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 מבוא

 

הנושא בו בחרנו לעסוק בעבודת הגמר הוא "מטע חכם". נושא זה ידרוש מחקר על 

פיקוח על מטע מבקר תחומים רבים )כמות מים, תקלות, שכן  מספר תחומים נרחב

  איתור מזיקים וכו'(.

תחום החקלאות בימינו אינו מפותח לרוב מבחינה טכנולוגית, ולמרות שרוב האמצעים 

לכך קיימים, לא נעשתה עד היום בנייה של מערך שלם שיכלול את הנתונים הרבים 

 צול מלא של הטכנולוגיות הקיימות בשוק.הדרושים כדי  לפקח על המטע ולא נעשה ני

החלטנו אם כך, לנסות ולהכניס את הטכנולוגיה לחקלאות תוך איגוד וניצול של אמצעי 

המעקב והניתוח הקיימים ויצירת מערכת שתכלול את מירב האמצעים והמדדים 

שיאפשרו שילוב הטכנולוגיה בחקלאות תוך שיפור יכולת המעקב והניטור של המטע, 

 או השטח החקלאי.השדה 

, שנהה מתחילתמאומצת מאוד שנערכה  פרויקט זה הוא פרי היצירה של עבודה 

במהלכה בחרנו את הנושא, החלטנו על הפתרון שאותו ננסה ליישם, חקרנו, בדקנו, 

  זהו התוצר הסופי אליו הגענו.ניסינו, טעינו תיקנו ובסופו של דבר 

  .הסופי ירת הפתרון ועד לבניית הדגםמבח נציג את התהליך כולו במהלך הפרויקט 
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 שאלות לבחירת נושא:

 מטרת המערכת:

לאפשר העברת מידע על המצאות מזיקים, בעיות במערכת ההשקייה וספירת יבול 

 במטע 

 מיהו משתמש:

מגדלים, בתי אריזה, יצואנים, מעריכי נזקים, כל אדם העוסק בחקלאות ויש לו הצורך 

 מצבו של המטע.לדעת נתונים בסיסיים על 

 צרכי משתמש:

כדי שיהיה ניתן לווסת ולבקר את המטע בצורה אופטימלית ומקיפה, קיים הצורך 

 במכונה שתאגד את כל הנתונים ותעבירם למשתמש.

 נזקים אפשריים לסביבה, לחברה או לאדם:

  קיימת אפשרות שהמערכת לא תהיה ידידותית לסביבה ותגרום למפגעים

 סביבתיים.

 ות:מערכות דומ

לא ידוע על מערכת שמאגדת את כל הנתונים הללו, אך קיימות תתי מערכות כמו 

מערכת השקייה )שעליהן נפרט בתחומי המחקר ובמתן הרעיונות לפתרון תתי 

 מערכות(. 

 ביקוש:

קיים ביקוש למוצר מסוג זה בתחום החקלאות, בעיקר בקרב המגדלים ומפקחי בתי 

 הגידול.

 למה בחרנו את הנושא:

לוב רעיונות ראשוניים שעלו )שהיו מערכת לספירת יבול ומערכת לשליטה בשי

 מרוחקת בחממה(, החלטנו ליצור מערכת שתהיה יעילה ומקיפה יותר.
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 סיפור הבעיה:

ישבתי בבית וצפיתי בטלוויזיה כאשר אבי החקלאי חזר מיום מתיש במטע ואמר לי: 

 לעצמי, אני חייב לעזור לאבא!  "אם אין אני לי מי לי". מיד קפצתי מהכורסא וחשבתי

הרי לא הגיוני שאבא עובד כמו חמור בשטח כל יום בעוד אחרים יושבים במשרד 

 הממוזג שלהם ומשחקים "סוליטייר" להנאתם. 

אמרתי לו: "אבא, אם אותך לא נצליח להכניס לעבודת הייטק, אז נביא את ההייטק 

תהיה מכונה כלשהי שתסרוק את למטע שלך...", חשבתי לעצמי שלא יהיה נהדר אילו 

 המטע בשביל אבי המיוזע? 

אם כן, העברתי את כל סוף השבוע במחשבה על פתרון. לאחר שעות על גבי שעות 

של עבודה מאומצת קראתי לאבא שיבוא לראות את ההצעה. מצא הדבר חן בעיניו 

בא והוא רק חייך חיוך רחב. וכבר ביום שלישי של אותו השבוע התקנו במטע של א

 ד בסתלבט וחופש.ועביאבא  ובשנה הבאהתשתיות חדשות לקראת הביצוע. 
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 הגדרת הבעיה:

לא קיימת מערכת שיכולה לקבל טווח נתונים רחב על הנעשה בשטח חקלאי כיום 

)בפרויקט זה נעסוק בבקרה על מטע( ולהעבירו לאדם שזקוק למידע זה כדי שיוכל 

 ותחזוקת השטח. לקבל החלטות לגבי מהלך פעולותיו בגידול

כדי לפקח על שטח חקלאי מסוים, הגענו למסקנה כי התנאים החשובים שאותם 

 ועליהם צריך לשלוט האחראי הם:

 קבלת מידע בזמן אמת על כמויות המים שמקבל העץ   -מערכת השקיה

 וסת את כמות המים.ו)במטע( וכך לדעת את הצורך ל

 טע או בחלקים ממנו וכך קבלת מידע על המצאות מזיקים במ -זיהוי מזיקים

 לדעת לטפל בבעיה.

 בעיקר לפני קטיף ובהיערכות אליו, למגדל יש צורך לדעת  -ספירת יבול

 להעריך את כמות היבול כדי שיוכל לדעת את צפי הבר.



 02 

 דיאגרמת מלבנים
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 :1טבלה מספר 

 דרישות מערכת

 

 NTH הכרחי דרישות הנדסיות דרישות לקוח

  4  זיקים במטעזיהוי מ בדיקת מזיקים

יכולת זיהוי תקלה )סתימה או פיצוץ( במערכת  בעיות תשתית

 ההשקייה

+  

  4 מדידת היבול בצורה מדגמית ספירת יבול

 יכולת שליטה

 במשתנים

 במטע מרחוק

  4 ממשק משתמש -יכולת שליטה מרחוק

בדיקה לחבלות ותקלות פיזיות )כגון פיצוצים  צילום המטע

 בדיקה ויזואליתבתשתיות( במטע ע"י 

 4 
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 :3טבלה מספר 

 נושאים אותם יש ללמוד

 

 נושאים הנובעים מהדרישות דרישות הנדסיות

דרכי איתור מזיקים, בין אם על פי גורמים  זיהוי מזיקים במטע

 ביולוגיים, אנושיים או אחרים.

מציאת דרכי פיקוח ושמירה על מצב תקין  יכולת זיהוי תקלה במערכת ההשקייה

ערכת ההשקייה, כאשר יש חשיבות של מ

למהירות הזיהוי כדי למנוע נזקים לעצים 

 במטע.

דרכי הערכת היבול הקיימים, האם יש  היבול בצורה מדגמית הערכת

אמצעים טכנולוגיים שיכולים לעזור להערכת 

 היבול ובכך לייעל את עבודת המגדל.

ממשק  -והעברת מידע יכולת שליטה מרחוק

 משתמש

הנוחה ביותר להצגת המידע מהי הצורה 

בפני המשתמש המעוניין לפתור תקלות 

במהירות וביעילות, דרכי העברת המידע 

בפועל )באילו אמצעים טכנולוגיים יש 

 להשתמש(.
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 :2טבלה מספר 

 נושאי המחקר ושאלות החקר

 

 שאלת החקר חקרהמנושא 

ת במטע ולהעביר א כיצד ניתן לאתר מזיקים במטעאיתור מזיקים 

 הנתונים בזמן אמת למגדל

)שליטה על  במערכת ההשקייהבדיקת בעיות 

 כמויות המים(

ולפני מצוקה  כיצד ניתן לזהות בצורה יעילה

 בעיות במערכת ההשקייה של העץ

במטע צד המערכת תוכל לספור את הפירות כי במטע פריהערכת כמות הדרך ל

ולהעריך את כמות היבול בו בשלבים שונים 

 ת הגידול.במשך תקופ

 הנעשה בשטחהעביר מידע מכיצד ניתן ל העברת המידע אל המשתמש

? מהו ממשק משתמש לממשק מרוחק

את מידע זה המתאים למערכת ואיך להציג 

 בפני המשתמש.

 

 נוי   יובל   איתמר
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 הערכת יבול

 

בעלי פירות בתחילת המחקר הגדרנו כי המטעים אליהם נתייחס בפרויקט יהיו מטעים 

 ם )כלומר מטעי הדרים, ופירות נשירים כגון תפוחים ותפוזים(.גדולי

בחלק זה של המחקר, עלתה הבעיה כי לא קיימת בפועל כיום אף שיטה שבה 

משתמשים על מנת לאפשר להעריך את היבול במטע, בין אם עבור המגדל שמעוניין 

שזקוקים לדעת את התוצרת שתהיה לו בסוף תקופת הגידול ובין אם עבור בתי אריזה 

למידע כדי להיערך לקטיף של אותו מטע ולשינוע היבול , ללא גורם אנושי שסופר את 

הפירות או מעריך באופן סטטיסטי אותם וכך מעביר את הנתונים אל הזקוקים למידע 

זה. כמובן שאותו גורם אנושי אינו יכול להיות אובייקטיבי לגמרי שכן כל מעריך שיעריך 

 יביא לתוצאה שונה.את היבול במטע מסוים 

( על יתרונותיו וחסרונותיו ילכן, בשלב זה תיארנו את המצב הקיים )הלא אופטימאל

אך בנוסף ניסינו למצוא גם שיטות מכאניות וטכנולוגיות נוספות שיוכלו לעזור למדידה 

והערכה של יבול במטע בסטייה מזערית וביכולת שניתן לבקר כך שהתוצאות של 

אך ללא תלות בגורם האנושי וכל זאת תוך מדידה אובייקטיבית ההערכות יהיו זהות 

 של השטח. 

המקור הראשי שלנו במהלך המחקר היה האינטרנט, בו ניתן היה למצוא פס רחב של 

מידע על הנושא אם כי לא תמיד כולו רלוונטי, וכן נעזרנו בהורים שלנו העוסקים 

 תאר אותן.בתחום החקלאות ויכלו לעזור לנו לנתח את השיטות ול

במהלכו של המחקר תיארנו מספר שיטות שניתן להשתמש בהם על מנת להעריך 

יבול במטעים ומכאן נוכל לבחור את השיטה המתאימה ביותר למערכת שאנו 

 מעוניינים ליצור.
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  .ו דרכים יעילות לאיתור פירות על עצי פרימצאנבמהלך המחקר 

יבול במטעי פירות. הערכה זו תחילה נסביר כיצד עובדת כיום השיטה להערכת 

נעשית על ידי הגורם האנושי כאשר המעריך הוא זה שעובר במטע ומעריך את כמות 

 הפרי בו.

 

 להלן השיטה הקיימת כפי שמתבצעת כיום בשטח:

 שלבי העבודה:

 

 או גלגלת. GPSבעזרת  -מדידת השטח (1

 קביעת מספר העצים לדונם על ידי מדידת מרווחי הנטיעה וקביעת השטח (3

 שעץ אחד תופס במטר מרובע.

קביעת מספר הפירות לעץ ע"י מדגמים במספר מספיק ומייצג של עצים.  (2

מכל צד  3עצים,  0ספירת הפירות מתבצעת כאשר המעריך עומד במרכז בין 

סביבו, ומכל עץ סופרים רבע מנפח העץ הפונה למעריך. הספירה מתבצעת 

הרבעים שספר המעריך הוא  מהצד החיצוני של העץ ועד לגזעו. סיכום ארבעת

מספר מדגמי של הפירות לעץ בודד. על מנת לספור את היבול במידה יעילה 

ומייצגת יש לבצע את הספירה המדגמית הנ"ל לפחות בארבע חזרות לכל 

הם זהה(. במידה ידונם במידה והשטח אחיד )גודל העצים שווה, והמרווח בינ

 דונם. והשטח לא אחיד מבצעים לפחות שש חזרות לכל
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פירות )תלוי בסוג הפרי( בעת ההבשלה על מנת לקבוע  92-122שקילת בין  (0

 משקל פרי ממוצע.

 אופן החישוב לקביעת היבול: (9

 משקל פרי ממוצע )ק"ג( Xמספר העצים לדונם  Xמספר הפירות הממוצע לעץ 

 שווה ליבול הממוצע לדונם )ק"ג לדונם(.

 

 

 )בעזרת בני בלייר, אגרונום(

 

 

 אור ספירת הפרי של המעריךתרשים לתי
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 טופס הערכת יבול בשטח ניזוק מתוך תיק מקצועי )קרן לביטוח נזקי טבע(נספח: 
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בנוסף לשיטה הקיימת, ישנה שיטה דומה מאוד שגם היא תלויה במעריך אנושי. 

בבסיס השיטה הזו עומד מעריך מומחה. הוא סופר את מספר הפירות שיש על ענפים 

ה פירות יש על כל סוג של בגדלים שונים בצורה אקראית במטע ולאחר שהוא יודע כמ

ענף, הוא עובר בדומה לשיטה הרווחת כיום, על מספר עצים בכל דונם ומעריך על פי 

ראיה בלבד את מספר הפירות באותו העץ. שיטה זו נמצאה יעילה מבחינה 

 סטטיסטית ואינה נופלת מהשיטה המקובלת של ספירת הפירות בפועל. 

(Raymond J. Jessen, journal paper no. j2547 of the Iowa Agricultural 

Experiment Station, Ames, Iowa, pg. 99, 

http://links.jstor.org/sici?sici=0006-

341X%28195503%2911%3A1%3C99%3ADTFCOA%3E2.0.CO%3B2-

U&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage ), 

(S.C Pearce and D.A Holland, East Malling Research Station, Kent, 

England, http://links.jstor.org/sici?sici=0006-

341X%28195706%2913%3A2%3C127%3ARBSFEF%3E2.0.CO%3B2-

9&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage ) 

ענף  פירות, על 22-( יהיו כ1לדוגמה: המעריך קובע כי על ענף בגודל מסוים )נקרא לו 

פירות. כך הוא יכול לעבור על  12 -יהיו כ 2פירות ועל ענף בגודל  32 -יהיו כ 3מגודל 

פני כמות רבה של עצים כאשר הוא מחליט על פי ההתרשמות מגודלו של הענף את 

 כמות הפירות עליו.

 

 

 

 תרשים להמחשת הערכה ע"פ התרשמות 

http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195503%2911%3A1%3C99%3ADTFCOA%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195503%2911%3A1%3C99%3ADTFCOA%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195503%2911%3A1%3C99%3ADTFCOA%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195706%2913%3A2%3C127%3ARBSFEF%3E2.0.CO%3B2-9&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195706%2913%3A2%3C127%3ARBSFEF%3E2.0.CO%3B2-9&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
http://links.jstor.org/sici?sici=0006-341X%28195706%2913%3A2%3C127%3ARBSFEF%3E2.0.CO%3B2-9&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage
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 איננה תלויה בגורם האנושי כפי שהשתיים הקודמות ציינו, אולם שיטה נוספת שמצאנו

 ממוחשבת על פי צילום תרמי. פירות הצורה שיטה ניסיונית לספירהי זוה

 תנאי הסביבהמהשפעה משמעותית על הצילום התרמי חסרונות השיטה הם שיש 

 ולכן האפשרות לשימוש באמצעים תרמיים היא מוגבלת.השונים, איכות הצילום יורדת 

 

 9תפוחים  במהלך ניסוי השיטה נעשה שימוש במצלמה תרמית אשר צילמה עצי

תמונות  132. בכל פעם צולמו 3221פעמים במהלך תקופת הצמיחה בין יוני לספט' 

עצי פרי בשעות אחר הצהריים המאוחרות כדי להשיג ניגודיות אפקטיבית בין  32של 

ניתן לזהות בצורה הטובה ביותר את  בשעה זוהפירות לבין השטח מאחוריהם )

 הפירות בצילום תרמי(. 

ע"י מספר אלגוריתמים לניתוח התמונות. הסטייה בין מדידת היבול  התמונות עובדו

 2..2הידנית במטע לבין ההערכה שבוצעה ע"י האלגוריתמים נמצאה בין הערכים של 

 , כלומר סטייה קטנה מאוד באופן יחסי....2ל 

הבשלת הפירות והתפתחותם, הסטייה בהערכת הפרי קטנה משום  תקופת לקראת

 ניגודיות גדולה יותר בין הפירות לעלים. נוצרהוכך  השתנה שגודל וצבע הפירות

(Computers and Electronics in Agriculture, Volume 42, Issue 1, January 

2004, Pages 31-42, 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-

49H70RM-

1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=s

earch&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=

0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853 .) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-49H70RM-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-49H70RM-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-49H70RM-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-49H70RM-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5M-49H70RM-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=71260565b3c74b3541ded35e71d75853
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ניתן לומר כי השיטה יעילה מאוד )הסטייה היא קטנה מאוד בהתחשב במוגבלויות 

הטכנולוגיות( אך עם זאת קיימת חשיפה רבה לגורמים חיצוניים שיכולים להשפיע על 

תוצאותיה. 

 (בצבע כתוםצילום תרמי של עץ תפוחים )ניתן לראות את הפירות 



 24 

 

שיטה נוספת שמצאנו הייתה זיהוי פירות על ידי חיישן לייזר. שיטה זו היא יעילה מאוד 

 רמים המשפיעים על השיטה התרמית.ואינה מושפעת מרוב הגו

 להלן תיאור הניסוי בחיישן לייזר:

 הקדמה:

עד היום נערכו מחקרים שונים בעולם בהם השתמשו במצלמות אור רגילות )שחור 

לבן או מצלמות  צבעוניות(, ובהם היה צורך בשימוש בתאורה מיוחדת ובפילטרים 

כן הייתה בעיה של צל שהטילו  ספציפיים להבלטת הניגודיות בין הרקע לפירות. כמו

העלים והענפים שפגעו באיכות ההבחנה וכן היה קושי להבחין בין דרגות ההבשלה 

השונות של הפרי באותם מיני הפרי שבעת ההבשלה מקבלים צבע אחר )לדוגמה 

תפוז הופך מירוק לכתום במשך תקופת הבשלתו(. הבעיה העיקרית ביישומים הנ"ל 

פרי המוסתר בעומקו של העץ. שיעור הזיהוי של הפירות הוא להתגבר על זיהוי ה

 סטייה. 12% -עם כ 2%. -הגלויים לעין הגיע בשיטות אלה לכ

 

לאור המגבלות שצוינו בהקדמה, במחקר זה ניסו למצוא מכשיר שיוכל להבחין בכל 

פירות העץ ברמת דיוק גבוהה, נמצא כי השימוש בחיישן לייזר יענה על מירב 

 AccuRange4000-IR pointהשתמשו במכשיר מסחרי מדגם:  הדרישות. כאן 

laser range-finder 

התמונות שמושגות בעזרת חיישן זה )ראה תמונה(, אינן מושפעות משינויי קרינת 

ניתן עצמים שמצויים ברקע העץ משום שמ הפרעה השמש ומצל, וכן ניתן להתגבר על

)כלומר לקבוע את התחום  שאותה יצלם החיישן את הגזרה התלת מימדית להגדיר

מימד שלו. החיישן -. ברגע שזוהה הפרי ניתן לקבל נתוני תלתעד לגורם המפריע(

 קובע את גודלו של הפרי ע"פ ניתוח האות האופטי המוחזר.
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 אסטרטגיית זיהוי של הלייזר:

ניתן להגדיר את בעיית הזיהוי של הפירות במטע כבעיית זיהוי פירות דמויי כדור 

 .בקירוב

מכאן שניתן ליצור תוכנת התאמה בין התמונה המתקבלת במצלמת הלייזר לבין זיהוי 

כאשר עלים של העץ מסתירים באופן חלקי את  בעיה עולה צורת הכדור, כלומר הפרי.

 .הפירותניתוח מקשה על דבר וההפרי 

שימוש באלמנטים הבסיסיים ביותר בתוכנה  של פתרון הועלהלפתרון בעיה זו 

ביים( לניתוח התמונה, בעזרתם ניתן להעריך גם כאשר הדמות חצויה, את )פרימיטי

המצאות הסבירה של דמות כדורית מאחוריה. בשיטה זו התוכנה מעריכה ע"י קבוצת 

 הפיקסלים של התמונה האם זהו פרי או לא.

 

 תוצאות הניסוי:

כי מניסוי ראשוני בעץ מלאכותי של תפוזים המכיל פירות ירוקים וכתומים עלה 

מהפירות ולא היו זיהויים שגויים. בתחום הזיהוי התלת  2%. -התוכנה זיהתה כ

מ"מ, על אף כי יש תלות בהפרדה  12 -מימדי של הפירות הייתה סטייה של כ
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מ"מ המערכת מזהה רק  0-המרחבית בין הפירות. כאשר הרווח בין הפירות קטן מ

 את הפירות השלמים באופן אמין.

שניות. ניתן להגביר  22 -בכ 122X122להעריך תמונה של  מהירות המערכת יכולה

 את הקצב אך הדבר יעלה באיכות התוצאות.

לסיכום, על אף המגבלות הטכניות שהוגדרו מראש, ניתן לומר כי המערכת אמינה 

מספיק כדי לא להיות מושפעת מרמת בשלות הפרי, שינויי התאורה, צל השמש, 

 טעויות בזיהוי )של צם הנראה דרך העץ. היעדרתנאים אטמוספיריים ומנוכחות של ע

פירות שאינם קיימים( ורמת הזיהוי הגבוהה יחסית הם הוכחה לחסינות המערכת. 

ניתן להשיג בתוצאות גם תיאור תלת מימדי אמין, רדיוסו של הפרי וכן רמת החזרת 

 האור שלו על מנת לקבוע את רמת בשלותו במידת הצורך.

 

(International Workshop on Bio-Robotics, pp.155-160, Gandia, Spain, 

Sept 1997, ISBN 84-8498-659-4, 

http://www.iai.csic.es/lopsi/publicaciones/Congreso%20Internacional/A

RJimenez_ShapeFruitRecognition_BioRob_1997.pdf ) 

 

לסיכום ניתן לומר כי ניסוי זה מראה שתכונות חיישן הלייזר הן הטובות ביותר על מנת 

לזהות פירות על עץ )בגלל שהחיישן פחות מושפע מהגורמים החיצוניים המפורטים 

בניסוי( ובעזרת אלגוריתמים שמנתחים את התמונות ניתן להגיע לידי פקטור מסוים 

רות אז ניתן להכפיל את התוצאות שהתוכנה מהפי 2%. -)לדוגמה אם הלייזר מוצא כ

ולקבל את ההערכה( שיימצא את ההערכה המספרית לפירות  1.39מנתחת פי 

במטע. ניתן גם להכפיל במשקל הפרי הממוצע והמקובל של אותו פרי הגדל במטע על 

 מנת להפוך את התוצאה לק"ג לדונם.

http://www.iai.csic.es/lopsi/publicaciones/Congreso%20Internacional/ARJimenez_ShapeFruitRecognition_BioRob_1997.pdf
http://www.iai.csic.es/lopsi/publicaciones/Congreso%20Internacional/ARJimenez_ShapeFruitRecognition_BioRob_1997.pdf
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 סיכום הממצאים:

האחת תלויית  -קבוצות עיקריות של שיטותראינו כי ניתן להעריך יבול בעזרת שתי 

אדם, והיא זו שנהוגה היום ותוצאותיה הם המדויקות ביותר, והשניה היא של 

שיטות הנעזרות בטכנולוגיות צילום שונות )בין אם תרמי ובין אם חיישן לייזר( 

ובעזרתם מנתחת את הצילומים ומגיעות להערכה מספרית של היבול אך 

 ט מהמציאות.תוצאותיה נופלות במע

קבוצת השיטות הראשונה אינה עוזרת לנו מבחינה מערכתית משום שאנחנו לא 

יכולים להיעזר בגורם אנושי על מנת להעריך את היבול אך שיטות אלה מהוות 

גורם משווה בין הקיים לבין שיטות אפשריות אחרות. כמו כן הקבוצה הזו משווה 

שיטות התלויות אדם( לבין אחוז בין הערכים המספריים הנכונים )שמיוצגים ב

 השגיאה שיש בשימוש באמצעים הטכנולוגיים.

 כאמור הפתרונות המוצגים למערכת שלנו הם:

 הערכת יבול ע"י ניתוח ממוחשב של צילום תרמי של מדגם עצים. (1

 הערכת יבול ע"י ניתוח ממוחשב של צילומים בחיישן לייזר של העץ. (3

ש בינהם מספר הבדלים. האחד הוא התלות שתי השיטות דומות בעקרונותיהם אך י

בסביבה ובגורמים חיצוניים כאשר בצילום התרמי יש רגישות לתנאי סביבה רבים 

)ולכן יש שעה מומלצת לעבודה בעזרת שיטה זו( בעוד שלחיישן הלייזר אין תלות 

כמעט לתנאי הסביבה והתאורה של המטע. הדבר גורר כי לתוכנת הצילום התרמי יש 

וה יותר לטעויות בזיהוי בעוד שלחיישן הלייזר הסיכוי לטעויות נמוך יותר על סיכוי גב

 אף שגם הוא לא אופטימלי.

אם כן מסתמן כי משום שחיישן הלייזר הוא יותר יציב, בפרויקט שלנו נבחר להשתמש 

 בו.
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  איתור מזיקים

 

ם. במטע החכם המטעים אליהם נתיחס הם מטעים נשירים ובעלי פירות גדולי 

השיטות הקיימות כיום לאיתור מזיקים במטעים אלו )הדרים, תפוחים, אגסים וכד'( 

תקופות מסוימות בשנה,  -מתבצעות על ידי האדם באופן ישיר. מדי פרק זמן מסוים

עוברים מאתרי המזיקים במטעים ומחפשים את 

הסממנים לנזק העלול להופיע מכל מזיק ומזיק 

השנה. כאשר  את סוג הפרי ותקופת םהמאפייני

מזיקים אלה, עובר הבודק באופן מדגמי בין העצים במטע, ומחפש סימנים  מחפשים

כגון המצאות המזיק או ביציו על העלים, הענפים או הגזע, שינוי צבע העלה,פגמים 

וחורים בפרי, ריקבון הפרי, התקפלות ועיוות של קצות הצימוח ופגיעה וענפים צעירים.  

לזיהוי מזיקים וניטורם, ישנה שיטה נוספת למציאת מזיקים חוץ מבדיקות אנושיות 

המופצים על ידי פרטים של  חומרים אורגנייםהפרומונים הם מלכודת פרומונים.  -אלה

חרים של אותו חיים )חרקים, מכרסמים, יונקים ועוד( ונקלטים על ידי פרטים א-בעלי

המין הביולוגי. קליטת הפרומונים גורמת לשינוי בהתנהגות או בהתפתחות אצל 

 הקולט. 

ישנם עשרות מזיקים המופיעים בעונות כאלו ואחרות במטע ולכל אחד נזק שונה, אך 

בפרק זה של המחקר נעסוק במספר מזיקים משמעותיים הגורמים לנזק כללי וכלכלי 

 רב.  

 

 אמצעות פרומון סינתטיניטור והתראה ב 

וכן  כיום אפשר לקנות מתקן של פיתיון פרומוני הצמוד למלכודת מרוחה בדבק לח

. כמות הזכרים מלכודות פרומון בצורת משפך אשר בתוכן חומר רעיל להמתת המזיק

 תפוח בריא ותפוח נגוע

http://www.edugal.org.il/hokrim/concept/mu055.htm
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גודל אוכלוסיית המזיק. מאפשרת הערכה מסוימת ל של חרק מסוים שנלכדו במלכודת

לקבל התרעה על חדירת מזיק ו ,הופעתם של הבוגרים כך אפשר לקבוע מהו מועד

"מתקפת נגד" הדברה כימית או לתכנן  או מאזורים שונים ולפי מידע זה מארץ לארץ,

 ביולוגית להשמדת המזיק.

כמו  בעיות טכניות שונותגרר אחריו ייצורם המלאכותי של פרומוני מין רבים, 

נתאפשרה לאחר מציאת דרכים  אך פתרונם,התנדפות מהירה של החומר )הפרומון(

, בעזרת חומר בעל שחרור מבוקר וכלים מתאימים, המאיטים את בעיה זולהתגבר על 

וכן בעזרת תוספת של חומרים המשמרים את איכות החומר במשך , קצב התנדפותו

 מספר חודשים.

ם בפרומון הסינתטי היה יעיל וטוב, ניטורמבין המזיקים שחשיבותם הכלכלית גבוהה ו

לשמש כדוגמה להצלחה  יםשיכול יםאחר ניםמיזבוב הפירות. אפשר למנות את 

 ו"סס הנמר".עש התפוח  הםבניטור 

http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma235.htm  
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma066.htm  

 

 

 דוגמאות לניתור בעזרת פרומון סינטתי:

 

  בעזרת מלכודות פרומון סינטתי עש התפוחניטור והתראה של 

(  הוא זחל התוקף ישירות את הפרי. נובר וניזון Cydia pomonellaעש התפוח ) 

מהציפה בדרכו אל הגרעינים )שהם המזון המועדף עליו( ובדרכו מותיר סימני צואה. 

מלכודות פרומון )כן  באמצעותאת עש התפוח מאתרים 

מלכודות דבק וכן מלכודות בצורת משפך( . תולים מלכודות אלו 

שנה שעברה )לפעמים בחלקות אשר ידוע כי היו נגועות ב

http://www.edugal.org.il/hokrim/concept/mu137.htm
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma235.htm
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma235.htm
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma066.htm
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma066.htm
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אזורים אלו משתנים מכיוון שהם תלויים בגורמים אחרים כגון טמפרטורת סוף החורף 

וכן תאריך הכניסה לתרדמת בעונה הקודמת, אך לרוב הם קבועים(. תולים שתי 

דונם, על היקפו של העץ גבוה ככל הניתן. כך, מקבלים  32מלכודות פרומון לשטח של 

 לוסיה, ומספר הזכרים הבוגרים בחלקה.סדר גודל של כמות האוכ

 

 3223-"המלצות להדברת פגעים במטע הנשיר" מאת צבי הרצוג ויעקב גוטלים

 

ובעזרת מלכודות ניטור והתראה של סס הנמר בעזרת מלכודות פרומון סינטתי 

 ביצים:

הוא מזיק כלכלי חשוב במטעי התפוח והאגס בהם  (.Zeuzera pyrina)סס הנמר 

 . במטעים אלו יש עלייה ברמת האוכלוסייה של המזיק ברה משולבתדמשתמשים בה

 עם הדברה כימית רגילהגם במטעים  .שימוש מוגבל בזרחנים אורגניים משום שנעשה

יש עלייה באוכלוסיית סס הנמר, בעיקר כתוצאה מהפסקת 

בצעירותו, זחלו של סס פעולות ההדברה בתקופת הקטיף. 

רם לנבילתם, וככל שהזחל הנמר נובר דרך בסיס העלים וגו

 מתבגר, מתחיל הוא לנבור בענפים עבים יותר ואף בגזע העץ וגורמים לניוונו. 

 מלכודות פרומון:

ניטורו של סס הנמר בעזרת מלכודות פרומונים דומה מאוד לצורת הלכידה של עש 

התפוח, רק שכאן לרוב משתמשים במספר רב יותר של מלכודות. מלכודות אלו, כמו 

 ש התפוח מציבים על צמרות העצים כדי לאפשר תנועת אויר חופשית.  אצל ע

 מלכודות ביצים:

מ"מ,   3ס"מ( בעובי של  19X32מלכודות הביצים מורכבות משתי פיסות עץ )

הוצבו . בעבר מילימטרים ספורים ביניהםהצמודות האחת אל השניה עם מרווח של 
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צמרת העצים  ות מלכודות אלו מעלכעת, מוצב. מלכודות אלו על גג מלכודות הפרומון

לחץ אוכלוסייה גדול יחסית של סס הנמר. תנאים אלו מתאימים כדי  האיזור בו יש

לבדוק האם הנקבות מוצאות במלכודות אתר הטלה מועדף, והאם ניתן לנצל בעתיד 

כיום מלכודות אלו לא מהוות אמצעי עיקרי  את המלכודות כאמצעי לניטור האוכלוסייה.

מזיק, אך הם מהוות חומר רב למחקר  של קטילה והדברת ביצים וזחלים לניטור ה

 צעירים. 

 3223-"המלצות להדברת פגעים במטע הנשיר" מאת צבי הרצוג ויעקב גוטלים

http://www.mop-zafon.org.il/lab/nashir/0184.doc 

 

  בעזרת מלכודות פרומון סינטתי זבוב הפירותוהתראה של ניטור 

( הוא מזיק אשר פעיל במשך כל עונות השנה Ceratitis capitataזבוב הפירות )

וגורם נזק כבד למיני פירות רבים בכל רחבי הארץ. הנקבה מטילה מספר ביצים בתוך 

ו. גם את זבוב קליפת הפרי. הרימות הבוקעות נוברות בציפת הפרי וגורמות לריקבונ

הפירות מנטרים בעזרת מלכודות פרומונים. את המלכודות תולים 

מלכודת אחת לחמישים דונם. ועורכים  -כחודשיים לפני הקטיף

בדיקות במלכודות מדי חמישה ימים עד שבוע. כאשר ישנה תפיסה 

 של בוגר אחד לשבוע, זהו הסימן לפעול על מנת לפגוע בזבוב.

ויקט נו מקשרים מלכודות פרומון כאלו אחרות לפרראוי לציין, כי כאשר א

נו שזיהוי מספר המזיקים אשר נתפסו במלכודות "המטע החכם", זוהי מחויבות

עשות על ידי חיישן אשר ידע לזהות את יוהערכה לכל המשתמע מכך חייבת לה

 ומערכת שתדע להגיב למידע זה.

 

 3223-קב גוטלים"המלצות להדברת פגעים במטע הנשיר" מאת צבי הרצוג ויע

http://www.mop-zafon.org.il/lab/nashir/0184.doc
http://www.mop-zafon.org.il/lab/nashir/0184.doc
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 :אמצעי מניעת מזיקים

 רשת נגד מזיקים:

רשת מזיקים החלה כאמצעי למניעת מזיקים בשדות גידול לירקות )בעגבניות 

ונעשה שימוש המטעים  ףענלדוגמה(, אך במשך הזמן העבירו את הטכנולוגיה גם ל

יקים רשתות נגד מז . רימוניםו ובאפרסקים, תפוחים, תאנים, מנגלרשתות מסוג זה 

בכל הגידולים גם כן מונעות שימוש בתרסיסים והדברות המזיקים לסביבה ולאדם.  

, מנע הכיסוי חדירת חרקים, בעיקר זבובי פירות. ה יעילות הרשת בהםשנבדק

נרשם גידול ביבולים, שיפור ניכר באיכות הפרי, גודלו וצבעו, כמו גם סיכול  ,במקביל

 עודף קרינה, רוחות, ברד וקרה. כגון  ציפורים ונזקים אקלימיים נזקי

למרות יתרונותיה הרבים, יש עדיין לרשת 

חרקים חסרונות, המונעים שימוש נרחב  נגד

)מספר  מש 92בגידולים נוספים. רשת 

הינה  חורים לאינטש רבוע( הנהוגה כיום,

)בעיקר  ומגבילה במידת מה את האיוורור בבית הגידול, כך שגידולים צפופה מאוד

  עודף חום ולחות. ולים להיפגע עקב תנאיעל פרחים(

בעקבות בעיה זו עם רשתות צפופות, פותחה לאחרונה רשת חשת חדשה הנקראת 

אומטריות ואופטיות אשר י"ביונט" אשר בנויה מחורים גדולים יותר עם תכונות ג

גורמות לקרינה המוחזרת מהרשת לשבש את התנהגות החרק ולמנוע חדירתו למרות 

יחסית של החורים. גם כאשר החרק חדר בסופו של דבר לרשת, גודלם הגדול 

 לרוב הנזק הישיר הנגרם על ידו. משבשת הרשת את התנהגותו, וכך נמנע 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3752&kwd=3651.  ים מתוך "החרק

 ירוק כחול לבן  -נפלו ברשת מאת ד"ר הדר דרור

http://www.dagan.co.il/files/products/ipnet.htm 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3752&kwd=3651
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3752&kwd=3651
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 ממשק משתמש

במטע החכם, מתוכננת העברת מידע בזמן אמת מהנעשה בשטח אל האחראי לדבר. 

בין אם למחשבו האישי, מחשב כף יד או למחשב הקבוע בביתו, דרך העברת המידע 

 ירה, והצגתו מוכרחת להיות קליטה.חייבת להיות מה

 ישנם כמה שיטות להעברת מידע.להלן שתי הגישות המרכזיות:

(ע"י שליחת מסרים אלקטרונים אלחוטיים מהשטח. דבר זה יספק פתרון אשר יש לו 1

יתרונות ברורים של תחזוקה, חוסר בחיווט בלתי נחוץ ומעבר מהיר של מידע זורם 

 ללא הפסקה. 

מכלול הדרכים להעברה של מסרים ללא שימוש בכבלים )חוטים(.  קשר אלחוטי הוא

  עם אמצעי הקשר האלחוטי נמנים:

-Bluetooth –   'הוא תקן של רשת אלחוטית בלותות

בטווחים  גיגהרץ 3.09בתדר  קשר רדיואישי, בבמרחב ה

 כגון .קצרים, בנפחים קטנים ובהספק חשמל נמוך, המיועד בעיקר לשימושים אישיים

 רים חשמליים שונים בטווח קצר.ובין מכשי םקשר בין מחשב לאביזרים היקפיי

חשוב להתקנים ניידים, אין צורך בקו ראיה בין  -הספק חשמלי נמוך -יתרונות

מונע אפשרות העברת קבצים גדולים  -רוחב פס יחסית נמוך -חסרונותהמכשירים. 

 כגון וידאו, הפרעות מצד מכשירים אחרים הפועלים באותו תדר.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9F_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7

%9C%D7%94 

http://www.bluetooth.com/bluetooth/ 

igBeeZ-  "ן בצריכת חשמל נמוכה י" הוא תקן אלחוטי המתאפיזיג בי

 ZigBee-טכנולוגיית הקביל וטווח רחב. מאוד, במספר רב של חיישנים במ

. לזיג בי שלושה תדרים בתחומי הבקרה םיליישומורת אלחוטית זול קשהיא פתרון ת

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9F_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9F_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
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מגהרץ. קצב העברת הנתונים נמוך יחסית  .2.מגהרץ  519גיגהרץ,  3.0 -שונים

אורך חיי סוללה ברשת זו הוא חצי  -צריכת חשמל נמוכה במיוחד -יתרונותלבלותות'. 

התקנים ברשת אחת. טווח  399עד  -עד שנתיים. מספר רב של התקנים במקבילשנה 

עד כשליש מהקצב  -קצב העברת נתונים נמוך יחסית -חסרונותמטר.  22 -שידור גדול

 בבלותות'.

 : ZigBeeלבין ה  Bluetoothטבלת השוואה בין ה 

- 

 

 

 

 

 

 

 

)http://elec.co.il/Articles/Item.asp?ArticleID=2293&CategoryID=226&

(VolumeID=6 

http://he.wikipedia.org/wiki/ZigBee ,

http://www.zigbee.org/en/index.asp 

אורך ש קרינה אלקטרומגנטיתאדומה היא קרינה אינפרה  -)תת אדום( אינפרא אדום

הקרינה האינפרא . מיקרוגל, אך קצר משל קרינת אור הנראהשלה ארוך משל ה הגל

פוף אוכלוסין. הגלים לא חודרים עצמים וקירות צאדומה יעילה בעיקר לשטח  עירוני  

יכול לעבוד עם מספר רב של  -יתרונותמשרדים וחדרים צפופים.  םולכן מאפייני

רוחב פס יחסית נמוך, לא עובר דרך עצמים) כגון   -חסרונותמכשירים במקביל.  

 ענפים וגזעים(.

http://he.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://he.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%9C
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http://en.wikipedia.org/wiki/Infra_red 

, פתרון היכול בצורה פשוטה או סיבים אופטיים חוטי חשמל (העברת מידע בעזרת3

גלים אלקטרונים אשר  באופן ישיר יותר ללא הפרעה של להעביר את המידע במטע

יכולים להשפיע על המערכת כולה, פתרון זה גם יכול לספק עבודה יעילה יותר ע"י כך 

מערכת. אך היה התערבות של כח אדם בו פחות תקלות תכניות כל עוד לא תשיהי

במקרה שישנה תקלה מזערית בדרך העברה באחד החוטים האלקטרוניים הדבר יכול 

לגרום לבעיה משמעותית בתפקוד המערכת בכך שיהיה צורך באופן פיזי לתקן את 

ובמידה וחוטים או כבלים אלו נמצאים מתחת לאדמה )בדר"כ(  -התקלה ע"י טכנאים

 יהיה זה כרוך בעבודה מרובה.

 

 

 דגשים בהרכבת ממשק משתמש:

לעיצוב .העיצוב הגרפי הוא למעשה "האריזה" של המערכת -עיצוב גרפי .1

עיצוב גרפי יפה ונעים  -. האחתהגרפי שתי השפעות על ממשק המשתמש

. כמו כל מוצר, אריזה יפה יותר, המשתמשבה בקרב טו לעין, גורם לתחושה

בצבעים,  השימוש -השניה משפיעה על נכונות הצרכן להשתמש במוצר.

 כאלו ואחרים על פניגופנים ואובייקטים גרפים, מאפשר להבליט נושאים 

המשתמש לבין המערכת,  תכנון האינטראקציה בין.נושאים חשובים פחות

 משק והוא המשפיע העיקרי על הצלחתהוא המרכיב המרכזי בעיצוב המ

  .המשתמשים בהשגת מטרותיהם ובביצוע משימותיהם

ממשק משתמש חייב  להביא  -הגדרת היחס בין הממשק למשתמש .3

האינטראקציה התמידית הקיימת בין המשתמש למערכת,  כך  בחשבון את

שאם הוא לא מביא זאת בחשבון, דבר זה משפיע לרעה על יכולתו של 



 36 

בין את דרך ביצוע הפעולות ולחזות את תגובת המערכת לה המשתמש

הכוללת אפשרויות פעולה רבות, אשר כל  לפעולותיו. כך למשל, מערכת

להבין את ההגיון  אחת מהן מתבצעת בדרך שונה, מקשה על המשתמש

  .העומד מאחורי השימוש במערכת ומעקבת אותו בהשגת מטרותיו

ערכת מחייב פניה ומשוב ביצוע משימות במ -פניה ומשוב למשתמש .2

שגיאה לא ברורות והודעות בשפה  למשתמש. מונחים סתומים, הודעות

 טכנית, הם דוגמאות בסיסיות למשוב לוקה וחלש. כך, משתמש אשר נתקל

בהודעת שגיאה לא מובנת, במהלך 

ביצוע משימתו, וודאי יעצור את 

פעולה  פעולתו מחשש לביצוע

  .העשויה לפגוע במצב הקיים

ממשק משתמש יעיל, מאפשר למשתמשים ללמוד את - ך למידהתהלי .0

בקלות ומסייע להם להצליח בביצוע משימותיהם בפרק זמן קצר.  המערכת

 איכותי לא מצריך זמן רב של התנסות. כך,ממשק משתמש

באופן  משתמשים במערכות, שונים זה מזה -התייחסות לעזרים נלווים .9

אמצעות העכבר בלבד, השימוש במערכת. בעוד משתמש אחד עובד ב

באמצעות המקלדת. תכנון ממשק משתמש יעיל, יספק  האחר עובד רק

פתרון איכותי ונוח לכלל המשתמשים. כאשר מדובר על ממשק למערכת 

המדוברת )מטע(, הממשק מכוון לאדם ספציפי ולא למספר גורמים, לכן 

 בממשק למערכת זו חשובה יותר ההסתגלות לאדם יחיד ולא לרבים. 

לתכנון צורת הצגת המידע  -נון צורת הצגת המידע למשתמשתכ .2

חשיבות גבוהה מאוד בעיצוב הממשק. קביעת מיקומם של  ,למשתמש
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שונים והגדרת המידע המוצג בכל שלב. חייבות להתבצע על פי  אובייקטים

  ומשימותיו. תפיסתו של המשתמש ובהתאם למטרותיו

http://www.tzur.com/ 

http://linmagazine.co.il/node/view/5145 

 

לוח השעונים במכונית הוא ממשק משתמש בכל הנוגע להעברת אינפורמציה ונתונים 

 על המתרחש ברכב בעת הנסיעה. מכאן אפשר לראות כי ישנם מספר דרכים וצורות

סקאלות עם בעזרת -רציפה -. בצורה אנאלוגיתעל מסך המשתמש הצגת המידעל

כאשר כל אות המתקבל הוא  -מחוגים )כמו ברוב המכוניות(, או בצורה דיגיטאלית

 בדיד )לא רציף(, ומוצגת באמצעות ספרות )כמו ברוב מכוניות הסיטרואן החדשות(. 

לחבר בין שתי הגישות, כך  לרוב, הצגתו הנכונה של המידע מתקבלת כאשר נוטים

 שיש אינפורציה המוצגת בעזרת סקאלות, מיצג מספרי, וגרפים.

 

http://telecom.hellodirect.com/docs/Tutorials/AnalogVsDigital.1.051501.

asp http://he.wikipedia.org/wiki/      

http://www.tzur.com/
http://linmagazine.co.il/node/view/5145
http://linmagazine.co.il/node/view/5145
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
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 זיהוי תקלות במערכת ההשקיה

 

לספק לו  -ו של מטע, יש לדאוג לצורך הבסיסי ביותר שלומעל מנת להבטיח את קיו

מים באופן רציף ומבוקר. עם זאת, במערכות השקיה מופיעים מקרים רבים של 

 תקלות כמו סתימות, פיצוצים, חורים וכו'.

 וודאיש ל מדויק וקבוע באופן רציף, למערכת מים קתעל מנת לענות על הצורך באספ

באספקת  באופן מיידי שלא יהיו תקלות במערכת או בחלקיה השונים, דבר שיפגע

לא על מנת ש מטעך לנטר את כמות המים המועברת לצורההמים. בנוסף לכך, קיים 

לים. שבסופו של דבר אינם מנוצלים ואף גורמים נזק לגידו ייעשה שימוש מיותר במים

לכן, יש לבקר באופן ישיר על כמות המים המועברת לצמח תוך כדי שימת דגש על 

הכמות הנדרשת בלבד על מנת למנוע נזקים ולשאוף לנצילות מקסימלית של 

להגיע בסופו של דבר לתוצאות המקסימליות )מבחינת התוצרת,  במטרה המשאבים

 מהבחינה הכלכלית, חסכון במים ומבחינת ניצול השטח(.

עיקריות )השימוש במערכות אינו מוחלט, יכול להיעשות  שיטות 2-כיום, מוכרות כ

טרתן לענות על שמ שימוש משולב בשתיים או יותר מהמערכות או מחלקיהן(

 הדרישות המצוינות.

 להלן פירוט השיטות הידועות:

 

 מערכת בקרה המורכבת ממערך חיישנים :1מערכת מס' 

 ש במערכת המורכבת משלושה סוגי חיישנים:נעשה שימורבות  השקיהמערכות ב

במערכות ההשקיה נעשה שימוש בשני חיישני לחץ מים המורכבים  -מד לחץ מים

 לאורך המערכת:
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החיישן הראשון מורכב בראשה של מערכת השקייה, בצמוד לברז שממנו מתחילה 

לחץ  -פעולת ההשקיה, ותפקידו למדוד ולבקר את לחץ המים בתחילת קו ההשקיה

ים הרצוי בקו. תפקידו של חיישן זה הוא לבדוק האם לחץ המים תקין )אינו גבוה המ

פוגע ביכולת העברת המים  -עלול לגרום נזק למערכת ההשקיה, או שאינו נמוך-מדי

 לאורך הקו(.

החיישן השני מורכב בקצה שלוחת ההשקיה, ומטרתו להתריע על ירידה בלחץ המים 

מים )כגון פיצוצים, סתימות תקלות לאורך קו הובכך מאפשר איתור  -בקצה השלוחה

 .וכו'(

 

 

 

 

 

 

 

משאבות הזרקת הדשן מקור הדשן או על מוצב על ה on\offחיישן  -דשן רגישותמד 

להרגיש זרימת דשן אל המערכת ולהתריע על חוסר , תפקידו אל מערכת ההשקיה

 בדשן שאומר לעבור אל מערכת ההשקיה.

 

 

 

 

 

 שעון לחץ מים ומד לחץ מים

 מד רגישות דשן
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תמיסה המוזרמת אל השטח )תערובת המים תמהיל הבקרת  -PHו  ECחיישני 

פועלים על פי ערכים המוגדרים בתוכנית ההשקיה ומבקרים את ריכוז הדשן  -והדשן(

( EC=electric conductivityבמים על ידי בדיקת רמת המוליכות החשמלית )

  ( של התערובת.PHוהחומציות )

 

 

 

 

 

 

 

ף ואמין על מערכת ההשקיה, אחראית לסיכום, יש לציין שהמערכת מספקת מידע רצי

לכך שמערכות ההשקיה והדשן השונות יתפקדו באופן קבוע ונורמלי ומתריעה על 

תקלות במערכת ההשקיה. המערכת אמינה וזמינה )נעשה בה שימוש נרחב במשקים 

קיימים( אך היא גם מוגבלת מבחינת האפשרויות שלה. המערכת זולה )באופן יחסי 

 יטה.וקלה להפעלה ולשל

 

 

 )המידע על מערכת זו נערך בעזרת עמית צור(

 

 

 

 

 ECחיישן  PHחיישן 
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מערכת המתבססת על מעקב  -Phytomonitoring  -חקלאות מדויקת :3מערכת מס' 

 ישיר על הצמח.

Phytomonitoring  = צמח/צומח(phytoמעקב ,monitoring =  היא שיטה )

 המתבססת על מעקב ישיר של מערכת חיישנים על הצמחים במטע. 

ת מורכבת ממספר חיישנים הממוקמים על הצמח, ומעבירים את המידע אל המערכ

מערכת ממוחשבת שמנתחת את הנתונים הרבים המתקבלים ולבסוף מדווחת למגדל 

על מצב הגידולים בתחומים שונים כמו השקיה, שינויי אקלים, מצב הדשנים בצמחים, 

ר הצמח ולהציג מחלות ומזיקים. בנוסף, מאפשרת מערכת שכזו לערוך מעקב אח

נתונים על שעות החום והשפעתן על הצומח, על קרינת השמש והשפעתה, על רמות 

התאיידות המים מן הקרקע ומן הצמח, והשפעות של שינויי אקלים קיצוניים כמו יובש, 

 חום, קור, מחסור במים וכו' על הצמח.

ך כדי מעקב מקיף שכזה מאפשר למגדל לגבש שיטות השקיה וטיפול בגידולים תו

זמן התגובה הקצר יחסית )השפעות על הצמח מופיעות תוך יום עד  -ניסוי וטעייה

יומיים( מאפשר למגדל לברר מהם התנאים האופטימליים לגידולים ולבסוף לפעול על 

 פיהם, מבלי לפגוע בהתפתחות הצמחים.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 מה הממחיש את שיטת הניסוי וטעייה יתרשים זר: 1נספח מספר 
 המידע על הצמחים מגיע אל המגדל שמנתח אותו ומסיק את המסקנות הנדרשות לגבי דרך הטיפול הנוכחית, 

 דיווח נוסף מהחיישנים, משווה אותו לדיווח הקודם, משנה את הליקויים ומנסה שנית. לאחר מכן הוא מקבל 

 ומפיק מכך ידע על נכונות השינויים שערך, עד שלבסוף הוא מגיע לתנאים האופטימליים לגידולים.
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 ים.מערכות מעקב ישיר מותקנות בסוגים שונים ומגוונים של פרדסים ומטע

המערכת מורכבת משתי קבוצות חיישנים: מערכת שמודדת נתונים ישירות מהצמח, 

ומערכת שמודדת נתונים מסביבתו של הצמח. המערכת הראשונה מורכבת לרוב 

מערכה שמכילה לפחות ארבעה חיישנים העוקבים אחר התפתחות הפירות ושני 

 ותו.חיישנים הממוקמים על הגזע ומנטרים את התפתח -דנדרומטרים

המערכת השניה מורכבת מחיישן לחות הקרקע, מד קרינה )קרינת השמש(, מד 

 טמפרטורה, מד לחות ומהירות רוח.

שאחראי  GSMכל החיישנים והמערכות מחוברים למאגר מידע המחובר למודם מסוג 

 על העברת המידע. כל אלו מופעלים על ידי אנרגיה סולארית המופקת מהשמש.

שני צמחים מדגמיים. הצמחים עליהם מותקנים החיישנים המערכות מורכבות על 

צריכים להיות סמוכים זה לזה ובמרכז החלקה, ועליהם נפרסים החיישנים בצורה 

 תואמת )על הגזע והפירות( כדי לאפשר השוואת מידע.

החיישנים המוצבים סיפקו למערכת מידע אודות שינויים יומיים בצמח )בגזע, כלומר 

קלים, משתנים חיצוניים ואספקת מים( וכן בפרי עצמו )פוטנציאל תגובות לשינויי א

גדילה ותגובות לתנאים סביבתיים( ובנוסף גם מידע ששימש לניתוח הצרכים 

 והדרישות של הגידולים על מנת להפיק את התוצרת המיטבית.

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ממערכת החיישנים המנטרים את התפתחות הצמחים
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ך לסיכום, ניתן לציין שמערכת מסוג זו היא המורכבת והמתקדמת ביותר, ובעקבות כ

היא מספקת למגדל את המגוון הרחב ביותר של אפשרויות ואת המידע הרחב ביותר 

שניתן להפיק מן המטע ומאפשרת לו בעצם לשלוט על המטע באופן מקיף למדי 

בעזרת שימוש במחשב בלבד. עם זאת, המערכת נחשבת יקרה באופן יחסי )בעיקר 

 בהשוואה למערכות אחרות.

מספקת אודות אספקטים אחרים ושונים של המטע מלבד מערכת ההשקיה מערכת זו 

 כמו תנאי אקלים, מצב דשנים, פגיעה בגידולים, וכו'.

 

 מקורות מידע:

 

http://www.phytech.co.il/introduction.html 

 

http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ 1 

 

Y.Ton, M.Kopyt, I.Zachs and Z.Ben-Ner 

PhyTech LTD., Yad Mordechai 79145, Israel, 2004 

 

 

http://www.phytech.co.il/introduction.html
http://www.phytech.co.il/introduction.html
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/%201
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 הדמיה תרמית לבדיקת רמות המים במטע :2מערכת מספר 

בצורה שמתוכננת להיות  במרבית שיטות ההשקיה השונות המים מועברים אל המטע,

אחידה ושווה. עם זאת, מערכות אלו אינן מספקות למגדל מידע אודות ההתפלגות 

המדויקת של המים במטע ובשל כך נערכים בימים אלו שימושים ניסיוניים בסריקה 

 תרמית של החלקה על מנת להפיק מידע ברור על רמות המים בצמחים.

י איתור הבדלים ברמות "מערכת ההשקיה עשיטה זו מאפשרת לזהות תקלות שונות ב

המים, ובנוסף לכך היא מאפשרת פיקוח וחלוקה אופטימלית של המים והפקת היבול 

 המירבי מן המטע.

כאשר נוצר מחסור במים, את ההשפעה ניתן לראות בעלים משום שבעקבות המחסור 

בעקבות נסגרות הפיוניות על העלים, דבר המקטין את מעבר החמצן והחום מהעלה. 

הפגיעה בתפקוד, עולה טמפרטורת העלה. שינויי הטמפרטורה במטע מאפשרים 

בעזרת שימוש בטכנולוגיות מיפוי המבוססות על צילומים תרמיים ליצור חלוקה של 

 המטע לאזורים על פי משטרי ההשקיה הנדרשים לכל אזור.

מספקת  מיפוי זה מאפשר יצירת תכנית השקייה מפורטת ומדויקת שבסופו של דבר

לכל חלק במטע בדיוק את כמות המים הנדרשת על מנת להפיק תוצרת מקסימלית 

 תוך שימוש מינימלי ככל האפשר במים.

בניסויים שנערכו פותחו מודלים תיאורטיים לתיאור הקשר בין טמפרטורת העלה, 

תנאי האקלים והסביבה ומצב המים בצמח. לאחר מכן, שולבו תצלומים תרמיים 

נראה על מנת לנטרל ולבטל גורמים שונים כמו טמפרטורת קרקע ועלים  ותצלומי אור

המושפעים מאור השמש )עלים מוצלים ומוארים(. המודלים לחיזוי מצב המים אומתו 

 לבסוף בתנאים מטראולוגיים שונים.

לסיכום, יש לציין ששיטה זו נמצאת בתהליכי מחקר ופיתוח ולכן יתרונותיה 

אך כבר בשלבים אלו אפשר להסיק כי עלות המערכת היא  וחסרונותיה אינם ברורים,
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גבוהה, רמת הבדיקה שלה מוגבלת )בין השאר משום שהיא מושפעת ממשתנים 

 סביבתיים(, אך מערכת זו עוד יכולה להשתכלל ולהתייעל בעתיד.

 

 מקורות המידע:

 

http://www.mop-zafon.org.il/group/nashir/takzirim_2005_5.doc 

 

 

 סיכום הממצאים:

 -לאחר קריאת המידע והבנתו ניתן לסכם בכך

 -ת שני תחומים שוניםולות, וניתן לסווג אותן ככאלו המנצמערכ 2בפנינו עומדות 

ים, שהן התחום הראשון, הכולל בתוכו את מערכת החקלאות המדויקת והחיישנ

מערכות המתבססות על קבלת מידע רציף מהשטח ע"י שימוש בחיישנים המנטרים 

את התחומים שבהם יש למגדל צורך. התחום השני, הוא תחום טכנולוגי שבו נעשה 

שימוש במערכת מתוחכמת המוסבת לתחום החקלאות. המערכת הראשונה 

למגדל אופציות המורכבת מאוסף חיישנים היא מערכת ישנה )יחסית( שמאפשרת 

התרעה בפני תקלות במערכת ההשקיה, הדישון ומערכות הובלת  -מוגדרות למדי

ה היא יהמים השונות. המערכת היא זמינה, זולה )יחסית( ואמינה. המערכת השני

המתבססת על מעקב כולל אחר הצמח ומאפשרת מגוון  Phytomonitor-שיטת ה

ת זו היא מערכת חדשנית אך רחב של אפשרויות לניטור הצמחים והמטע. מערכ

יקרה, אך היא מאפשרת קבלת מידע מקיף, כולל, מדויק ואמין אודות המטע 

והגידולים, שמאפשר להגיע לניצול מקסימלי של הקרקע, היבולים והמשאבים 

השונים. המערכת השלישית היא מערכת חדישה שנמצאת בשלבי ניסוי, היא 

http://www.mop-zafon.org.il/group/nashir/takzirim_2005_5.doc
http://www.mop-zafon.org.il/group/nashir/takzirim_2005_5.doc
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סורים ותקלות באופן מדויק. מערכת מאפשרת מידע מדויק מהצמח ומצביעה על מח

זו יקרה באופן יחסי, רמות יציבותה ואמינותה מוטלות בספק משום שהיא מושפעת 

 מהסביבה ואינה יציבה. בנוסף, מערכת זו אינה מספקת נתונים באופן רציף מהשטח.

בעקבות סיכום המידע, ניתן להניח כי נעשה שימוש במערכת החקלאות המדויקת 

(Phytomonitor משום שלמרות עלותה הגבוהה היא מספקת את המידע המקיף )

 והאמין ביותר.
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