היריב-תת מערכת 2.2.ה

עם קבלת המשימה היה ברור לנו שעקב המשטח החלק והקושי בשליטה ברובוט יהיו 

לא פעם יכנסו הרובוטים זה בזה , כלומר. התנגשויות רבות וחלק גדול מהמשחקון יהיה סטטי

 החלטנו שלרובוט צריכה להיות היכולות להכניס על כן. ויתקעו לזמן ממושך מהמשחקון

כך שאם הרובוט שלנו . לא רק מקדמת הרובוט, כלומר. כדורים לטריילר היריב מכל הכיוונים

  . נוכל לשפוך כדורים לטריילרים העומדים סביבנו, מסיבה כלשהי יתקע במקום,

  

   ירי כדורים- 'אפשרות א

התותח יהיה בנוי שני ". תותח הכדורים"קם פ רעיון זה בחלקו העליון של הרובוט ימו"ע

  . התותח כולו ישב על ציר ויתכוונן. גלילים שיסתובבו אחד נגד השני ויפעילו לחץ על הכדור

בעזרת מצלמה .  ניתן יהיה לשגר את הכדורים לטריילר היריב ממרחק-יתרונות המערכת

ון את התותח בהתאם לחשב את זווית השיגור ולכו, ניתן יהיה לזהות את טריילר היריב

.  ניתן לשגר כל פעם רק כדור אחד- חסרונות המערכת. למיקום הטריילר בצורה אוטומטית

  .התכנות מסובך ובמידה ואינו עובד לנהג יש קושי רב בשליטה על הרובוט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006 בשנת 111י קבוצה " כפי שתוכנן ונבנה ע-תותח כדורים: 21תמונה 

  

  כדורים שפיכת ה-'אפשרות ב

ברגע השפיכה תחתית המיכל תתרום ותיצור . פ רעיון זה כל הכדורים יאגרו במיכל גדול"ע

ניתן יהיה לסובב את המיכל כולו בהתאם . זוויות שתגרום לכדורים להתגלגל לטריילר היריב

  . למיקום הטריילר

  .  ניתן לשפוך בבת אחת את כל הכדורים לטריילר היריב- יתרונות המערכת

 ניתן לשפוך את הכדורים לטריילר היריב רק כאשר הטריילר והרובוט -  המערכתחסרונות

במידה והשפיכה לא הייתה מדויקת כל הכדורים נשפכו על , זאת ועוד. צמודים זה לזה

  ". תבזבזו"הרצפה וה
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   מיכל האגירה-תת מערכת 3.2.ה

גענו לשני לבסוף ה. בהתאם לכל אחת משתי השיטות הללו תכננו מכלי אגירה שונים

  . יה ואחד של שפיכהי אחד של יר-קונספטים סופים

   ירי הכדורים-'בהתאם לאפשרות א

המחסנית תהיה בנויה ממסוע . עם כניסת הכדורים לחלל הרובוט הם יועברו למחסנית

הכדורים יהיו מסודרים במחסנית זה ". תותח הכדורים"והכדורים יתקדמו בה עד הגעתם ל

  . גיעו בצורה מסודרת ויעילה לתותח הכדוריםאחר זה וברגע הירייה י

  . הם רווח קטןינם מסודרים במסוע ובהכדורי. פקטית יחסיתמ המערכת קו- יתרונות המערכת

 כדורים שבורים שיכנסו לתוך המסוע עלולים להיתקע בו ולהשביתו -חסרונות המערכת

כל שהמערכת וכ, כמו כן המערכת מסובכת יחסית מבחינה מכאנית. למהלך כל המשחקון

  . מסובכת יותר כך יש מקום רב יותר לתקלות

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  233י קבוצה מספר "שנבנה ע רובוט מחסנית כפי : 21תמונה 

  

   שפיכה הכדורים- 'בהתאם לאפשרות ב

, שתהיה משופעת, תחתית המיכל . הכדורים יכנסו ישירות למיכל אגירה גדול ככל שניתן

התחתית תוכל להסתובב וכך ניתן יהיה .  פניאומאטיתתעלה ותרד ותדמה פעולה של בוכנה

  .הכדורים יגעו למיכל באמצעות מסוע. לשלוט בכיוון שפיכת הכדורים

היות וחלקו . המיכל כולו סטטי ורק התחתית נעה.  המערכת פשוטה יחסית- יתרונות המערכת

י "דורים עניתן יהיה להיטען בכ, במידה ויש תקלה במערכת האיסוף,העליון של הסל פתוח 

  . השחקן האנושי

  .  המערכת גדולה יחסית לקודמת ותופסת חלק נרחב מהרובוט-חסרונות המערכת
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  הרעיון הנבחר. פרק ו

לאחר ניסויים רבים ומחשבות על המערכת האידיאלית הגענו לקונספט סופי שונה לגמרי 

  . מהמתוכנן

 לכן בחרנו במערכת .איכות= לדעתנו פשטות . מערכת ההנעה שנבחרה היא הנעת הטנק

שתגרום לרובוט להאיץ ולהאט כך , למערכת פיתחנו תוכנה פשוטה יחסית. הפשוטה ביותר

בנוסף החלנו בפיתוח תוכנה לפיה על כל אחד מתמסורות . במקום" יתחפרו"שהגלגלים לא 

ועל הגלגל המרכזי בכל אחד מצידי הרובוט יותקן אנקודר ) Encoder(ההנעה יותקן אנקודר 

למרות כל . זאת על מנת להשוות בין הכוח שהמנוע מפעיל לבין התוצאה בפועל. גם כן

ברגע שהנהג ניסה את פרופיל התאוצה שתוכנן הוא הודיע , התכנונים וההשקעה הרבה

. הוא הרגיש ששליטתו ברובוט טובה יותר ללא המגבלות הללו. שהוא אינו מוכן לנהוג איתו

  . ל התוכנה ששולטת בהחלקה ולתת לנהג לשלוט בהלאחר התלבטויות רבות הוחלט לוותר ע

  לכדורים אין תאוצה אופקית והם.הניסויים גילינו ששפיכת הכדורים אינה מספיקהבשלב 

הכדורים נופלים בניהם ולא , היות והטריילר מוקף במפרים וכך גם הרובוט. ארצהנופלים מיד 

לכך הוחלט . רים מסובכת מידיהוחלט שמערכת יריית הכדו, יחד עם זאת. בתוך הטריילרים

על הסל הותקנו שני הגלילים המסתובבים בכיוונים מנוגדים . לשלב בין שתי המערכות

  . ופולטים את הכדור החוצה

, לאחר שהשקענו בכך מחשבה רבה. פ התכנון הכדורים הנאספים יגיעו למיכל דרך המסוע"ע

 הנאספים יעברו בין שני גלילים הכדורים. הגענו למסקנה שהמסוע מיותר וניתן לוותר עליו

. ה אל תוך חלל הרובוטהגלילים יהדפו את הכדור בחוזק. המסתובבים בכיוונים מנוגדים

. בדרכם יעברו מחסום חד כיווני שימנע מהם יצאה החוצה ויגרום להם להישאר בתוך הסל

המיכל תוכנן כך שבמידה ויש תקלה במערכת האיסוף השחקן , כמו כן. בכך חסכנו משקל רב

  . האנושי יוכל לטעון את הרובוט

תה למערכת איסוף כדורי מבנה מערכת איסוף הכדורים וגודלה אפשרו לנו להפוך או

  .  והבאתם לעמדות הטעינהEmpty Cellsה

אך בשל מגבלות הגודל של הרובוט הסל , מספר הכדורים האידיאלי היה כעשרה כדורים

. הסל אפשר שפיכה של הכדורים בכל עת באותה היעילות. תוכנן כך שיכיל כשבעה כדורים

  . בין אם יש בו שבעה כדורים או כדור אחד בלבד

רובוט זה היה . בניית האב טיפוס, ר שהגענו לקונספט הסופי בנינו את הרובוט בשלמותולאח

זאת כדי שנוכל להמשיך . בעל מותחנים רבים ובקלות ניתן היה להזיז דברים ממקומם

כאשר היינו מרוצים מפעולת הרובוט . בניסויים ולהפיק את המרב מכל אחת מהמערכות

את הרובוט הזה שלחנו לתחרות וברובוט הראשון . התחלנו בבניית רובוט חדש ומושלם

  . השתמשנו כרובוט אימונים
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   . מיגל-התוצר הסופי: 22תמונה 
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  מבנה הרובוט. פרק ז

  .בפרק זה נתאר את המבנה הכללי של הרובוט ואת המערכות המרכיבות אותו

  מאפייני הרובוט 1.ז

 . פאונד120 -משקלו

  . מ" ס150: מ גובה" ס95: אורך, מ " ס70:  רוחב- מימדיו

הכנסת כדורים לנגררי היריב . י השחקן האנושי" איסוף כדורים מהרצפה וכן טעינה ע-יכולותיו

  .  והעברתם לעמדות הטעינהEmpty Cellsמכל הכיוונים ואיסוף כדורי 

  :הרובוט מורכב משני חלקים מרכזיים

 הבסיס •

וראות פעולה לכל  ובה בין היתר גם הבקר שתפקידו להעביר ה-מערכת החשמל •

 .שמקשר בין הבקר לעמדת השליטה של הנהגים) הנתב(הראוטר . חלקי הרובוט

 . וגיר בוקסיםCIMמנועי ,  מורכבת מגלגלי המשחק- מערכת ההנעה •

להם קראנו (מורכבת משלושה גלילים בקטרים שונים -מערכת איסוף הכדורים •

  .CIMי מנוע "מונעת ע). מגלולים

 המכלול העליון •

מחובר למסילות . נמצא בחלקו התחתון של הרובוטסל ה - ירת הכדוריםאגמערכת  •

תנועת העלייה .  מעלות360בעל יכולת צידוד של . המאפשרות לו לנועה מעלה ומטה

 .Window Motorי מנוע " ותנועת הצידוד עCIMי מנוע "והירידה נעשית ע

 Fisher priceי מנועי " מורכבת משני מגלולים המונעים ע- מערכת שפיכת הכדורים •

כמו כן זווית השיפוע של הסל . המסתובבים בכיוונים מנוגדים ופולטים את הכדור

 .גדלה ברגע השפיכה

על , הפרק יציג את תרשים מערכות הרובוט וייתן הסבר מפורט על השלדה ומערכת ההנעה

  .מערכת אגירת הכדורים ומערכת השפיכה, מערכת איסוף הכדורים

  וטתרשים מרכיבי הרוב 2.ז

  

  

  

  

  

  

  

  

 רובוט

 מכלול תחתון

 הנעהמערכת  חשמלמערכת  מערכת איסוף

 גלגלים נועי הנעהמ נוע מגלוליםמ גלולי איסוףמ

 אגירהמערכת  מערכת שפיכה

 מכלול עליון

 סל אגירה

 נועי שפיכהמ גלולי שפיכהמ סילות הרמהמ נוע צידודמ
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  בסיס הרובוט 3.ז

כמו כן . המכלול התחתון של הרובוט מורכב ממערכת ההנעה וממערכת איסוף הכדורים

הסוללה נמצאת מתחת . במכלול התחתון של הרובוט מותקנת מערכת החשמל והסלולה

  . זאת במטרה ליצור מרכז כובד נמוך ככל שניתן. ללוח החשמל וכמעט נוגעת ברצפה

  כת הנעהמער- תת 1.3.ז

בשנה שעברה לקראת סיום המשחקונים ביד 

י "שסופקה ע, אליהו גילינו ששלדת הרובוט

למרות שהשנה סופקה , על כן. התעקמה, פירסט

החלטנו ליצר שלדה חדשה , שילדה שונה

  . בעצמנו

 32  על מ" מ64 (יםהשלדה נבנתה משני פרופיל

  שרטוט המרכב: 23        תמונה        שלכל אחד מהם חוברו שלושה ) מ" מ3עובי דופן , מ"מ

נמצאים רק , בכל זמן נתון, הגלגל האמצעי מבין השלושה מונמך ויוצר מצב בו. גלגלי משחק

 המתחבר אל התמסורת CIMבכל צד של הרובוט מותקן מנוע .  גלגלים בכל צד על הקרקע2

, כזי המונמךעל ציר התמסורת יושב הגלגל המר. שסופקה בקיט ואחראי על הנעת הגלגלים

  .אליו מתחברות שרשראות השינים המניעות את שני הגלגלים הנוספים

משום שהן קלות , הוחלט להשתמש בשרשראות שינים קטנות יותר מאלה שסופקו בקיט

  . מסוגלות לעמוד בכוחות ובלחצים המופעלים עליהן, ולמרות זאת

 חריצים כרסמנו. מערכתכמו כן התקנו מותחני שרשראות לכל אחת מארבעת השרשראות ה

בשלדה כדי שהצירים המחברים את הגלגל לשלדה יוכלו לנוע 

, בתוך הפרופיל. ובכך מתבצעת מתיחת השרשרת בקלות מדהימה

) משטח" (פלח"מיקמנו , בין הצירים המחברים את הגלגל לשלדה

כמו כן מיקמנו . 'אלומיניום שהוברז כך שיתאים לבורג רבע אינטש

כאשר . 'האינטש  נוסף בו יש חור לבורג רבעיל פלחבקצה הפרופ

  . השרשראות יש לסגור את הבורג יש צורך במתיחת

זאת . מרכז הכובד של הרובוט נמצא בחלקו האחורי של הרובוט

בשונה מקבוצות אחרות שמנסות למקם אותו ככל שניתן במרכז 

כאשר מרכז הכובד של הרובוט . הרובוט מעל הגלגלים המרכזיים

 טהא בחלקו האחורי של הרובוט התאפשרה לנו שלימוקם דווק

דבר שהפתיע את היריב ואפשר . טובה יחסית בנסיעה אחורנית

  .לנו להתחמק בצורה טובה מרובוטים אחרים

 כאשר כל אחד מהם מניע צד אחד של הרובוט כמו Joysticksי שני שלטים "ההיגוי מתבצע ע

  . בהנעת טנק

מותחני שרשראות : 24תמונה 

 לפני המתיחה במערכת ההנעה

  .הואחרי) למעלה(
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 מערכת לאיסוף כדורים - תת 2.3.ז

ברובוט קיימת מערכת איסוף כדורים 

הממוקמת בחלקו הקדמי של הרובוט ובנויה 

משני גלילים המצופים בחומר בעל מקדם 

. ומסתובבים בכיוונים מנוגדים, חיכוך גבוה

הגליל הקדמי קטן יותר ומסתובב במהירות 

החלפת . יותר גבוהה מהגליל האחורי הגדול

ועת כיווני הסיבוב ביניהם מתבצעת על ידי רצ

  שרטוט מערכת האיסוף: 25                                                                    תמונה . (timing)תזמון מוצלבת 

הגליל הקדמי נוגע בו ודוחק אותו , פעולת האיסוף מתבצעת כאשר הרובוט נוסע אל הכדור

, המתכת הללו מונחתבין שתי פלטות . בין שתי פלטות מתכת אל עבר הגליל האחורי

פלטת מתכת נוספת שתפקידה לנתק את הכדור מהקרקע במהירות , בתחתית הרובוט

הכדור נזרק בלחץ אל תוך סל שיושב . האפשרית ולמנוע מהכדור להיתקע בין הרצפה לרובוט

יושב מעל הגליל , המכוון את הכדור אל פתח הנמצא בתחתית הסל, גליל נוסף. מעל הגלילים

  . CIMע הגלילים מסתובבים באמצעות מנו  .בר אליו ברצועת תזמון ישרההאחורי ומחו

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  מערכת האיסוף: 26 תמונה
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על מנת להבטיח '  אינץ1/2אלומיניום בקוטר הצירים עליהם מחוברים הגלילים הם צירי 

יום הגליל שנמצא בקדמת הרובוט עשוי אלומינ. שיעמדו בכל הלחצים המופעלים עליהם

  .  על מנת להבטיח שיעמוד בכל המכות וההתנגשויות שיעבורמ" מ4בעובי 

מערכת איסוף הכדורים בנויה כך שתאפשר אסיפת 

לאחר האיסוף הכדור נתקע בין . Empty Cellכדור 

ברגע שבו רוצים לפלוטו לכיוון עמדת . שלושת הגלילים

כך ניתן . הטעינה משנים את כיוון הסיבוב של הגלילים

את כל לשפוך  מבלי Empty Cellביר כדור להע

  .  אל עמדת הטעינההכדורים שבמיכל האגירה

  

  

  

  

נה אגירת כדור במטר:27 תמונה   ה להכניסו לעמדת הטעי
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  המכלול העליון 4.ז

  

כאשר נאספים כדורים הסל . מערכת אגירת הכדורים ומערכת השפיכה מחוברת יחדיו

הסל , כאשר שופכים כדורים. ל בשיפוע קל ודופן הסל סגורהרצפת הס, בתחתית המסילה

  .רצפת הסל בשיפוע גדול ודופן הסל פתוחה, בראש המסילה

 

   הסל - מערכת לאגירת כדורים - תת 1.4.ז

מיכל אגירת הכדורים בנוי כסל עם תחתית 

. כדוריםשבעה משופעת היכול להכיל עד 

בחלקה הגבוה של רצפת הסל קיים פתח עגול 

סתום חד כיווני דרכו נכנסים הכדורים עם ש

החלק ממנו , ומתנקזים לחלקו הנמוך של הסל

הסל מתוכנן כך שהכדורים . נשפכים הכדורים

לא יכולים להסתדר בתוכו במבנה ולהיתקע 

  כת אגירת הכדוריםשרטוט מער: 28                                                                    תמונה .בעת טעינה או שפיכה

רשת זו מקלה על השחקן . מתחת עד חלקו העליון של הרובוטנמהסל מחוברת רשת גדולה ה

  . י קליעת כדורים לסל הרובוט" אם יצטרך לטעון את הרובוט עהאנושי

. CIMי מנוע "ע) מעלית(הסל מחובר בשני צדדיו למסילות המאפשרות תנועת עלייה וירידה 

כשהיא מגיעה  דים את מיקום המעלית וגורמים לעצירת המנוע מודMicro Switchesשני 

גם כאן נעשה שימוש בשרשראות קטנות יותר מאלה שסופקו בקיט על מנת . לקצוות המסילה

  . להקטין את משקלו את הרובוט

 Window Motor מנוע ה. הציר המחבר את הסל למרכב  מניע את"Window Motor"מנוע 

 על מנת הוא מנוע בעל סליל חלזוני

לאפשר לנהגים לשלוט בכיוון השפיכה 

של הכדורים ויחד עם זאת למנוע מצב 

בו רובוטים אחרים שמתנגשים ברובוט 

נוי בכיוון השפכה   . יגרמו לשי

  

  

  

  צידוד הסל : 29                                                                               תמונה 
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היות ובין המכלול העליון למכלול התחתון . מודד את זווית הסל) Encoder(חיישן זווית 

חישן . קיים חור בתוך ציר הסיבוב של הסל ובו עוברים חוטי החשמל, עוברים חוטי חשמל

  360 של  לזוויות הסל  תנועת  את   מגביל  הזווית

   של קריעת אפשרות מונע   ובכך   כיוון לכל מעלות 

   פתח    בו   מצב  הוגדר  , ףבנוס  . החשמל  חוטי 

  מערכת   מעל   בדיוק   נמצא    הסל  של   האיסוף 

  לאורך כל  ". אפס " כמצב הוגדר   זה   מצב .איסוף

   הזמן   למעט  אפס במצב  נמצא   הסל   המשחקון 

  יריבה   קבוצה   של נגרר  על  מתביית הרובוט  בו 

  . ושופך אליו כדורים

נה                                                                                                        . האיסוף נמצא מעל מערכת האיסוףמצב אפס פתח : 30 תמו

  :תרשים מבלנים של מערכת הצידוד

  

  

  מערכת שפיכת הכדורים-תת. 2.4.ז

. הסל עולה מעלה לצורך שפיכתם, לאחר איסוף הכדורים

   הסל ישנו מעקה מעוקל אשר בעת האיסוף שומר במרכז

  בצידי המעקה מחוברים . על הכדורים שלא ישפכו החוצה

, לפני הגעת המעלית לקצה העליון של המסילות .שני ווים

  פוגעים הווים בפרופילים המחוברים אל אותן מסילות 

               פרופילים אלה עוצרים את המעקה תוך כדי . משני צידיהן

  מערכת השפיכהשרטוט : 31מונה ת

  . דבר המביא לירידת המעקה ושפיכת הכדורים, המשך עליית הסל

גדלה  הסל רצפת זווית, המעקה מחובר לחלקה הגבוה של רצפת הסל וכאשר המעקה יורד

בצידו הנמוך של הסל ממוקמים שני ,  בדומה למערכת האיסוף.ומאפשרת שפיכה יעילה

י מחסום המונע מהכדורים "כל מגלול מוגן ע. ם לנגרר של היריבמגלולים הפולטים את הכדורי

מחסומים אלה יורדים ומאפשרים , תוך כדי עלית הסל וירידת המעקה. את הגישה אליו

כך נוצר מצב בו מנוע אחד בלבד אחראי על . לכדורים להגיע למגלולים היורים אותם קדימה

  . י המגלוליםירידת מעקה הסל וכן ירידת שני מחסומ, עליית הסל

 אינקודר

 מנוע    ויקטור בקר    

VC  

VR    VE    

VE=VR-VC 

PWM  V  rpm  

rp
m
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הגלילים שאחראים לפליטת הכדורים מתחילים ,  הסל מתחיל לעלות מעלהברגע שבו

 יםכך שברגע השפיכה הגלילים נעים במהירות המקסימאלית שלהם ומאפשר. להסתובב

  . לכדורים להיפלט רחוק ככל שניתן

לכל הכדורים רוחב הסל ואורך הגלילים בנויים כך שיאפשרו לשני כדורים להיפלט בו זמנית ו

 שילבנו את רעיון שפיכת הכדורים ואת רעיון ךכ. בסל להיפלט בצורה מהירה יחסיתש

  . הזריקה

  

מעל המגלול (מחסומי המגלולים , הסל נמצא בחלקו התחתון של הרובוט - מצב איסוף

שיפוע הסל , מונעים מגע בין הכדורים למגלולים)  התחתון ומאחורי המגלול העליון בתחמונה

  .עקה נמצא באמצע הסלקטן ומ

  

                  

  

  

    

  

  

  

  

  מצב איסוף: 32תמונה 

  

המחסום התחתון ( מחסומי המגלולים .  הסל נמצא בחלקו התחתון של הרובוט -שפיכהמצב 

זווית הסל גדלה , מאפשרים מגע בין הכדורים למגלולים) ירד מטה והעליון פונה לקדמת הסל

  . והמעקה ירד מטה

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  מצב שפיכה: 33מונהת
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   החשמל-תת מערכת 5.ז

בערכת .  מערכת החשמל ברובוט אחראית על הבקרה והפיקוד של כל מערכות הרובוט

 על מנת לאפשר לעצמנו . מגיעים רכיבים חשמליים ההכרחיים לפעולת הרובוטהחלקים

ל שניתן יצרנו לוח חשמ, רכיבי מערכת החשמל יקריםלהתאמן גם לאחר שליחת הרובוט והיות ו

  . לנתקו ולחברו לרובוט בקלות ובמהירות

  : להימצא הרכיבים הבאיםחייביםבכל לוח חשמל תקנו ברובוט 

  .לט המספקת כוח ללוח החשמל וו12סוללת  •

 . שאחרי על כל השליטה ברובוטcRIO - בקר ראשי •

מפסק הבטיחות הוא גם פיוז של מאה .  אליו יגיע הזרם מהסוללה-מפסק בטיחות •

 .ר ומטרתו למנוע חימום יתר של המעגל החשמליעשרים אמפ

 מקבל את המתח החיובי מהמפסק ואת המתח השלילי ישירות מחיבור - מפצל מתח •

 . הבטרייה

  חיבור רכיבי מערכת החשמלתדיאגראמ :34תמונה 
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cRIO  

 והוא אחד המובילים National Instruments הוא בקר תעשייתי מתוצרת cRIOבקר ה

ושולח את האותות הדרושים פ התוכנה המותקנת עליו "חישובים עקר מבצע הב. בשוק

נמחק ( האחד משמש לשמירת התוכנה לשם בדיקה - לבקר שני סוגי זיכרון. להפעלת הרובוט

ומאפשר הורדת קוד מהירה והשני שמשמש ) כלומר כאשר הרובוט כבוי, ברגע שהבקר כבה

 לכן משתמשים בו רק ,ורכת זמן רב יחסיתהורדת התוכנה א. לשמירת התוכנה באופן קבוע

  . כאשר הקוד עובד ללא תקלות

  :על מנת להעביר מידע למנועים ולקבל מידע מהחיישנים לבקר ישנן מספר יציאות

  .ירו ופוטנציומטר'ג כגון םכרטיס אנלוגי אליו מתחברים על החישנים האנלוגיי •

 :הן ינב, וכניסות שונות  שלו מספר יציאותSidecarכרטיס דיגיטלי אליו מתחבר ה  •

 . לפיקוד על מנועים וסרבוייםPWM יציאות 10 •

   0 או 1 וערכים שהם SPIKES המשמשות להפעלת REALY יציאות 8 •

 .           כלומר ערכים לוגיים

  המאפשרות קבלת מידע מהחיישנים הדיגיטליים כגון תדיגיטליו כניסות 14 •

  . 'נקודר וכואי', סוויצ-                     מיקרו

  

  

 

        

                          

נה                  cRIO בקר ה:35 תמו

  -מפצל המתח

להנעת . מפצל המתח אחראי לפצל את המתח בין הרכיביים החשמליים הפועלים ברובוט

בכדי למנוע מהזרם עליה מעבר לגבול .  וולט12מנועים ולהפעלת הקומפרסור מספק המנוע 

 ףשיישרהרכיב הראשון . נמצא על לוח החשמל פיוז, לול לגרום לשריפת רכיביםשע, התקני

.  אמפר40- ו20,30 פיוזים של םקיימיבמפצל המתח . הוא הפיוז וכך הוא יגן על הרכיבים

פיוזים אלה הם פיוזים רב פעמים שאינם 

כשרכיבי הפיוז מגיעים לטמפרטורה . נשרפים

ררת כשהמערכת מתק, מסוימת נוצר בהם נתק

  .המעגל נסגר וממשיך לפעול

בנוסף במפצל המתח קיים שנאי המספק לבקר 

 וולט 5שנאי נוסף מספק  . וולט24מתח של 

  .למצלמה

 מפצל מתח: 36 תמונה                                                                                                                           
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Victor  

  

נוי  אחראי על  Victor-ה. רכיב חשמלי שנותן פיקוד לרכיבים בהם יש טווח פעולה שניתן לשי

המנוע מקבל פולס אחד . כלומר על מהירות המנוע, תדירות הפולסים ששולחים למנוע

בהתאם לתדירות . הפולסים הבאים ישמרו אותו על מהירות מסוימת. ומתחיל להסתובב

את . ציר ההינע של המנוע ישמור על תנועה רציפה, האינרציהובעקבות כוח , הפולסים

 וולט ושתי יציאות 12לויקטור שתי כניסות של . PWMהפולסים מקבל הויקטור דרך חיבור ה

 40 ו20,30הוא מקבל חשמל ישירות ממפצל המתח עם פיוזים רב פעמים של .  וולט12של 

 יש מאוורר Victor - בנוסף ל. ראמפר בהתאם לרכיב החשמלי שמקבל את הפיקוד מהווקטו

  . שנועד לשמור עליו בטמפרטורה סבירה

  :נורה המאפשרת למפעיל לבקר את פעולת המנועיקטור מותקנת על הו

  .כאשר הנורה כתומה המנוע לא זז •

  .כאשר הנורה ירוקה המנוע זז קדימה •

  .כאשר הנורה אדומה המנוע זז לאחור •

 .PWMחיבור ה כאשר הנורה מהבהבת בצבע כתום אין אות מ •

ויקטור ,  שני ויקטורים למערכת ההנעה- ויקטורים7השנה כל המנועים ברובוט הונעו בעזרת 

ויקטור למערכת הרמת הסל ושני , ויקטור למערכת צידוד הסל, למערכת איסוף הכדורים

  . ויקטורים למערכת שפיכת הכדורים

ר שתכונותיו דומות לשל אוניתן היה להשתמש במכשיר יג

היות וגילנו שהיגואר רגיש יותר מהויקטור ונשרף . ורהויקט

  . בקלות רבה יותר בחרנו להשתמש אך ורק בויקטורים

 

  

 ויקטור: 37     תמונה                                                                                                               

  אינקודר

נוי הזווית של ציר מסוים ביחס למצבו . חישן זוויתחישן האינקודר הוא  הוא מודד את שי

 עיניות הסופרת 2 ממוקמות 360מעל  דסקית ובה . חישן זה הוא חיישן אופטי. ההתחלתי

  .את מספר החריצים וכך יודעת למדוד את המרחק הזוויתי שעבר הציר ואת כיוון התנועה

  
נקודר אופטי: 38תמונה               אי
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Micro switch  

. הוא מאפשר לנו לזהות מיקום של רכיבים נעים ברובוט. ON-OFFהוא מתג '  סוויצ- מיקרו

כאשר אנו . בכדי לבקר את תנועת העלייה והירידה של הסל' סוויצ-אנו משתמשים במיקרו

על מנת .  במקוםמרימים את הסל לגובהו המקסימאלי הוא פוגע במחסום מכאני שעוצר אותו

לאחר . 'סוויצ- טיפה לפני הפגיעה בו לוחץ הסל על מיקרו, ע להתנגד למחסוםלמנוע מהמנו

פעולה זהה נעשית . מפסיק הסל להעלות מעלה ונשאר במקומו' סוויצ-הפגיעה במיקרו

 המחסום המכאני קיים למקרה בו יש תקלה במערכת הבקרה .בירידת הסל כלפי מטה

  . והפקודה להפסקת פעולת המנוע  לא עובדת

  : הסלהעלאתשל מערכת תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  מפסקי אוטונומי

רובוט שנשאר במקומו לאורך כל השלב . שלב האוטונומי היה חשוב מאוד במשחק זה

נו . האוטונומי מאפשר לשחקן האנושי מהקבוצה היריבה למלא את הנגרר בכדורים רבים צפי

ה להגיע לשם גם כן על כן מטרתנו היית. שרוב הרובוטים יגיעו למרכז הזירה ויתקעו שם

יחד עם . ולאפשר לעצמנו להיות קרובים לרובוטים היריבים מיד עם תום השלב האוטונומי

זאת קוד כזה יגרום לעצירה של הרובוט תוך כדי השלב האוטונומי ויאפשר לשחקן האנושי 

על כן כתבנו שלושה קודים שונים שנים שיאפשרו לרובוט . לקלוע כדורים לנגרר שלנו בקלות

היות ואנחנו לא יודעים באיזה עמדה נתחיל קוד אחד יאפשר לרובוט ( הגיע למרכז המגרש ל

וקוד נוסף שיגרום לרובוט להתרחק מעט ) לנוע באלכסון שמאלה והשני באלכסון ימינה

ממקום ההתחלה ומעמדת התדלוק של היריב ומיד לאחר מכן יגרום לרובוט להתחיל לנוע 

, 10, 01, 00( מצבים 4י מפסקים שמאפשרים לנו לקבוע התקנו שנ. במעגלים סביב עצמו

וכך לקבוע את הקוד האוטונומי שמתאים לנו באותו משחקון בהתאם לנקודת ההתחלה ) 11

  . שלנו ולקוד האוטונומי של הקבוצות הנוספות שאיתו בברית

  

  

  

  האם

 ?הלחצן לחוץ  

  

. מנוע מקבל זרם

 .הסל ממשיך לנוע

  

. מקבל זרםלא מנוע 

 . לנועפסיקהסל מ

  

 כן  

  
א
ל
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  מנועי הרובוט 6.ז

  . DCמנועי . כל המנועים המגיעים בערכה הם מנועים חשמליים

אחד ששולט על צד ימין והשני על צד ( להנעה CIM מנועי 2. ובוט קיימים שבעה מנועיםבר

 נוסף שאחראי על CIMמנוע ,  שאחראי על מערכת איסוף הכדוריםCIMמנוע , )שמאל

 Fisherושני מנועי ,  מנוע חלון שאחראי על צידוד הסל- Keyangמנוע , העלאת והורדת הסל

priceהכדורים לנגרר היריב שאחראים על מערכת שפיכת .  

  מנוע חשמלי

מנוע חשמלי מבוסס על .  לאנרגיה מכאניתאנרגיה חשמלית הממירה מכונהמנוע חשמלי הוא 

.  סלילרך  דזרם חשמלי על ידי העברת שדה מגנטית  המאפשר יציראלקטרומגנטיותעיקרון ה

 :המנוע החשמלי בנוי לרוב  משני חלקים עיקריים

. מערכת סלילים המלופפים סביב ליבה המקובעת למקומה): Stator(סטטור  .1

המגנטים מסודרים כך .  רבי עוצמהמגנטיםהסטטור יכול להיות מורכב גם משני 

 . המופנים לכיוון הרוטור מנוגדים) צפון ודרום(שקוטביהם 

ציר . ציר העובר בתוך הסטטור ועליו מלופפים שלושה סלילים): Rotor(רוטור  .2

רך כאשר זורם זרם חשמלי ד. זה מסתובב בחופשיות

). דרך הליבה(נוצר שדה מגנטי סביבם , הסלילים שברוטור

וזה , שדה מגנטי זה מפעיל כוח על הציר העובר דרכו

 . שנוצר) כוח סיבובי (מומנטמסתובב בעקבות ה

   

  פעולת המנוע: 39תמונה                                                                                             

  מנועי סליל בערכת החלקים

  .  סוגים של מנועי סליל2  קיימים FIRSTבערכת החלקים של 

הסיבה לשימוש הנפוץ במנועים האלה הוא . מנוע סליל הוא מנוע חזק מאד אך איטי מאד

  .יכולת הנובעת  מדרך פעולת המנוע, להם והיכולת שלהם לעמוד בעומס רבהכוח הגדול ש

  

CIM motor  

בהורדת הילוכים נכונה הוא , כלומר. מנוע זה הוא מנוע בעל ההספק הגבוהה ביותר בקיט

 2. מאפשר תנועה מהירה יחסית וחזקה יחסית בו זמנית

ן אחד שולט על צד ימי( מנועים משמשים כמנועי הנעה ברובוט 

מנוע נוסף מניע את מערכת איסוף הכדור , )והשני על שמאל

  .ומנוע רביעי אחראי על עליית והורדת הסל

  

נה    CIMמנוע : 40                                                                                                                              תמו
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Fisher Price 

על אף גודלו הקטן הוא בעל הספק גבוהה ושני . ע זה הוא המנוע המהיר ביותר בקיטמנו

מסוגלים , בהורדת הילוכים מתאימה, מנועי פישר פרייס יחדיו

השימוש  .  מבצעSIMאת אותן פעולות שמנוע הכמעט לבצע 

  .במנועים אלה נעשה במערכת פליטת הכדורים ברובוט

  

  

                         Fisher Priceמנוע : 41                                                                                                תמונה                              

  

Keyang motor  

תמסורת . המנוע הוא בעל תמסורת סלילת. תוכנן עבור חלונות חשמליים במכוניות זה מנוע

מנוע לסובב את ציר המנוע אך לא מאפשר לציר המנוע להסתובב בכיוון סלילית מאפשרת ל

  . כלומר המנוע בעל נעילה,  לסובב את המנועההפוך

מנוע בעל תמסורת סלילית עובד כך שהמנוע מסובב ציר עם 

בעל אנכית לסליל ממוקם גלגל שיניים . סליל שחרוץ בתוכו

נוצרת תנועת הבורג ש. פסיעה זהה לפסיעת החריצים שבציר

כאשר התנועה . בעת סיבוב הסליל מסובבת את גלגל השיניים

                     Keyangמנוע : 42           תמונה מתבצעת בכיוון ההפוך מפעיל גלגל השיניים כוח ליניארי יחסית 

  . לכן ננעל ציר הסיבוב של המנוע כאשר מנסים לסובב אותו. לסליל

  .  את הסלבמנוע זה השתמשנו על מנת לצודד
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   ומסקנותסיכום.  חפרק

  סיכום ביצועי הרובוט 1.ח

הוא אסף כדורים מהרצפה . הרובוט שבנינו ענה על הדרישות שהצבנו בתחילת הפרויקט

 Emptyהוא אסף כדורי , הוא שפך כדורים לטריילרי היריב מכל הכיוונים, ומהשחקן האנושי

Cellsיחסית על המשטח החלק והתחמק  והעביר אותם לעמדות התדלוק וכן נע ביעילות 

  . מרובוטים יריבים טובהבצורה

הזדקק הרובוט נבנה כך שמערכותיו עמדו יפה באינטנסיביות ובאגרסיביות של התחרות ו

  . לשני תיקונים בלבד במהלך כל שלושת ימי התחרות

ת היא הקנטה לקבוצתנו נקודות רבו. ההחלטה על סל שניתן לצדדו התגלתה כייחודית ויעילה

 הרובוט היה גם כאשר קלוע כדורים לטריילר היריברובוט להמשיך לתפקד ולואפשרה ל

מערכת איסוף הכדורים ישירות לסל . במצב סטטי לאחר התנגשות עם רובוטים אחרים

הרובוט התגלה כבעל יכולת תמרון מעולה למרות . האיסוף התגלתה כיעילה וחסכה בזמן

יכולת . בר בכדי להקל על השליטה במגרש החלקשמבחינה מכאנית ותוכנתית לא נעשה ד

  .התמרון הטובה היא הודות לאימונים הרבים שנעשו על הרובוט

  

. זהינו מספר נקודות חולשה ברובוט, לאחר ניתוח וחקירת ביצועי הרובוט במהלך התחרות

אם פתח האיסוף . הבחירה בשילדה אורכית ולא רוחבית הקשתה על יכולת איסוף הכדורים

נקודת חולשה נוספת .  יותרהף כדורים ביעילות ובמהירות גבוהדול יותר ניתן היה לאסוהיה ג

בכדי לבצע שפיכה אפקטיבית מקסימום הכדורים שיכל .  היא כמות הכדורים הנאגרת בסל

במהלך המשחקונים לא תמיד התאפשר לנו לצאת להתקפה . הסל לאגור היה שישה כדורים

אם הסל . יחד עם זאת סל הטריילר היה מלא כדורים, ריבולשפוך את כדורים לטריילרי הי

עד התחרות ביד אליהו , בנוסף. ל לאיסוף כדורים"היה גדול יותר ניתן היה לנצל את הזמן הנ

רק . הצוות הנוהג לא מימש את כל הפוטנציאל שלו. בשלמותו' לא נעשו אימונים על רובוט א

  .את יכולותיו המלאות של הרובוטבמשחקונים בתחרות האוף סיזן ניתן היה לראות 

  

  :מסקנות לשנה הבאה

  :המסקנות שלי לגבי השנה הבאה

  .נדרש לוח זמנים מתוכנן של ניהול הפרויקט ועמידה בלוחות זמנים .1

 .לפני בחירת הקונספט הסופי יש לערוך ניסויים וחישובים .2

 .לא לרכז אותה אצל אדם אחד. לחלק את האחריות בין כל חברי הקבוצה .3

 .ש צומת לב רבה יותר לסקאוטינג ולאסטרטגיהלהקדי .4
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  סיכום התפתחות הקבוצה 2.ח

העבודה אומנם עוסקת  . עבודה זו נכתבה בתום שלוש שנים בהן לקחתי חלק בקבוצה

אך היא מסכמת עבורי את שלושת השנים הללו הן מבחינת התפתחות , בבקרה במכונות

  .הקבוצה והן מבחינת ההתפתחות האישית שלי

שחבריה מגיעים , קבוצה חדשה. הקבוצה הוקמה,  Over Driveמשחק ה, 2008בשנת 

ב הקימו את הקבוצה "שני תלמידי כיתה י. משלושה בתי ספר שונים ואינם בעלי רקע מקצועי

את שלבי המוקדמות מסיימת . לאחר שקבוצתם התפרקה והובילו אותה להישגים מרשימים

. י הקבוצה שממוקמת במקום השני"ונה עהקבוצה במקום החמישי ונבחרת כבחירה ראש

 ג הקבוצה המתחילה המבטיחה ביותר וטסה לייצ- Rookie All-Starהקבוצה זכתה בפרס 

 קבוצות 85 מתוך 35את ישראל בתחרות העולמית באטלנטה שם הקבוצה מדורגת במקום ה

  . איתם התחרתה

יש לה ניסיון של . הקבוצה כבר אינה אותה קבוצה חדשה, Lunacyמשחק ה, שנה לאחר מכן

אך רק ארבעה ).התחרות האזורית בישראל והתחרות העולמית באטלנטה(שתי תחרויות 

ארבעת . חדשים)  במספר21(שאר חברי הקבוצה . מחברי הקבוצה ממשיכים לשנה הזו

מובילים את הקבוצה להישגים , בעזרת מנטורים ומנחים שגויסו כדי לעזור, חברי הקבוצה

הקבוצה מסיימת את שלב המוקדמת במקום . מאלה של השנה הקודמתמרשימים עוד יותר 

הברית שהורכבה היא הברית . כולם מכירים את הקבוצה ומזהים את הרובוט שלה. הראשון 

אך בחצי הגמר הפסידה הקבוצה לברית . החזקה ביותר ונראה שלאף קבוצה אין סיכוי נגדה

בנוסף זוכה . גיע להתחרות באטלנטה ולא זוכה להאחרת שניצחה באמצעות טקטיקה מצוינת

 על עיצוב הרובוט המתאים - General Motors Industrial Design Awardהקבוצה בפרס ה

  . הפרס שמבחינת הקבוצה הוא אחד הפרסים החשובים והנחשקים ביותר, ביותר למשימה

, ל הקבוצה צומצםנה הקודמת גודכלקחים מהש , Break awayמשחק ה, 2010בשנת 

הקבוצה הגיעה למקום . ת מחברי הצוות היו ותיקים שחנכו את חברי הצוות החדשיםכמחצי

העפילה הקבוצה באטלנטה . את ישראל באטלנטה בשניתטסה לייצג הראשון בארץ ו

בנוסף זכתה הקבוצה בפרס .  רובוטים והפסידה בחצי הגמר85למשחקי הגמר בבית שכלל 

יכה דיבות המקצועית על העזרה והתמפרס הא,  בישראלGracious Professionalismה

בפרס זה זכתה הקבוצה לאחר ששאר הקבוצות בתחרות . בקבוצות אחרות במהלך התחרות

  .הצביעו והציעו אותה כמעומדת הראויה ביותר לפרס

מתפתחת ומפתחת תשתית לשנים , הקבוצה גדלה. משנה לשנה הישגי הקבוצה עולים

 מנסה לעזור ולתרום לקידום ארגון פירסט יחד עם כל ההישגים הללו הקבוצה. הבאות

ליצירת אחווה ושיתוף פעולה בין הקבוצות השונות וכן עוזרת לקבוצות שונות בעיקר , ישראל

  .ההתוכנה והפניאומאטיק, בתחומי האלקטרוניקה
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  סיכום אישי 3.ח

, מוזיקה, אומנות, ערבית. למגמה הטכנולוגית בבית הספר הגעתי על דרך השלילה"

  . החלטתי לנסות טכנולוגיה. לא התאים לי. רפיהגיאוג

. הספקנו ללמוד כמעט חודש עד שהשביתה הגדולה במערכת החינוך התחילה' בכיתה י

אנחנו רוצים להזמין אותך להשתתף , טל. "באמצע השביתה קיבלתי טלפון מבית הספר

פגשנו שם שני . לא היה לי מה להפסיד. החלטתי ללכת". בתחרות רובוטיקה בבית ספר רופין

זה לא . התאכזבתי. שהם בנו עם קבוצה שהספיקה להתפרק" רובוט"ב ו"ה בכיתה י'חבר

זה היה גוש מתכת . לא היו לו רגלים ובטח שלא פרצוף, לא היו לו ידיים. באמת היה רובוט

אבל . הרגשתי שמדברים אלי סינית, הם ניסו להסביר לנו כל מיני דברים. על גלגלים

שאולי כדאי לתת לזה . משהו גרמה לי לחשוב שכנראה אני מפספסת ההתלהבות שלהם

  ).מלון דיויד אינטרקונטיננטל, 24.11.09, מתוך ההכנה שלי לכנס האיכות הלאומי( . " .אנס'צ

הרגשתי שיש לי עוד דרך ארוכה .בשנה הראשונה לא ידעתי כל כך איך אוכל לעזור לקבוצה

שנה של , שנה חוויתית, בתום אותה שנה. צהשל למידה עד שאוכל לתרום להצלחת הקבו

לזו שתוביל את הקבוצה בשנה שלאחר , כלומר. מונתי לקפטנית הקבוצה, למידה והמון כיף

  . מכן

. בים הוא האחראי על הכלי שיט. אני בעצמי לא יודעת, אומרת" קפטן"אז מה המילה 

אחריות היא מילת . ר זה תפקיד לא מוגד-אבל בפירסט. בספורט הוא זה שמרכז את הקבוצה

אחריות על הקשר עם , אחריות על תפקוד שאר הצוותים. והאחריות גדולה. המפתח

 עם הקבוצות - על הקשרים בתוך הקבוצה ומחוצה לה, אחריות על כספים,  המפעלים

. אחריות.אחריות על התצוגות בפני גורמים שונים , ןוניקיואחריות על סדר , האחרות

היא מול , היא גם מול כל האנשים שתומכים בנו, ול חברי הקבוצהוהאחריות היא לא רק מ

 מכל האמצעים שהסביבה המרבזו האחריות להפיק את . היא מול המועצה,הספונסרים

. להתעלות על ההישגים שלנו משנה לשנה.  להגיע לתוצאות הטובות ביותר. מעניקה לנו

  .והאחריות הזו מלחיצה

בצורה שונה לגמרי מהחוויה שהייתה לי " פירסט"את אין ספק שבתור קפטנית אני חווה 

רציתי , אחרי שנה שלמה שבה תפקדתי כקפטנית, יהיבתום השנה השנ. בשנה הראשונה

רגע אחד של שאננות במהלך עונת . לא יכולתי להמשיך לעמוד בלחצים האלה. םלהרים ידיי

הישגים וליעדים דבר שימנע מהקבוצה להגיע ל, הבניה ושבוע עבודה שלם יכול להידפק

אבל למדתי שהלחצים והתמודדויות עם . שהציבה לעצמה ולאלה שהספונסרים מצפים להם

  .משברים היא חלק בלתי נפרד מהחיים ובגללם חבל לוותר על חוויה כל כך גדולה

, שרטוט, חוץ מהלמידה והידע שצרבנו במכניקה. בשלושת השנים הללו למדתי המון

 -תעסקות עם נושאים חדשים שעד עכשיו היו שיכים למבוגריםבנוסף לה. 'אלקטרוניקה וכו
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הוצאה והדפסה של , הרמת אירועים, השוואות מחירים, הזמנת ציוד ורכיבים, גיוס כספים

כשיש , בנוסף להזדמנות להתנסות עם כל אלה כשאני עדיין ילדה. חולצות, סטירקים, הזמנות

  . אדםלמדתי על היכולות שלי בתור בן, מי שתומך ועוזר

כשהרגשתי שאני לא ממש יכולה לתרום , כשהייתי חסרת ידע וניסיון, בשנה הראשונה

למדתי שהרעיונות הכי טובים והיצירתיות הכי גדולה מגיעים דווקא מאותו אחד , לקבוצה

. הרובוטחר מהקבוצה יוצרים את השילוב של הרעיון שלו עם הידע שיש לחבר א. שאין לו ידע

ובעצם כל הרעיון של . ני הניגודים האלה מניב את התוצאות הכי טובותהשיתוף פעולה בין ש

לבין ידע של איש , שהידע שלו אפסי יחסית,על שיתוף פעולה בין נער . פירסט מושתת על זה

  .מקצוע שעוזר ומלווה את הקבוצה

מטבע האדם כל אחד באופן . בכלל למדתי ששיתוף פעולה הוא המפתח להצלחה

אם יש משימה חשובה נעדיף לבצע אותה בעצמנו .  הכי הרבה על עצמואינדיבידואלי סומך

הלחץ .   ולהצטברםאבל אז אותן משימות מתחילות להיער. מאשר לתת לאדם חדש לבצעה

אותו רגע שבו אתה מבין את . ובשלב מסוים גם רגע השבירה יגיע. המתח גם כן. עולה

ואנחנו , ל כבר מאוחר מידיאב. הטעות שעשית בזה שלקחת את כל האחריות על עצמך

אבל את השיעור החשוב . נתגבר על כל רגעי המשבר. יש לנו יעדים ומטרות. באמצע תחרות

והאחריות היא קודם כל אחריות קבוצתית ורק . אנחנו חלק מקבוצה. שלמדנו בדרך לא נשכח

  . כ אישית"אח

גל על מנת בתום השנה הראשונה שלי בקבוצה התבקשתי לכתוב מכתב לחברת הענק גו

את המכתב סיכמתי ). המכתב מצורף בסוף העבודה(לתאר להם את החוויה שאותה עברתי 

  :בפסקה הבאה

אומרים שאפשר לדעת עד כמה אירוע הוא באמת משמעותי רק מספר שנים לאחר "

אני לא אותה לא אותה אחת . אבל אני יודעת שפירסט שינה לי את החיים, התרחשותו

אנשים לא מצליחים להבין ממה אני כל כך ! ואני גאה בזה, "נשרטתי", שהייתי קודם

אני , מיד עם סיום הלימודים, למה. את החיים שלי על רובוט" מבזבזת"למה אני , מתלהבת

וחוזרת הביתה בשעות , בו נמצאת הכיתה שלנו, לוקחת אוטובוס ונוסעת לבית ספר אחר

, לוותר על התחביבים. ישון מידי פעםגם זה בלית ברירה רק כי חייבים ל, הקטנות של הלילה

" . לדעת שהכול באמת שווה את זה. היציאות עם החברים ולא להצטער על זה, העבודה

אבל אני לא מוצאת דרך טובה יותר כדי לתאר את , אומנם המכתב נכתב לפני שנתיים

  . התחושות שלי

יבציה אני יכולה פירסט נתן לי את הקלים ואת הביטחון לדעת שעם קצת רצון והרבה מוט

ללמוד להציב לעצמי מטרות ויעדים ולדעת שאוכל להתגבר על כל . להגיע לאן שארצה

תכונות , לגלות על עצמי דברים חדשים, פירסט אפשר לי להתפתח. המכשולים שבדרך

  .  כחלק בלתי נפרד מגיל ההתבגרות שלירחדשות והוא לעולם יישא
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  מקורות מידע. פרק ט

  גון פירסטהאתר העולמי של אר

www.Usfirst.org 

  האתר של ארגון פירסט ישראל

www.Firstisrael.org.il 

 המספקת את רכיבי האלקטרוניקה לבניית National Instrumentsהאתר של חברת 

  הרובוט

www.ni.com  

המספקת חלקים לבניית הרובוט , י שני מנטורים"שהוקמה ע, האתר של חברת אנדי מארק

  וקיט

www.Andymark.biz  

 

   ומשמש כפורם הלא רשמי של הארגון47' י קבוצה מס"הוקם ע, דלפי' אתר ציפ

www.Chiefdelphi.com  

  862' י קבוצה מס"מצגת העוסקת במערכות הנעה שנכתבה ע

http://lightningrobotics.com/files/Documents/Presentations/2009%20Robot%2

0Drive%20Trains.pdf  

מייסד אנדי מארק ומנטור בקבוצה , י אנדי בקר "מצגת העוסקת במערכות הנעה שנכתבה ע

  1114' מנטור בקבוצה מס, י איאן מקנייז"וע, 45' מס

http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-33833170891817/2008CON-Omni-Baker-

Mackenzie.ppt  

  

   


