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  :בעיהת ההגדר

התקיימה על זירה הנקראת  ו "Lunacy " נקראת 2009 לשנת FIRSTמשימת 

 רצפת המגרש עשויה מחומר מיוחד המדמה את "the crater"" המכתש"

, 0.05קינטי , 0.06סטטי : רמת החיכוך שלו הוא, החיכוך על אדמת הירח

או כל /ובנוסף לכך נתונים לנו גלגלים אשר אין באפשרותנו להחליפם לשנותם 

  .דבר אחר

מכיוון שהמשטח חלק ומדמה את החיכוך הקיים על אדמת הירח יש סבירות 

גדולה שהרובוטים יחליקו ויתנגשו אחד בשני ולכן על כל קבוצה לתכנן את 

בנוסף על כל . מיקומם של חלקי הרובוט הרגישים כך שלא יהיו חשופים לפגיעה

באמצעות במפרים ) עהשלדת מערכת ההנ(קבוצה לרפד את דפנות השאסי 

 .  לפי סטנדרטיים

מטרת המשחק היא לקלוע כדורים מיוחדים לתוך עגלה שנגררת על ידי 

ניתן לקלוע באמצעות הרובוט או בעזרת שחקן . הרובוטים של הקבוצה היריבה

  .אנושי שעל הרובוט לספק לו כדורים

  )ודראה להלן ניק( .ישנם שלושה סוגי כדורים אשר לשלושתם ניקוד שונה

בחלק הראשון ישנה מעין ליגה , מבנה התחרות בארץ ובעולם בנוי משני חלקים

 משחקים יחד עם רובוטים נוספים שנבחרו 8-שבה כל רובוט מתחרה בכ

בסופה של הליגה מתבהרות היכולות של כל רובוט בטבלה , בבחירה אקראית

י  וההפסדים שלו והרובוטים מדורגים לפהניצחונותאשר מראה את מאזן 

  . עם ההפסדים במשחקיםהניצחונותהאיכויות ויחס 

שמונת הרובוטים ,  החלק השני בתחרות מתחיל כאשר נגמרת הליגה

שני ,כל אחד , ובוחרים" קפטנים"המדורגים במקומות הגבוהים ביותר נקראים 

רבע גמר (רובוטים לבריתות של שלושה אשר ישחקו יחדיו בשלבי ההכרעה 

יכול לעשות (ט בוחר רובוט שמדורג בשמינייה הגבוה אם רובו). חצי גמר וגמר

) זאת רק אם הוא נמוך ממנו בדרוג ובתנאי שעוד לא בחר רובוט שישחק איתו

.  וברשותו לבנות ברית משלו8 עולה בדרוג למקום ה 9הרובוט שהיה מדורג 
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משחקי ההכרעה בנויים במבנה . לאחר הבחירות מתחילים משחקי ההכרעה

. 3-הטוב מבכל שלב מתמודדת כל ברית בסדרת .  גמר וגמרחצי, של רבע גמר

הברית , בגמר.  והמנצחת עולה לשלב הבאיוצאתברית שמפסידה בסדרה 

 רובוטים 3ובכך . המנצחת זוכה בתחרות והמפסידה במקום השני בתחרות

שלושת הרובוטים הזוכים זכאים להשתתפות .  בשני3זוכים במקום הראשון ו

 .באליפות באטלנטה
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  ?FIRSTמהו רובוט ה 

 הוא רכב המונע מרחוק אשר תוכנן ונבנה על ידי צוות FIRSTרובוט ה 

בסיוע של מנחים מתחומי , תלמידים ומורים ממגמות מכטרוניקה ואלקטרוניקה

  .ההנדסה

הרובוט מונע . שני מורים וחמישה מנחים,  תלמידים30הקבוצה שלנו כללה 

רובוט משתמש במגוון מערכות ה. V12חשמלית על ידי סוללה מובנת של 

  .אלקטרוניות ומכאניות בזמן פעולתו

מערכות אלו כוללות חיישנים ונשלטות על ידי אדם מעמדת ההפעלה באמצעות 

  ).ללא שליטת אדם(או בצורה אוטונומית , משדר רדיו

  :תהליך בניית הרובוט כולל מספר שלבים כגון

וניסינו , יתים תכופות שבה ערכנו ישיבות קבוצתיות לע-חשיבה תכנונית 

עץ וחומרים שהיו ,כולל בניית דגמים מלגו (פיתרונות לביצוע המשימה 

  .) משנים קודמות על מנת לבדוק את תפקוד הרעיוןברשותנו

הבא ולבסוף הגענו " צעד" בכל ישיבה הוחלט על ה-בחירת מוצר סופי 

  .לשני פתרונות סופיים שנוסו ובסוף הוחלט על הרעיון הטוב מביניהם

 בשלב זה בדקנו כיצד יש ליצר את החלקים על מנת שהרובוט -חישובים 

  .יפעל ללא תקלות

סרטטנו את ) שהתבצע במקביל לשאר העבודה( בשלב זה -סרטוטים 

החלקים שרצינו לייצר במפעלי הספונסרים ובנוסף סרטטנו את כל 

 .FIRSTהרובוט על מנת להשתתף בתחרות סרטוטים מטעם 

 זה שלחנו סרטוטים ותלמידים למפעלי הספונסרים  בשלב-ייצור חלקים 

 . כדי שיהיו פעילים בהליך יצור החלקים

 . חיבור כל החלקים על מנת ליצור את הרובוט עצמו-בניה 
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                   – FIRST FRC 2009 – המשחק  חוקי

 שכל – וכחולה אדומה – בריתות שתי .המכתש נקרא Lunacy המשחק מגרש

 היא המשחק מטרת .משחק סיבוב בכל מתחרות ,קבוצות משלוש מורכבת אחת

 המחוברים הטריילרים לתוך כדורים קליעת ידי-על נקודות שיותר כמה לצבור

 .היריבה הברית של לרובוטים

 המשחק מהלך . 1

 שתוכנתו פקודות פי -על פועלים הרובוטים בו אוטונומי במצב מתחיל המשחק

 הנהגים במהלכו ,הידנית השליטה מצב עמגי מכן חרלא.  שניות15- למראש

  . שניות15 דקות 2כ "סה,  דקות2- לברובוט שולטים

  מילון מונחים– הגדרות 2.

 ברית כנגד ,משחק סיבוב במהלך יחד שמשחקות קבוצות שלוש :ברית 

 .יריבה

 Herding   :על מנחים אינם שהם בזמן הכדורים של במיקום שליטה 

 מגע וגם ,לכדורים הרובוט בית קבוע געמ גם כוללת זו הגדרה .הרובוט

  .)וכד דחיפות( ונשנה חוזר

 חוקי של הפרה בשל הברית מניקוד נקודות 10 של הפחתה: עונשין 

 .משחק

 או הרובוט ידי על נתמך הכדור כאשר ,כדור של במיקומו שליטה: החזקה 

 .הרובוט על נמצא הכדור משקל שעיקר פירושו נתמך .ידיו-על נאחז

 ביחס מקום באותו נשאר הכדור ,פונה או זז הרובוט שאם ופירוש נאחז

 .)איתו יחד זז( לרובוט

 נתמך כלשהו כדור כאשר נחשבת הרובוט של לטריילר קליעה: קליעה 

 מצב גם כולל .)הטריילר בתוך שנמצא כדור או( הטריילר ידי על לחלוטין

 .הטריילר על נתלה הכדור בו
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 בזמן הרובוט את פעיליםהמ FRC מקבוצת נציגים ארבעה: קבוצה 

 :כוללת הקבוצה .המשחק

  .המשחק במהלך מייעץ אשר מורה או תלמיד: קפטן-מפקד

 באמצעי לגעת מותר להם רק .ברובוט הנוהגים תלמידים שני: טייסים

 .השליטה

 כדורים ולקבל מהמכתש כדורים להכניס מותר לו תלמיד: טעינה מומחה

  .מתוכו

  

  

 חוקים 3.

  -בטיחות

 יקבל הוא ,בטוחים -בלתי נראים עיצובו או הרובוט פעולת ,שהוא שלב בכל אם

   .המשחק אותו למשך וינוטרל עונשין

 שלא להחליט יכול השופטים ראש ,הרובוט עיצוב בשל נגרמה ההפרה אם

 . ישונה שהעיצוב עד ולשחק להמשיך לרובוט לאפשר

 קניםשח-בעמדת נמצא ) E-Stop ( בטיחות-עצירת כפתור – בטיחות עצירת

 מטרתו .הסיבוב סוף עד הרובוט את תנטרל הכפתור הפעלת. קבוצה כל של

   .בטיחות סכנות של במקרה הרובוט את לכבות היא

  .זה כפתור להפעיל ראשי שחקן כל

 כל רובוט אשר יעבור על kickoffהרובוט צריך לעמוד בחוקים שהוצבו ב 

  . החוקים יפסל ויצא מהמשחק
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 :המשחק שלבי

 על שליטה אין לטייסים .המשחק של הראשונות השניות 15 – מיאוטונו מצב

    .זה בשלב הרובוט

 אליהם שתוכנתו ולפקודות מחיישנים לקלט ורק אך להגיב מותר לרובוטים

 .זה במצב תקפים הבטיחות חוקי כל .מראש

   .האוטונומי המצב שלאחר הדקות שתי – ידנית שליטה מצב

 .המשחק לסוף עד ,ובוטיםבר לשלוט יכולים הטייסים זה במצב

 :ניקוד

 .היריבה הברית של שבטריילרים הכדורים כמות פי-על נקבע הברית ניקוד

 .נקודות 2 שווה שנקלע ירח סלע כל

 .נקודות 2 שווה שנקלע ריק תא כל

  .נקודות 15 שווה שנקלע תא-סופר כל

 ,טריילר בכל שנקלעו הכדורים כמות פי-על נקבעת הסופית הנקודות כמות 

   .שנצברו העונשין כל חותפ

 נחשבת לתוכו שנקלעו הכדורים כמות ,המשחק במהלך מתהפך טריילר אם

 .המשחק בסוף הנקודות חישוב לצורך

 ניקוד" אין ,העונשין חלוקת לאחר אפילו .0 הוא סבב בכל המינימאלי הניקוד

  ."שלילי
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 המשחק מהלך 4. 

 :התחלתי מצב

 הטעינה מומחה .הקבוצה בשטח צאיםנמ והטייסים המפקד ,המשחק בתחילת

 מוצב

 יוצב קבוצה מכל אחד טעינה-מומחה( Outpost -ב או התדלוק מעמדות באחת

 יהיו העמדות שלושת שכל כך ,ברית לאותה השייכות העמדות משלושת באחת

 איזה ביניהם יקבעו הברית חברי .)עמדה באותה מומחים שני יהיו ולא ,תפוסות

 . עמדה באיזה יוצב מומחה

 מבין באיזה ביניהם יחליטו הברית חברי ,הסבב תחילת לפני – הרובוטים מיקום

 לטריילר יחובר רובוט כל .מהרובוטים אחד כל יוצב השיגור עמדות שלושת

 עם במגע יהיה שהטריילר בצורה ,לו שנבחרה השיגור עמדת בתוך כולו וימוקם

 .)נמצא הוא רשיגו-עמדת באיזו תלוי( המגרש -גדר עם או האוויר-מנעל

    .הסבב לפני ירח סלעי 20 תקבל קבוצה כל – הירח-סלעי מיקום

 למקמם ניתן לא( הקבוצה אותה של הרובוט על או בתוך מתוכם7 עד לשים ניתן

 .הרובוט בסביבת הרצפה על

 הנמצא הקבוצה אותה של ההטענה-למומחה ינתנו )יותר או 13 ( הסלעים שאר

הסבב  לפני – הריקים התאים מיקומי  Outpost -ב או התדלוק מעמדות באחת

 זמינים יהיו הם ,המשחק תחילת מרגע Outpost בכל  תאים ריקים4ימוקמו 

 .למומחה

 מחוץ  סופר תאים2ימוקמו  ,המשחק תחילת לפני – תאים-הסופר מיקומי

תאים ריקים בתאים  להחליף יהיה ניתן .התדלוק מתחנות אחת כל ליד ,לזירה

  . האחרונות של המשחק שניות20אלו רק ב

 ,מדידה-סרטי כגון( הרובוט את למקם מנת-על חיצוני אמצעי בכל להשתמש אין

 .עצמו הרובוט על המונחים באמצעים רק להשתמש ניתן .)וכדומה לייזרים
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 על ימוקם לא חפץ שום ,והרובוטים הטריילרים ,לכדורים פרט – מגרש ציוד

 .המגרש

 חוקים להפר אחר לרובוט שתגרום פעולה לבצע אין 

 .המפר לרובוט עונשין ינתנו לא ,זה במקרה .

 . כולה הברית כלפי ייושמו שחולקו עונשין כל ,אחרת נכתב אם אלא

 :כדורים הזזת

 .המגרש לחומת מעל הטלתם ידי-על לזירה ירח סלעי להכניס רשאים המומחים

 .)ינתנו עונשין( המגרש-לחומת מסביב להשליכם אין

 להכניס רשאי Outpost -ב שמוצב ההטענה-מומחה – םריקי תאים הכנסת

 .לחומה מעל הטלתם ידי על ולא ,לכך המתאים הפתח דרך למגרש ריקים תאים

 עמדת אל המכתש מתוך מועבר ריק תא כאשר – ריקים תאים החלפת

 תא כל על .לכך המתאים במקום להניחו יכול ההטענה מומחה ,התדלוק

 השניות 20 -ב ורק אך ,למגרש תא-פרסו להכניס המומחה רשאי ,שנלקח

 .למגרש הריק התא את להחזיר ניתן לא ,מכן לאחר .למשחק האחרונות

 מומחה ,המשחק של האחרונות השניות 20 במהלך – תא-סופר קליעת

 למגרש להכניסם או ,היריבים לרובוטים תא-סופר לקלוע רשאי ההטענה

    .) מבריתו רובוטים ידי-על לאיסוף(

 .עונשין שני ינתנו ,האחרונות השניות 20 לפני למגרש יוכנס תא-סופר אם

  .האפשרי בהקדם לתוכו יוחזרו המגרש מגבולות שיצאו כדורים
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 הרובוט תפעול .5

 :למגרש מחוץ רובוט

 ,הידנית השליטה שלב במהלך ,המגרש לגבולות מחוץ משטח בכל שייגע רובוט

 .עונשין יקבל ולא ,מיידית ינוטרל

 10 לו ינתנו ,למגרש מחוץ בטעות יממצא רובוט אם ,האוטונומי המצב לאחר

   .שינוטרל לפני ,למגרש עצמו את להחזיר שניות

 .שינוטרל יתכן ,בטוחים לא ייראו שלו החזרה ניסיונות אם

 מכל השחקנים -עמדת לכיוון המגרש חומת את לחצות רובוטים על איסור חל

 . ינוטרל בוטשהרו ויתכן עונשין תגרור הפרה .שהיא סיבה

 :רובוט פעולות

 איסור חל .למגרש נזק נגרם לא עוד כל ,במגרש חפץ כל לדחוף רשאים רובוטים

   .הטריילרים לגרירת פרט ,מהמגרש בחלק לאחזו הרובוטים על

 ,תוזהר זה חוק שתפר קבוצה

 .ינוטרל שהרובוט יתכן ,תמשיך ואם

 באמצעות )תהפךה אם למשל( הפעולה יכולת את שאיבד רובוט לנטרל ניתן

   .הבטיחות-עצירת כפתור

 חרג ,למשל ,אם גם( נוספים עונשין לכל יגרום לא זה רובוט ,מכן לאחר

 .)הגודל מגבולות

 הן שלהם בטריילרים או אחרים ברובוטים לפגיעה ספציפית שנועדו פעולות

 . אסורות

 או ינוטרל שהרובוט או/ו עונשין שיחולקו יתכן ,רובוטים בין מגע של במקרים

 של עמיד במבנה צורך יש ,רב מגע כולל שהמשחק כיוון ,זאת עם .יפסל

    .הרובוטים
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  :הבאים המנחים-הקווים תחת יתנהל רובוטים בין מגע

 עונשין יינתנו ולא , בטעות לקרות עלולות רובוטים בין חזקותהתנגשויות 

 .זה במקרה

 .מתקבל לרוב הוא הבאמפרים באזור מגע

 לרוב הוא זה באזור מגע ,באמפרים ידי על מוגן אינו יםהבאמפר מאזור חלק אם

 .מותר

 לא לרוב ,שלו הבאמפרים לאזור מחוץ ,נפל או הצד על שהוטה רובוט עם מגע

 .לעונשין יגרום

 פסילת אף ולעתים ,עונשין ויגרור אסור הוא הבאמפרים לאיזור מחוץ מגע

 .הרובוט

 .טריילר או ראח רובוט על לטפס או להתחבר רובוט על איסור חל

  

 רובוט להפוך מנת על לרובוט המחובר משופע במשטח להשתמש איסור חל

  .טריילר או אחר

 זה נזק גורמים הם אם או מסוכן מצבם אם ינוטרלו בזה זה שהסתבכו רובוטים

   .למגרש או לזה

 .ייפסל הוא ,השני את במכוון תפס הרובוטים אחד כי נקבע אם

 .המגרש על רכיבים אחוריהםמ להשאיר רובוטים על איסור חל

    .שלהם מהטריילר במכוון להתנתק הרובוטים על איסור חל

   .הרובוט לפסילת תגרום החוק הפרת

 .הסבב סוף עד ינוטרל הרובוט ,בטעות ינתק הטריילר אם

 להעביר צורך ללא כדורים מהם להסיר יהיה שאפשר כך רובוטים לתכנן יש

   .לרובוט חשמל
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 להמשיך יוכל לא אחרת ,אותו לשנות תידרש זה חוק פרי שלה שהרובוט קבוצה

 .במשחקים להשתתף

 הקבוצה חברי פעולות .6

 קבוצה-חבר כל להכניס אין .למשחק נציגים מארבעה יותר לא תשלח קבוצה כל

 .למגרש אחר

 קו מאחורי לעמוד חייבים והמפקד הטייסים ,האוטונומי השלב במהלך

    .שלהם הברית באזור השחקנים

 מנותק להיות חייב הטייסים ידי-על המוחזק בקרה מצעיא כל

 השלב במהלך האוטונומי השלב שיגמר עד לחברו ואין ,הבקרה-מקופסאות

 , האוטונומי

 הוא בו Outpost -ה או התדלוק תחנת בתוך להישאר חייב ההטענה-מומחה

    .נמצא

 ההי חייב המומחה בהם למקרים פרט( לעונשין תגרום זה מתחום יציאה כל

 .)בטיחות מסיבות לזוז

 בתוך מקום לכל לנוע ולמפקד לטייסים מותר ,הידנית השליטה שלב במהלך

    .הקרובה התדלוק עמדת את כולל ,שלהם הברית שטח

   .להם שהוקצתה העמדה בתוך להישאר חייבים ההטענה מומחי

    .וחגור ישוב להישאר חייב Outpost -ב שהוצב המומחה

 .)בטיחות למקרי פרט( עונשין תגרור הפרה כל

 .בכדורים לגעת רשאים ההטענה מומחי רק

 .עונשין תגרור הפרה .המומחה של בידיו כדור כל יהיה לא ,המשחק בתחילת

 רשאי )האוטונומי המצב במהלך כולל( המשחק תחילת מרגע שלב בכל

 .המגרש תוך אל כדור להכניס המומחה
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 ורק אך ,המגרש מתוך םאליה שהועברו כדורים לקחת רשאים הטענה מומחי

 .להם שניתנו המלקחיים באמצעות

   .הבקרה תוקופסא את יפעילו הטייסים ורק אך ,משחק-סבב במהלך

 תביא הקבוצה אותה של לטייסים פרט אדם כל ידי-על זו בקופסא נגיעה כל

 .הסבב מאותו הקבוצה ופסילת הרובוט לנטרול

 עלולה כלשהי קבוצה ריחב מצד נאותה לא התנהגות – מקצועית וחזות כבוד

 .הסיבוב מן לפסילתם להביא

 אך יתבצע ,'וכד עונשין ,ניקוד ,חוקים לגבי דיון כל השדה-שופטי עם שיחה .7

 .השופטים ראש לבין )מנטור ולא( תלמיד בין ורק

    .שונים ממקורות מידע לבקש רשאי השופטים ראש ,החלטה קבלת בעת

  .הסופית ההחלטה את יבצע עצמו השופטים ראש רק ,זאת םע
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  המתפעלים

  :לכל רובוט יש כמה מתפעלים והם מתחלקים לארבע

  קפטן. 1

הקפטן הוא לרוב זה שקובע את המהלכים כיוון שהוא לא עסוק בלנהוג או 

לתפעל מערכת אחרת של הרובוט הוא יכול לזוז בסימון המותר שיש ולקבוע 

צריך במהלך המשחק עם מהלכים ובדרך כלל מחשב ומחליף אסטרטגיות עם 

  .במילים אחרות אפשר לומר שהוא המתכנן של המהלכים. הקפטנים האחרים

  נהג. 2

הוא שולט במערכת ההנעה והוא . הנהג הוא מתפעל הרובוט בצורה של תזוזה

היחידי שיכול ומורשה להזיז את הרובוט במהלך המשחק לאן שהוא רוצה 

  . בזירה

  מתפעל מכני. 3

נהג ויש לו הגאים משלו בכדי לשלוט במערכות שונות המתפעל לרוב ליד ה

זאת אומרת מערכות כמו , הוא לרוב מתעסק בכל דבר חוץ מנהיגה. ברובוט

  . זרוע או צריח אם יש

  שחקן אנושי. 4

 את הכדורים ולנסות לקלוע אל תוך קהשחקן האנושי הוא זה שיכול לזרו

  .העגלה
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  חוקי בניית הרובוט

  .וקים מסוימים שאותם אסור לעבור בשום אופןלבניית הרובוט יש ח

  . אם רובוט יבנה לא לפי החוקים הוא יפסל ולא יוכל להשתתף בתחרות

  -גודל הרובוט

  מ" ס152-גובה

  ג" ק54.4 -משקל

  מ"ס71.1-רוחב

  מ"ס96.5-אורך

ל גם במהלך "לעומת שנים קודמות לרובוט אסור לצאת מהמידות הנ

  .משחק

  מנועים

    CIM מנועי 4  ב מותר להשתמש-

 מנועי 2הכוללים   first -ניתן להשתמש במנועים המגיעים עם הערכה של ה-

  "."taigeme-ומנוע" ווינדו מוטור" מנועי  4, "פישר פרייז"שני מנועי , "גלוב"

-MP-36064  מנעי 2, "פישר פרייז" מנועי CIM ,2 מנועי 4-השנה השתמשנו ב

  .בל עליהם אישור מנועים אלו לא קובלו בקיט אך קו 540

  קצוות חדים

כמו כן מערכת . לרובוט אסור שיהיו קצוות חדים בכדי למנוע פציעות לא נחוצות

כך שאסור גם אמצעים חדים , הנסיעה אסורה מלפגוע בשטיח של הזירה

  לאחיזה מתחת לרובוט
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   -מספר הקבוצה והספונסרים העיקריים

  . ר הקבוצהכל רובוט מחויב לשים בכל צד של הרובוט את מספ

 4בכל . של הספונסרים העיקריים) Logo(על הרובוט צריך שיהיו הסמלים 

והעובי של '  אינץ4הפינות של הרובוט המספר חייב להיות בגובה של לפחות 

המספרים צריכים להיות נראים למרחק של לפחות ',  אינץ3\4האותיות לפחות 

  . רים מונחיםוהצבע חייב להיות בולט מהרקע שעליו המספ,  רגל100

  . דבר זה עוזר לשופטים ולפרשן לדעת איזה רובוט הוא של איזה קבוצה

  במפרים

  .השנה הבמפרים היו חובה בגלל חוסר החיכוך שהוביל להתנגשויות לא רצוניות

 מהרובוט ולשום חלק 2\3הבמפרים היו צריכים לכסות לפחות : חוקי הבמפרים

  .מהרובוט אסור לבלוט מחוץ לבמפרים

חייבת להיות אפשרות לפרק ולהרכיב אותם על הרובוט לצורך שקילה ובדיקות 

, pound 15במפרים לא יכולים לעבור את ה, אחרות

הבמפרים לא חייבים להקיף את כל האזור של 

אבל אסור לחבר לרובוט במפרים שאורכם , הרובוט

עובי העץ של הבמפר צריך ',  אינץ6הוא פחות מ

חייב להיות מחובר למוטות אלומיניום שיחזיקו את הבד העץ ',  אינץ3\4להיות 

במפר לא יכול להיות יותר ארוך מהאורך של הצלע של , מתוח על הספוגים

את , בכל במפר יש שני ספוגים שמרכיבים אותו, הרובוט עליו הוא הורכב

  . הספוגים עוטף בד שמגן על הבמפר מלהתפרק במהלך המשחק
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  הבקר

  .רובוט במקום שניתן לראות את נוריות החיווי חייב להיות ממוקם על ה

  מערכת חשמל

 כדי לבקר על מהירות המנועים victors  או jaguarניתן להשתמש ברכיבים כמו 

  .ועל כיוון סיבובם

  . לבקר על מנועים הפעלה הפסקה וקביעת כווןSpikesניתן להשתמש ב 

אינקודרים כדי למדוד את מצבי המערכת ניתן להשתמש בפוטנציומטרים או 

  .ולחברם לבקר הרובוט

 12VDC non-spilableמקור המתח החוקי היחידי במהלך המשחק זה הבטריה 

lead acid battery הבטרייה יכולה להיטען . 2009 שניתנה בערכה של פירסט

  .  אמפר6בין משחקים במטען 

 יכולה להיות שמישה רק לבקר הנהיגה ולא לשום V7.2 של הbeckup batteryה

אם , את בטריית הגיבוי ניתן לטעון על הרובוט או מחוץ לרובוט. רה אחרתמט

מחוץ לרובוט אז ניתן להשתמש במטען של הבטרייה הניתן בערכה ואם על 

הרובוט אז ניתן לטעון דרך חיבור מיוחד שניתן בערכה שמתחבר לבטריית 

  . 12Vה
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  . אסור להשתמש בשילדת הרובוט בתור מוליך חשמל

 צריך 5V ו12Vלמתח חיובי של .  צבע אחר של חוט כדי להבדיללכל מתח יש

למתח שלילי יש להשתמש בחוטים . חומים ולבנים, להשתמש בחוטים אדומים

  . כחולים ושחורים

לכל עובי חוט שעובר בו מתח מסוים יש להשתמש בהתקן הגנה של אמפר 

  -מסוים

12AWGאמפר40התקן של ,  או רחב יותר .  

14AWGאמפר30התקן של , ר או רחב יות .  

18AWGאמפר20התקן של ,  או רחב יותר .  

24AWGמד , פוטנציומטר,  או רחב יותר משמש לחיבור לחיישנים כמו מתגים

  . תאוצה וחיישנים אחרים
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  אמצעי זהירות ובטיחות

  . כל מהלך העבודה על הרובוט והמשחקים מלווים בחובת השימוש במשקפי מגן

  .disableחייבים לשים אותו על , ט כאשר הוא פועלאין לעבוד על הרובו

  .ערכת עזרה ראשונה צריכה להיות זמינה בכל זמן שעובדים על הרובוט

כפתור חירום מותקן בכל עמדה במהלך המשחקים כדי שהזרם לרובוט יוכל 

  . להיעצר בכל זמן של מקרה חירום במידית

  . לגרום לפציעותכמובן להיות זהירים כשעובדים עם מכשירים שיכולים 

האורך . מהרצפה'  אינץ8.5לבין '  אינץ2.5הבמפרים צריכים להיות בגובה של 

לבמפר מותר לעבור בקצת את האורך . ' אניץ38המרבי של הבמפר יכול להיות 

  .של הצלע של הרובוט כדי להגן טוב יותר על הרובוט
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  מערכות מכאניות

  מבנה הרובוט

  .בנות את הרובוט לאורך או לרוחבהשנה עלתה שאלה האם ל

לאחר סיעור מוחות ארוך נבנתה טבלה של יתרונות וחסרונות של כל אחת 

  .מהאופציות

  :בנייה לאורךה יתרונות

הבנייה לאורך היא שיטה שהשתמשנו בה בשנים קודמות לכן היא  �

 .מוכרת

 לפי חישובים ראשוניים חשבנו שבבניה -תכולת סל כדורים גדולה יותר �

 . יש יותר מקום אכסון לכדוריםלאורך

 מכיוון ששיטת הבנייה לאורך מוכרת לנו כבר -חלוקת נפח יעילה יותר �

. משנים קודמות ידענו איך לחלק את שטח המערכת באופן יותר יעיל

 :להלן השיטה

  

  

  

 

 בגלל צורת המשחק השנה - במרחבים צרים טובה יותריכולת מעבר �

 . ה חשובה והכרחיתהיניכולת המעבר בין שני רובוטים 

 התאמת רוחב הרובוט לרוחב העגלה �

  

 מסוע
  סל

מערכות  

  אלקטרוניות

 מדחף
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  :בנייה לאורךהחסרונות 

 במשחק השנה יכולת התמרון והסיבוב הייתה -.רדיוס סיבוב גדול �

מאוד חשובה ולכן כמה שרדיוס הסיבוב קטן יותר יכולת ההתחמקות 

 .טובה יותר

וק כלומר ככל שהכוח המניע רח.  מומנטים– לסיבוב כוח גדול יותר �

 M=L*F.  יותר מציר הסיבוב  כך נדרש להפעיל כוח קטן יותר

 ככל שהמפתח לכניסת הכדורים גדול יותר כך -25"מפתח קטן מ  �

  .גדלים הסיכויים שיכנסו יותר כדורים

  

  :בנייה לרוחב הםהיתרונות 

 במשחק השנה יכולת התמרון והסיבוב הייתה מאוד -רדיוס סיבוב קטן �

סיבוב קטן יותר יכולת ההתחמקות טובה חשובה ולכן כמה שרדיוס ה

 .יותר

כלומר ככל שהכוח המניע רחוק יותר מציר .  מומנטים–כוח קטן לסיבוב  �

 M=L*F.  הסיבוב  כך נדרש להפעיל כוח קטן יותר

ככל שהמפתח לכניסת הכדורים גדול יותר כך גדלים . 25 "–מפתח רחב  �

  .הסיכויים שיכנסו יותר כדורים

ולכן ברובוט רחב , ה אין איסור על התנגשויות השנ-יציבות הרובוט �

בשונה מברובוט ארוך בהתנגשויות מהצד ומלפנים ישנו סיכוי קטן יותר 

  .שהרובוט יתהפך
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  :חסרונות הבניה לרוחב

אך כשרובוט אחר פוגע , רובוט רחב יציב יותר האומנם -רגישות בפינות �

 .ותבקלהוא יוצא מאיזון ושליטה , באחת הפינות של הרובוט

 בגלל צורת המשחק השנה יכולת המעבר -קושי מעבר במקומות צרים �

וכאשר הרובוט בנוי בצורה , בין שני רובוטים הינה חשובה והכרחית

 .פעולת ההתחמקות קשה יותר, רחבה

 -כמות כדורים קטנה �

פ החישובים "ע

גילינו , הראשוניים

שברובוט ארוך יש 

יותר מקום אחסון 

 .לכדורים

ת חלוקת נפח פחו �

משום שלא -יעילה

התנסנו בבניה 

רוחבית היה לנו 

 .קשה יותר למצוא חלוקת שטח יעילה במרחב הנתון

 .רוחב גדול מהעגלה �
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  גלגל המחובר להנעה

 ובוטרה  ציר הסיבוב של 

  מערכת ההנעה

  :)2005שנת  (גלגלית-הנעה דו

מערכת הנעה זו היא מערכת פשוטה מאד להרכבה וגם חסכונית במשקל משום 

ת הנעה אחרות ששקלנו שיש צורך ברכיבים מכנים מעטים יחסית למערכו

  . לעבוד איתן

מערכת הנעה זו לא הייתה פרקטית לרובוט שלנו בגלל שיש למערכת זו בעיה 

זאת ועוד משום שרק שני גלגלים . של חיכוך שגורמת לכך שהרובוט יהיה חלש

בשנתנו . מספר המנועים המחוברים הוא מוגבל וישנה בעיה של כוח, מונעים

. בחרנו במערכת הנעה זו וראינו את חסרונותיה FIRSTהראשונה בפרויקט ה

בנוסף לכך גילינו שלנהגי הרובוט קשה יותר לשלוט על רובוט עם מערכת הנעה 

 ומכך נוצר רדיוס סיבוב מסוג זה בגלל שלמערכת זו יש שני גלגלים חופשיים

   .רחב
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  :)2006שנת  (4X4הנעה 

השליטה על ההיגוי היא מערכת הנעה זו מאפשרת לרובוט סיבוב במקום ורמת 

-בנוסף לכך למערכת זו חיכוך גדול יותר ממערכת ההנעה הדו. גבוהה יותר

 בתחרות )2006(השנייה במערכת הנעה זו בחרנו להשתמש בשנתנו . גלגלית

  .FIRST-ה

בשנה זו הייתה המשימה לקלוע כדורים לתוך שערים וסלים ולשם כך הרובוט 

מערכת הנעה זו שירתה אותנו , צמו במקוםהיה צריך להיות מסוגל לכוון את ע

  .היטב ותרמה לנו לניצחון בארץ

השנה משום שמשטח הזירה השתנה מאוד משטיח בעל הרבה חיכוך למשטח 

פלסטיק בעל חיכוך מועט הוחלט שלא להשתמש במערכת הזו כי אינה מספקת 

  .מספיק חיכוך

  

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

ציר  גלגל המחובר להנעה

 הרובוט הסיבוב של
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  גלגל המחובר להנעה

 הרובוט ציר הסיבוב של

  :)2007שנת  (6X6הנעת 

 אך שיש לה 4X4ה מאד במאפייניה למערכת ההנעה מערכת הנעה זו דומ

 משטחם עהגלגלים הנוספים מאפשרים יותר חיכוך . מספר חסרונות ויתרונות

חסרונה של מערכת זו היא שהיא מורכבת מרכיבים מכנים רבים . המגרש

  . ששוקלים הרבה ומרבית המשקל של הרובוט מגיע ממערכת ההנעה

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):2008ת שנ(משופרת -6X6הנעת 

, 2007- רגילה  שהייתה בשימוש ב6X6היא בעצם שדרוג למערכת  מערכת זו 

 להנעה והגלגלים כוסו בשטיח גומי המגביר  CIMבמערכת זו נוספו שני מנועי 

  . רובוט זה לעומת קודמו הרבה יותר מהיר ואחיזתו בקרקע גברה. את החיכוך

דבר שלא רצינו בשל ( שהיא שוקלת הרבה  זו לא נלקחה השנה משוםמערכת

  וחוק האוסר על שימוש בגלגלים מחוץ לקיט או גלגלים ,)רצוננו להוסיף מדחף

  .בעלי מקדם חיכוך גדול יותר משל הגלגלים בקיט
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, 2007השנה בגלל בעיית החיכוך שניתנה לנו החלטנו לחזור למערכת של 

ע צד  בלבד וכל מנוע מניCIM מנועי 2י "ברובוט מונע ע .6X6מערכת של 

של המערכת בקרקע הוספנו חיכוך ליצור עוד בשביל  .אחר של הרובוט

העקור ממוקד  המסתובב בציר גלגל(בצירי הגלגלים צירים אקסצנטרי 

מ ובכך לפגוע " ס1צירים אלו גרמו לגלגלים לעלות ולרדת   )  העיגול

הפגיעה בקרקע יצרה עוד חיכוך וכך גדלה יכולתנו לנוע על המשטח , בקרקע

הצירים אקסצנטרים נמצאו בשני הגלגלים האחוריים ובשני הגלגלים . לקהח

האמצעיים שני הגלגלים הקדמיים נשארו בעלי צירים רגילים בשביל לאזן 

  . את המערכת
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  מסוע

יש ביכולתנו להרים כדורים מהרצפה ולשפוך אותם , עקב צורת המשחק השנה

  .לעגלת רובוט היריב

פה אל נקודת האחסון היה עלינו לחשוב על על מנת להעביר כדורים מהרצ

האחסון הוא כבחירת מחדל ויש למסוע '  רעיון נק, פתרון מעבר הכדורים

  .להתאים את עצמו אליו

  . רעיונות מרכזיים2בסיעור המוחות שביצענו הועלו 

האחסון   'אשר מעביר כדורים לנק מסוע 

לט הוא רצעות המסוע שהוח, ברובוט

 CIM מנועי 2 י"טיימינג ממונעות ע

 .ומנגד קיר עם משטח  בעל חיכוך גבוה

  

  

 

 

  

 

  בורג ארכימדי 

 מתקן שבמקורו נבנה בשביל להעביר מים

 במרכזו של בורג. ממקום נמוך לגבוה

ארכימדי יש בורג עם להבים רחבים 

  .שמסתובב וסביבו ישנו גליל קבוע
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  יתרונות של מסוע

 ובכך מגדיל את יכולת אסיפת שני כדורים בו זמנית אל סל האחסון �

 .התפוקה

 האחסון מהר יותר' המסוע מעביר את הכדורים הנאספים אל נק �

  ופס הרבה נפחהמסוע עצמו קטן ולא ת �

  חסרונות של מסוע 

. בתוך המסוע קשההמסוע מהיר מידי שליטה על הכדורים משום ש �

 ).לדוגמא לעצור כדור באמצע המסוע על מנת להחזיק בכדורי אמפטי סלס(

 .קשה לנצל את המסוע כמקום אחסון נוסף של כדורים �

 ).לדוגמא נפילת רצועה(יש יותר סיכוי לתקלות במערכת  �

  

  ארכימדס יתרונות בורג

  .חסון כדורים נוסףניתן לנצל את נפח הבורג לא �

  חסרונות בורג ארכימדס

 .תפוקת הכדורים קטנה יותר, מפתח קטן לכניסת הכדורים �

עילוי הכדורים איטי יותר משום שהכדורים עולים בצורה ספירלית ולא  �

 .בצורה מאונכת ובכך עוברים יותר דרך

 .הבורג תופס נפח גדול בחלל הרובוט �

  

   -לאת הכדורים אל מיכל האחסוןלבסוף בחרנו את האופציה הראשונה של הע

וכן גם על בסיס , משום שהבנו ששיטה זו יותר יעילה ופרודוקטיבית, המסוע

  .הבנו שהמסוע ישרת אותנו טוב יותר, ריגול תעשייתי הנקרא סקאוטינג
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  מדחף

השנה בשל החיכוך המועט הועלה רעיון המדחף על מנת ליצור כוח נוסף 
כת ההנעה הרגילה לא הצליחה לנצל  במשחק השנה מער.ומהירות מוגברת

מכיוון ולא , )אפילו לא חצי מיכולתו (CIMבאופן מלא את ארבעת מנועי ה
 במערכת גלגלים CIMהצלחנו למצוא דרך שתנצל באופן מלא את יכולת מנועי ה

  .התחילו לחשוב על רעיונות נוספים היעיל שבניהם היה המדחף, בלבד

בכך , חוסר חיכוך, המשחק השנהמערכת המדחף מנצלת את החיסרון של 
  . שהיא עובדת טוב יותר כשהחיכוך עם הקרקע קטן יותר

 כלי להניע כדי לדחף סיבובית תנועה הממיר מכני רכיב  מדחף  הוא-מדחף 
 סיבובי ידי על, אוויר או, מים כגון מסה דרך, צוללת או, אונייה, מטוס: כגון רכב
המדחף יוצר הפרש בלחץ  .מרכזי ציר סביב, יותר או, מעוקלים להבים שני

האוויר על המשטח הקדמי לעומת המשטח האחורי של הלהבים ועל ידי האצת 
  .המסה שסביבם לאחורי המדחף

  

מה (לאחר בדיקת יכולות המדחף 

החלטנו ) הדחף שמפיק המדחף

  .רובוטה  בירכתימדחףהרכיב ל

מדחף הראשוני שלנו היה בעל ה

גרת  במס18" של  במידהפרופלור אחד

אך , CIM מנועי 2י " שמונע עמרובעת

משום שלא עמדנו בתקנות עברנו לשני מדחפים צמודים 

 וסיפקו לנו CIM מנועי 2י "שהונעו גם ע 9" של במידה

   (!)150% - סוגי הפרופלורים הגדילו את כוחו של הרובוט בכ2 .את אתו הדחף

  

  

  

  

  

 המדחף החדש אשר עומד בתקנות
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  תהליך הבניה

הקבוצתית והתחלנו לחשוב על עוד בטרם פתיחת התחרות התאספנו במסגרת 

: לפני שידענו את המשימה, פתרונות שיוכלו להועיל לנו בתחרות המתקרבת

החלטנו ליצר רובוט נוסף כדי שנוכל להתאמן בחודש שבין שליחת הרובוט 

בנוסף החלטנו לחשוב על שיפור מערכת , המתחרה לבין התחרות בארץ

 למשימה שתתקבל ההנעה הרובוט על מנת למצוא את המערכת שתתאים

  .ובנוסף תעניק לנו מהירות וכוח גדולים יותר

 קיבלנו את המשימה ויום 4.1.09בבעיטת הפתיחה העולמית שנערכה ב

  .FIRSTלמחרת קיבלנו את החלקים שמסופקים בערכת החלקים מטעם 

לאחר שקיבלנו את ערכת החלקים הגענו למגמה ובדקנו אם הכל ישנו ותקין על 

  .פי הרשימות

עץ ומתכת , עשינו ניסיונות ובנינו דגמים מלגו, ילת התהליך העלנו רעיונותבתח

  . וחלקים שונים עד שהגענו לפתרון הסופי
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  :להלן סיעור המוחות

 הגדרת מטרות על �

 . שניות במצב ידני20מילוי סל רובוט היריב בכדורים תוך  )1

 . כדורים בברית שלנואפס )2

 .  סטנדרט צבאי-הגנה על הרובוט )3

 ). כדורים למשחק50(ולת זריקה אנושית טובה יכ )4
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 מטרות כלליות �

 .האצה מהירה על מנת להתחמק מכדורים )1

 ).אפס החלקה(יכולת תמרון טובה  )2

על מנת להצמיד רובוטים אל הזורקים (אפשרות דחיפת רובוטים אחרים  )3

 ).שלנו

 .מהירות גבוהה )4

 .בלימה עם מינימום החלקה )5

 .מכל הכיוונים באפס זמן– אסיפת כדורים אל תוך הרובוט )6

 .העברת כדורים לפינות )7

 .יכולת הוצאת כדורים מרובוט אחר מקבוצתנו )8

 .יכולת הוצאת כדורים מעגלת הרובוט שלנו )9

 .הזנת כדורים משחקן אנושי/  קליטה )10

 . יציבות מהתהפכות )11

 . יכולת נעילת מטרה ורדיפתה גם בשלב הידני שבמשחק )12

 .ניםלטווחים וכיוונים שו" ירי" התאמת ה )13

 . איסוף פאסיבי של כדורים מהאוויר )14

 . יכולת לשים כדורים ליריב  בעשרים שניות אחרונות )15
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 :בחירת מבנה השאסי �

תכונות והקריטריונים , רשמנו על הלוח טבלה ובה כל הרעיונות לשאסי

  .לבחירה

  .כל אחד מחברי הקבוצה נתן דעתו והצביע בעבור הרעיון המוצלח לדעתו

 1-10תה מ שיטת הניקוד היי

חיכוך   גודל  כינוס  רעיון' מס

  אחיזה

  עמידות/חוזק  יציבות  פשטות   סיבוב  בלימה  משקל

12  3.5  5  5  4.5  5  5  10  6  8  

2  3  5  5  5  3  6  4.5  6  7  

3  3  1  5  1  8  5  2  7  5  

4  4  5  7  5  6  8  2  5  7  

3.14  6  2  7  3  8  8.5  1  5  6  

6  4  1.5  5  1.5  6.5  10  1.5  4  5  

7  9  4.5  8  4  7  5  4  5  6  

8  1  5  5  5  5  5  10  5  7  

10  1  2.5  5  3  6  4  2  5  3  

  

  

צינורות ברזל ופלסטיק כדי לאפשר יכולת , את המגרש התחלנו לבנות מעץ

  .אימון בהמשך והבנה חזותית של המשחק
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לאורך כל הפרויקט צוות השרטוט שלנו שרטט חלקים שהיינו צריכים ואפשר לנו 

טים שלחנו למפעלים המאמצים שלנו את השרטו. יכולות יצור וחישוב מדויקות

ולשם אף שלחנו נציגים מקבוצתנו שהיו מעורבים בתהליך היצור בתוך 

הרכבנו את , שרטוט ויצור החלקים הדרושים במפעל, לאחר תכנון. המפעלים

  .הרובוט-הכל ליחידה אחת

   

  -סרטוט ששלחנו ליצור                                                                         

בנוסף לחומרים שייצרנו גם קנינו חלקים 

, גלגלי שיניים, רצועות וגלגלי תזמון : כגון

בוכנות וגלגלי פלסטיק , ותשרשרא

  .לרובוט
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  שלב הניסוי והתהייה

  .במהלך בניית הרובוט נעשו שינויים רבים במערכות השונות שלו

וצה חשבו על רעיונות רבים  השבועות של בניית הרובוט חבריי הקב6במהלך 

  , ומשונים

  . חלקם קלים להכנה וחלק מורכבים ומסובכים

לרוב הרעיונות נבנו דגמים מחלקים שונים ומשונים כדי לבדוק את האופציה ועל 

  מנת 

  .להמחיש את הרעיון לשאר הקבוצה על ידי מציע הפתרון

י וחשיבותי במהלך התהליך חברי הקבוצה התקבצו ובחרו על ידי הליך דמוקרט

  . היה שווה) מנחה ומהנדס, מורה, תלמיד(בו כל קול 

חישבנו ושרטטנו , חשבנו, לאחר הצבעה זו ישבנו ופיתחנו את הרעיון הנבחר

  .הבורג הארכימדיולבסוף יצרנו את 

   לאחר שבדקנו את יעילות הרעיון החלטנו שהוא לא מספיק טוב עבורנו ונדרש 

  . לנוממנו יותר ממה שהוא מסוגל לספק

הקבוצה החלו  במקביל לחשיבה איך לשפר את הרעיון הראשון חלק מחבריי

  . הרעיון שלבסוף שימש אותנו בתחרות, חדשיון לפתח רע

חמש רצועות  - מסוע ומחסניתבעזרתאסיפה מהירה פתרון זה סיפק לנו יכולת 

אשר נתנו לנו רמת חיכוך גבוהה מאוד ועזרה לנו להעלות את הכדורים  טיימינג

  .למחסנית
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  ) :קבוצתי(סיכום מקצועי 

  

  :דברים שאפשר לשנות ולשפר לקראת השנים הבאות בפרויקט

  

  :חלוקת עבודה ועבודה בצוותים, שיפורים ניהוליים

  

  ה הצעירים'מעורבות רבה יותר של החבר •

  צוות תרגום חוקים •

  צוות לתיעוד העבודה במהלך הפרוייקט כולל התחרות •

  העברת ידע מבוגרים לצעירים •

  שהציבור ידע על מה שקורה בפרויקט בכל שבוע,רסום צוות פ •

  צוות אנימציה •

  שיפורים בתהליך התכנון

  לארגן את הזמן מראש •

  להזכיר בשביל מה עובדים כי לפעמים נכנסים לשאננות •

  להפיץ את החוקים בקרב חברי הקבוצה •

 לבנות את המגרש כמה שיותר מהר •

  לשאוף להגיע למשקל כמה שיותר נמוך •

  יך הבנייהשיפורים בתהל

  לדאוג לסדר במעבדה •

  שכל אחד ידע איפה נמצאים הכלים •

  ..)'אומים וכו, ברגים(להכין רשימות מסודרות לציוד שצריך  •

  להכין חלקי חילוף  •

  להתייעץ לפני החלטה •

 לפני הפרוייקט-ללמד את כולם איך עובדים עם המכשירים  •

  "90-דקה ה"לנסות לסיים את הרובוט לפני ה •
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 סיכום אישי

  

זכינו לחוות חוויה , MisCarפים לפרויקט פירסט וכחברים בקבוצת כשות

  .מדהימה

  .בצורה מעשית, הפרויקט אפשר לנו ליישם את מה שלמדנו על הנייר בכתה

ובמהלך הפרויקט ', תכנות וכו, סרטוט, חוזק חומרים, במגמה למדנו מכניקה

השתמשנו בידע שצברנו ובמקביל גם הרחבנו את הידע בתחומים אלו 

  .ובתחומים נוספים

הן חברים , הכרנו אנשים חדשים.  הפרויקט כולו הוא חוויה חברתית גדולה

  .לקבוצה והן חברים מקבוצות אחרות

  .פרויקט פירסט מחבר אנשים ממגמות שונות וממקומות שונים בעולם

כמו כן למדנו לשתף פעולה ולעבוד כצוות בצורה יעילה ולארגן עבודה בצורה 

  .מסודרת

. פרויקט עבדנו תחת לחץ ונתקלנו במכשולים ובקשיים מסוגים שוניםבהלך ה

, עם זאת תמיד ידענו להמשיך ולהסתכל למעלה אל המטרה ולא איבדנו תקווה

  .הרגשנו שיש לנו מחויבות להצליח בתחרות

  

אנו רוצים לנצל את הרגע ולהודות להורים שתמכו בנו לאורך כל הפרויקט ועזרו 

  . ל השתתפותנו בתחרות ולכל הספונסרים שתרמו לנולנו לגייס כספים בשבי

, הקבוצות, ממגוון האנשים, בתחרות נפעמנו מארגון האירוע העצום הזה

  .  הצבעים והאווירה המחשמלת שהייתה בכל יום תחרות, הרובוטים

גמר בכולנו עברה התרגשות כי ידענו שאנו יכולים חצי כשהגענו למשחק ה

  .ומסוגלים להגשים חלום

  .למרות ההפסד כולנו הגשמנו סוג של חלום שלא כל תלמיד יכול לחוותאך 

כולם , כשלוח התוצאות הראה שהפסדנו ושלא נמשיך לשלב הבא, גמרחצי ב

... כל החוויות, כל הפרויקט הנהדר הזה. איבדו את הרגשת השמחה בין רגע

  . תחושה של עצבההיית

 בפרויקט הזה כחברים אנו ממש שמחים שנפלה בידינו הזכות להיות שותפים

  . MisCarבקבוצת 
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ובראיה לאחור אנחנו מאוד שמחים , כל שנייה של עבודה השתלמה בגדול

ולא מצטערים על , שבחרנו ללמוד במגמת מכונות ושלקחנו חלק בפרויקט הזה

  .שום רגע

  

   1574הירפמא  !-איך שלא מסתכלים על זה
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