
 כיתה י"ב

 ביה"ס אורט "מגדים",

 כרמיאל

במסגרת החוג 

 למכטרוניקה,

 מכללת אורט בראודה,

 כרמיאל.
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ם י נ י י נ ע ן  כ ו  ת
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ת ו ד ו  ת
 

 אנו רוצים להודות לכל האנשים שעזרו לנו בזמן הכנת הפרוייקט:

 

 למנחה גדעון כוכבי, על הליווי הצמוד והמסור, שהיה מוכן לסבול את כל הגחמות, טרוניות 

 והבקשות שלנו. ועשה זאת אפילו באהבה.

 

מון שהוא נתן בנו, ועל דרך למורנו למכטרוניקה, עודד רייכספלד, על התמיכה והא

 ההוראה יחודית שלו, שבלעדיה לא היינו משיגים חצי ממה שהשגנו.

 

למר חיים דריבין, שהסכים לעזור לנו לתקן את הבעיות הטכניות הרבות שפקדו את 

 הרובוט.

 

 ובנוסף, אנו רוצים להודות לכל האנשים שנתנו יד: איב מישל, גרי סניידר, ופואד סעיד. 
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א ו ב  מ

 

תהליך אותו אנו )חברי הקבוצה( עברנו במשך  –עבודה שלפניכם הינה תיאור של תהליך ה

 חמישה חודשים מבחירת הבעיה, ועד למוצר הסופי. 

למעשה, שלב בחירת הבעיה היה השלב הקצר ביותר, משום שהחלטנו מראש ללכת השנה 

מן הסתם,  הזאת, ולהרשם לאחת התחרויות במכטרוניקה, אשר הוצעו לנו. במצב הזה,

ידי חוקת כל תחרות ותחרות. היו לנו כמה תחרויות -בחירת הבעיה נעשתה כבר על

סומו, תחרות המכטרוניקה של -שאליהם יכולנו ללכת: רובוט בשרות הספורט, רובו

 -הטכניון וכו'. אך למרות בחירה מגוונת זו, בליבנו לא היו כל ספקות בנוגע לבחירה 

 מענינת, מאתגרת ומרשמיה. תחרות ה"רובונר". בחרנו בתחרות, הכי יוקרתית,

זוהי השנה הראשונה שבה החוג למכטרוניקה לבתי ספר תיכוניים בכרמיאל, במימון 

מכללת אורט בראודה בכרמיאל, שולחת נציג לתחרות הרובונר. למעשה, תוכננו להישלח 

אבים אך תהליך מימוש הפתרון הינו תהליך ארוך ומייגע שדורש מש –שלוש קבוצות 

רבים, בעיקר של זמן. במהלך תהליך זה, מסיבות טכניות בעיקר, שתי הקבוצות האחרות 

פרשו מן המרוץ לתחרות. אנו, לעומת זאת, התעקשנו להמשיך ולעבוד עד טיפת הזעה 

האחרונה. עבדנו ימים כלילות, ובעצם גרנו במכללה למשך שבועות תוך כדי התקיימות 

פני התחרות בילינו בעבודה רצופה משמונה בבוקר ועד ממים וסנדוויצ'ים. את היום ל

שעות לפני התחרות. העקשנות הזאת, לצערנו, לא הניבה פרי )חוץ  8שתיים לפנות בוקר, 

 מכמה תפוחים שנתנו לנו במהלך התחרות( ועזבנו את התחרות כלעומת שבאנו. 

אחרות האם העקשנות באמת משתלמת? האם, בעצם, הקבוצות ה –ואז עלתה השאלה 

שפרשו עשו את הצעד הנכון? אנו לא יכולים כמובן לשפוט בעניין זה. ימים יגדו מהי 

התועלת של הנסיון והידע שצברנו במהלך התחרות והכנת הרובוט. אך דבר אחד כן נוכל 

אנו לא מתחרטים כלל וכלל. אמנם יצאנו מהתחרות מפסידים, אבל הראש עדיין  –להגיד 

יוכל לקחת מאיתנו. ויש לזכור שההצלחה היא אינה מטרה, היא  וזאת אדם לא –היה מורם 

 דרך החיים.
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  המצגת

 העבודה מתארת, כפי שנאמר, את התהליך הארוך של ההכנה לתחרות.

לעבודה מצורף דיסק שבעזרתו תוכלו להתקין את המצגת שהכנו במקביל לעבודה. במצגת 

וירטואלית במקום להדפיס. המצגת זו תוכלו למצא מידע ויזואלי שהעדפנו למסור בצורה 

היא חלק אינטגרלי וחשוב של העבודה, ומומלץ שלא לוותר עליו. הוא בוודאי יכול רק 

 לתרום להבנה.

 

 התקנת המצגת:

להפעלת המצגת יש ללחוץ לחיצה כפולה על "המחשב שלי", ואז על כונן התקליטורים. 

תה רוצה להתקין את המצגת . כעת, בחר יעד בו אpngsetup.exeשם, הפעל את הקובץ 

 .installולחץ על 

 בסיום ההתקנה הפעל את המצגת מהמקום בו התקנת אותה.

 בהצלחה!

 ולבקש את גלעד. 162163-651לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון מס': 
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 ' א ק  ר ה –פ י ע ב ה ת  ר ד ג  ה

 

 הצורך האנושי:

שנה. יום  מעשה באשה צעירה אשר חיה בעיירה מבודדת. לצעירה היה תינוק רך, כבן

לפתע שמעה קול נפילה של משהו  –אחד, כשיצאה הצעירה, רק לרגע, כדי לקטוף פרחים 

מתכתי. "שוב פעם, המוט של הוילון הזה. הוא כל הזמן נופל. מתי בעלי יסדר אותו", 

התנור החדש, שאותו מפעילים בימי  –חשבה בליבה. אך הצעירה שכחה פרט אחד קטן 

מוקם בדיוק מתחת לוילון הארור. דבר זה עלה במוחה באותו סתיו קרים כמו זה, היה מ

רגע ששמעה את הצלצול של גלאי העשן. וכפי שהמחשבה הזאת עלתה במוחה, כך פחד 

נורא עלה בליבה כשנזכרה שעדיין בנה, יחידה, אשר אהבה, נמצא עדיין ישן שנת ישרים 

כנס לפעולה. גלאי העשן במיטתו. אך חסכי נא את זעקות השבר, אם יקרה, כי הרובונר נ

הפעיל את הרובוט שסורק במהירות את הבית, מזהה את השריפה, ומכבה אותה. אל דאגה, 

 אם יקרה, התינוק בטוח במיטתו החמה. 

 מספיק שהרובוט יציל נפש אחת, וההשקעה בפיתוח שלו הינה משתלמת. 

אנפין, למכונות הרובוטים שמשתתפים בתחרות, כפי שכבר נרמז, הם בעצם מודלים בזעיר 

אשר יוצבו בבתים, ויכבו שריפות במקרי חירום כמו אלה. כמו כן, סביבת העבודה של 

 הרובוט בתחרות, הינה גם מודל של בית בעל ארבעה חדרים )ראה להלן(. 

דקות במדינתנו  7-אירועים שבהם נדרשת מעורבות כבאים מתרחשים בממוצע אחת ל

רטיים. בנוסף, ישנם מעט מידי כבאים, יחסים למס' רבים מהם קורים בבית פ –הקטנטונת 

כבאים  28-שבע ישנם רק כ-התקריות וגודל האוכלוסיה. למשל, באיגוד הערים באר

שעות: המופקדים על הצלת חיים של חצי מליון תושבים,  14שעובדים במשמרות של 

 מליון קמ"ר!  6בשטח של 

פות, או לפחות להתחיל במלאכת ללא שום צל של ספק, רובוט ביתי שיוכל לכבות שרי

הכיבוי ומניעת התפשטות האש עד להגעתם של כוחות ההצלה, הינו מוצר חיוני לכל בית 

ובית. לפיכך יש לנסות ולענות על הצורך הזה, ואפילו מודל מוקטן של רובוט כזה, הינו 

 בגדר התקדמות לקראת המטרה הנעלה הזאת. 
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ים לבנות רובוט כזה שיותאם לבית פרטי, אין למרות שתנאי התחרות מכריחים את הצוות

מן הנמנע שאותו מודל ישמש תבנית גם לרובוטים כאלו שיוצבו במבני תעשיה ואפילו 

 ברחוב עצמו. 

 

 סביבת העבודה:

תחרות שמדמה תנאים של שריפה  –כפי שכבר נאמר, הרובוט שלנו נבנה לשם תחרות 

ארגני התחרות העמידו את הרובוטים בתוך בית, אותה הרובוט צריך לכבות. לפיכך, מ

בתנאים דומים ומוקטנים, למצב המתואר לעיל, וזוהי בעצם סביבת העבודה של הרובוט 

 שלנו. 

למעשה, על הרובוט לנווט בתוך זירה שמידותיה ידועות מראש. עליו לחפש נר בוער בכל 

 אחד מארבעת החדרים, ולכבות אותו לאחר מציאתו. להלן סקיצה של הזירה:



 9 

ייתכנו חריגות בטווח של  –המידות אינן מדויקות לגמרי  –כפי שצוין ע"י מארגני התחרות 

ס"מ מהערכים הנתונים )"ברוכים הבאים לעולם האמיתי",כך חריגות אלו תורצו ע"י  1עד 

 מארגני התחרות(. 

ס"מ וצבעם לבן. לעומת זאת, הרצפה, גם היא  33הקירות של הזירה עשויים מעץ, גובהם 

ץ, תהיה צבועה בצבע לטקס שחור )שרף גומי שחור(. הריצפה תהיה ישרה, אך מכיוון מע

מ"מ בתפרים בין החלקים.  3שהיא איננה עשויה מקשה אחת, ייתכנו הפרשי גובה של עד 

בנוסף, יש להעיר כי ייתכנו חלקי פלסטיק שחורים, אשר מחברים בין חלקי הזירה, 

 ס"מ. 1בחלק מפינות הזירה ובליטתם לא תעלה על שיבלטו לתוך הזירה. החלקים נמצאים 

ס"מ מתוח על פני כל הכניסות  1.5אמנם, במפתני החדרים אין דלתות, אך פס לבן ברוחב 

בסקיצה( תהיה מסומנת בעיגול לבן,  Hלחדרים. כמו גם, נקודת ההתחלה של הרובוט )

 (. Hס"מ )העיגול יהיה מלא ללא האות  36אשר קוטרו 

אך אין זאת ערובה לכך שכל האולם יואר בצורה זו.  –בנורות פלורוסנט  הזירות יוארו

תיתכן גם תאורה שונה ברחבי האולם, לרבות אור שמש שסביר שיחדור פנימה. אי לכך 

אין אפשרות לקבוע את האופי המדויק של האור בסביבת העבודה, ולכן חשוב לא להסתמך 

ל תחת תנאי תאורה לא עקביים: צללים, על תאורה אחידה, וליצור רובוט  שמסוגל לפעו

 סינוור, חדירת אור אינפרה אדום, וכו' )שוב, "ברוכים הבאים לעולם האמיתי"(.  

הנר אמור לייצר "שריפה" קטנה בתוך הבית, והוא יוצב באחד מארבעת חדרי הבית. 

ס"מ מהרצפה,  כאשר גובה זה כולל את השעווה והמעמד  16ס"מ ל 25להבתו תהיה בין 

ס"מ והוא צבוע בצבע צהוב.  3ס"מ, גובהו  7תומך בנר. הבסיס הינו גליל עץ שקוטרו ה

 ס"מ.  36הנר נמצא במרכז עיגול לבן בעל קוטר של 

 

 

 הרובוט, המשתמש והסביבה:

ס"מ. המידות  32ס"מ על  32ס"מ על  32מבחינה פיזית גודלו המקסימלי של הרובוט הוא 

ונליים של הרובוט, לרבות מחושים, זרועות וכד'. הנ"ל כוללות את כל חלקיו הפונקצי

כמובן, לרובוט אסור להאריך את עצמו תוך כדי הפעולה למעבר למידות אלו )כמו למשל 

לנסות ו"להציץ" על מעבר לקירות. חפצים דקורטיביים, לעומת זאת, יכולים לעבור מידות 

 אך בתנאי שאין משפיעים על פעולת הרובוט כהוא זה.  –אלו 
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ן מגבלות למשקל הרובוט או על סוגי החומרים שממנו הוא בנוי, חוץ מאחד: יש איסור אי

 להתקין "אנקודרים" )חיישנים שסופרים את סיבובי המנוע( על המנועים. 

מהרגע שהותנע עליו לפעול ע"י מנגנון בקרה עצמית )מבוקר  –על הרובוט להיות אנטומי 

פיכך, ניתן לקבוע כי יחסי הגומלין בין ע"י מחשב(, וללא שום התערבות אנושית. ל

המשתמש לבין הרובוט מסתכם בזאת: המשתמש מזין את הרובוט בתוכנית פעולה, לוחץ 

 זה.  -על כפתור ההפעלה וזהו 

מהרגע שהרובוט החל במסע לחיפוש הנר, יחסי הגומלין שלו עם המשתמש, כאמור, נפסקו 

את כל הנתונים בנוגע למיקומו שלו,  ומעתה הרובוט מתחיל "לדבר" עם סביבת העבודה.

למיקומו של הנר וקיומה של להבה הוא שואב מן הסביבה, ע"י הכלים שהמשתמש הגדיר 

לו )תוכנית הפעולה(. לפיכך, ישנו מעבר נתונים בלתי פוסק מהסביבה לרובוט. לעומת 

ור כיבוי הנר. לרובוט אס –זאת, הרובוט אמור להשפיע על הסביבה בפעולה אחת בלבד 

לגעת בקירות, לסמן סימני דרך שונים על הקירות או על הרצפה, ובכלל אסור לו להשחית 

את הזירה. בפרט, כל שיטה הרסנית לכיבוי נר )כגון פיצוץ חזיז וכיבוי הנר כתוצאה 

מההדף( תגרום לפסילתו של הרובוט מהתחרות. בזאת מסתכמים יחסי הגומלין בין הרובוט 

 לסביבה.

 

 פעולה:הבעיה ואופן ה

נר מוצב באופן אקראי באחד מארבעת חדרי המבוך. על המשתמש למקם אותו בנקודת 

ההתחלה ולהורות לשופט להפעיל את הרובוט. אפשר להפעילו ע"י לחיצה על כפתור, אך 

דבר המדמה את אזעקת גלאי העשן במקרה של  –יש גם אפשרות להפעילו ע"י צפצוף 

ת הרובוט בבונוס המקטין לו את הניקוד )המנצח שריפה. דרך ההפעלה האחרונה מזכה א

ביותר(. מהרגע שהרובוט הופעל ע"י השופט, השעון רץ  נמוךהוא הרובוט בעל הניקוד ה

והרובוט מתחיל בחיפושיו אחר הנר. ברגע שהרובוט מצא את הנר עליו להתקדם לעברו 

י לכבות את עד שלפחות חלק ממנו נמצא בתוך העיגול הלבן של הנר. כעת הרובוט רשא

השופט אינו מחשיב  –הנר. אם הנר כובה, אך הרובוט לא נכנס לתוך העיגול הלבן של הנר 

 –את ניסיון הכיבוי הזה כחוקי, ופוסל את הרובוט. כל שניה "מזכה"  את הרובוט בנקודה 

דקות. בנוסף, כדי לצמצם את  5כאשר השעון נעצר ברגע שהנר כובה. לכך מוקצבות 

תוצאת התחרות, רובוט אשר נכנס למספר חדרים לפני שהוא נכנס לחדר השפעת המזל על 

תלוי במס' החדרים אליהם הוא  –בו נמצא הנר, זוכה בבונוס אשר מפחית את נקודותיו 
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נכנס לפני. זאת כדי למנוע מצב בו רובוט טוב נענש בהמון נקודות רק משום שהנר היה 

 בחדר האחרון שהוא חיפש. 

ונות לכבות את הנר והניקוד הסופי שלו הוא ממוצע של שתי התוצאות ניסי 3לרובוט ישנם 

 הטובות ביותר.

 ישנם עוד כמה גורמים המזכים את הרובוט בבונוסים: 

הקבוצה יכולה לבקש מהשופטים להציב בתוך המבוך רמפות, הגורמות לרצפה להיות  -

 דבר המקשה על הניווט של הרובוט ברחבי הזירה. -בלתי אחידה בגובהה 

הקבוצה יכולה לבקש מהשופטים להציב "רהיטים", גלילי מתכת צבועים בצהוב  -

ס"מ, כאשר על הרובוט להתחמק מהם. הוא יכול לגעת  7ס"מ ובקוטר  36בגובה 

 בהם, אך אל אסור לו להזיז אותם.

לאחר כיבוי הנר הרובוט יקבל עוד בונוס אם יחזור לנקודה ממנה התחיל את מסעו   -

 כניסה לחדרים אחרים.דקות וללא  1תוך 

ישנו בונוס אם אין שום חלקים של הרובוט הנמצאים מחוצה לו ומחוברים אליו אם  -

חוטים. ישנם רובוטים אשר מחוברים למצבר או למחשב, שאינו נמצא עליהם, ועל 

המשתמש להחזיק את אותם חלקים באויר ו"לרדוף" אחרי הרובוט ברחבי המבוך בלא 

מותר, אך עדיף להימנע ממנו משום שהוא מוסיף נקודות להפריע לפעולתו. מצב זה 

 עונש.

גורם האמינות מתבטא בכך שהרובוט כיבה בכל שלושת ריצותיו את הנר, והשופטים  -

התרשמו כי אפשר לסמוך על הרובוט, שיכבה את הנר באחוזי הצלחה גבוהים. גם 

 הגורם הזה מזכה את הרובוט בבונוס.

 

 לות שתגרורנה הענשת הרובוט במספר נקודות:אין טוב בלא רע, ישנן גם פעו

 נגיעה בקיר. -

 הזזת רהיטים )אם יש(. -

 הפלת הנר ע"י הרובוט )הפלתו ע"י זרם אויר, גז או מים מותר(. -

 השחתת הזירה. -

כמובן, שהניקוד הגבוה ביותר יינתן במקרה והרובוט כלל לא כיבה את הנר. שיטת 

וט שכיבה את הנר באופן חוקי יענש הניקוד מורכבת כך, שלא ייתכן מצב כשאר רוב

 ביותר נקודות מרובוט שכלל לא צלח במשימתו.
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 לסיכום, הדרישות מן המערכת:

 בעלת זיכרון פנימי, שיוכל להכיל תוכנת הפעלה בשפת תכנות כלשהי. .2

בעלת חיישנים שונים שיוכלו לזהות קירות, נר,רהיטים )אם יש(, קוים ועיגולים  .1

 בצבע לבן.

 ית.מערכת אוטונומ .3

 בעלת מנגנון מכני לתזוזה. .4

 בעלת מנגנון כלשהו לכיבוי הנר.    .5
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 ' ב ק  ר ע –פ ד י מ ף  ו ס י  א
 

לאחר שהגדרנו את הבעיה, ואנו יודעים במדוייק את הדרישות מן המערכת שלנו, עלינו 

לאסוף מידע בנוגע לכמה דברים: רכיבים הקיימים בשוק שיכולים לעזור לנו לענות על 

דרכי פעולת הרובוט וכו'. את המידע על סוגי הרכיבים  ;הרכבהשיטות  ;הדרישות

הקיימים שאבנו, בין השאר, גם מ"רובונרים" אחרים שהשתתפו בתחרויות בשנים 

 הקודמות. 

 

 האוטונומיות של הרובוט:

על הרובוט להיות אוטונומי. עלינו להטעין לו את התוכנית, והוא אמור לבצע את כל 

עזרתנו כלל. לפיכך עליו להיות, בהכרח, בעל זכרון, שם נוכל א' עד ת' בלא -המטלות מ

מנועים,  –לשמור את התוכנה. כמו גם, על אותו רכיב להפעיל את החלקים האחרים 

 לתזמן ולבקר את פעולתם. להלן מס' אפשרויות לענות על הדרישה זו:  –חיישנים 

 

וט הוא בעצם הזכרון חיבור הרובוט ע"י מימשק ישירות למחשב. כך, הזכרון של הרוב -

של המחשב. פעולות הפיקוח והביקורת על חלקי הרובוט נעשים באופן ישיר ע"י 

התוכנה, כאשר הממשק הוא ה"זרוע המבצעת" שלה. היתרון הגדול של השיטה הזאת 

וכך גם בגודל תוכנה. כמו גם, תהליך בדיקת פעולותיו  –היא שאנו לא מוגבלים זכרון 

ונוח למתכנת, הרי יש קשר רציף בין הרובוט למחשב באופן של הרובוט הינו פשוט, 

 –תמידי. גם בבקר חיצוני יש אפשרות חיבור הרובוט למחשב וקבלת פלט על המסך 

אך תהליך זה יהיה מעט יותר מסובך מאשר אם החיבור בין המחשב לרובוט יהיה 

 תמידי.

"לרדוף" אחר חסרונו הגדול של הפתרון הזה הוא חוסר הניידות. בעצם, עלינו 

הרובוט בכל פעולותיו במבוך ותוך כדי כך להיזהר לא להסיט אותו בטעות ממסלולו. 

כמובן, שמצב זה יגרור אחריו נקודות עונש בתחרות ולכן יש להימנע ממנו, אך לא 

רק זאת: מספיקה שניה אחת של אי תשומת לב מצד נושא המחשב, והרובוט יכול 

 מת המשימה לגמרי. להסתבך בחוטים וכך להיכשל בהשל

פתרון שיחפה על החסרונות הנ"ל, יהיה אותה גברת אך בשינוי אדרת: במקום חוטים  -

חוטי )ע"י שידור -הקשר בין הממשק על הרובוט לבין המחשב יהיה אל –חומריים 



 24 

אדום, שן כחולה, גלי רדיו וכו'(. כך בעצם חיסלנו את כל החסרונות של -אינפרא

כל היתרונות.  הפתרון הקודם ונשארנו עם

דוגמא למימשק כזה הוא ה"לבנה החכמה" של 

Robolab – RCX microcomputer כמו .

לא סתם שניתן להבין מן השם, הרכיב הוא 

ממשק, אלא מעין מחשב זעיר )בקר(, שמתקשר 

אדום. אכן היו -עם מחשב חיצוני ע"י אינפרא

את, יש כמה חסרונות כמה רובוטים בתחרויות הקודמות שעבדו עם בקר כזה. למרות ז

אדומה אינה אמינה. מספיק מחסום פשוט -גם לשיטה הזאת: ראשית, תקשורת אינפרא

שימוש בבקר הזה  –שיגרום לקצר בתקשורת ולהפסקת הפעולה של הרובוט. כמו גם 

חסרון גדול בהתחשב שרוב  –עלול להגביל את חומרי הבנין של הרובוט ללגו בלבד 

מידע נוסף בסעיף על החיישנים(. ישנם ממשקים נוספים החיישנים אינם מלגו )ראה 

שיכולים לענות על הדרישה שלנו. הם אינם מלגו, והם פועלים בתקשורת אמינה יותר 

 אלה הם יקרים ביותר. –כמו גלי רדיו. דא עקא  –

, שאליו נוריד את התוכנה ממחשב on-boardלבסוף, ישנו פתרון מתבקש: בקר  -

שאנו משנים אותה. אמנם אין תקשורת רציפה ותמידית בין חיצוני בכל פעם ופעם 

המחשב לבקר, אך אין בעיה של כבלים הנגררים מאחורי הרובוט, אין אנו מוגבלים 

כי ניתן למצוא בקר  –בחומרי בניין, והתקשורת הינה אמינה ביותר. אפשר להוסיף 

 . 68HC11כזה במחיר בהחלט ממוצע. דוגמא טובה לרכיב כזה הוא המוטורולה 
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 סוגי מנועים: 

כדי לבצע תנועה, עלינו להעביר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית. את העבודה הזאת 

 מבצעים המנועים.

 

מסויים ומתרגם אותו  DCמנוע רגיל וסטנדרטי, מוזן במתח  -

לתנועה סיבובית של הציר שלו. מנועים אלה, בד"כ, מהירים 

מנט או ה"טורק" חשבון המו-מאוד. אך מהירות זו באה על

(torqueשהם מספקים. על )-רוב יש להוסיף להם תמסורת -פי

הפחתת מהירות כדי להשיג כוח נוסף. דוגמא למנוע כזה הוא 

 .Trinityשל  p2k2 pro -ה

סרבו. טווח התנועה של -מנוע שונה במקצת הוא מנוע ה -

מעלות, כמו המנועים  366מנועים אלה הוא אינו 

מעלות,  216 –מעלות יותר של  הרגילים, אלא טווח קטן

מעלות וכו'. התכונה הזאת היא הסיבה לכך  66

שהשימוש שנעשה במנועים אלה הוא בעיקר לניווט: 

סיבוב "הגה" ברובוטים, בטיסנים וכו'. בנוסף, מנועים 

-hyperERG -אלה איטיים יותר מהרגילים, אך עם זאת, הם חזקים יותר. מנוע ה

VR  שלSanwa כך. הוא דוגמה ל 

, משום שאנו מוגבלים מראש למקור מתח ACאין אנו לוקחים בחשבון את מנועי ה  -

של סוללות, ואין אפשרות לעבוד עם הרובוט כאשר הוא מחובר אל רשת החשמל 

 עצמה.
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 שיטות הנעה מכאניות:

 

מנועים הם דבר נחוץ לרובוט. אך לא די בלהחליט אילו מנועים לקנות, אלה יש לתת את 

אופן הרכבתם וסידורם ברובוט. ישנם שיטות שונות להנעה מכאנית, כאשר לכל הדעת על 

 עלינו להחליט מי המתאימה ביותר לדרישותינו. –אחת יתרונות משלה וחסרונות משלה 

 

הליכת אדם. -
1

לאורך כל תהליך איסוף החומר, תמיד עלו כל מיני ספקולציות בנוגע  

 –באופן דיי טבעי, פשוט כפי שאנו נעים לאופן תנועתו של הרובוט. אחת מהן הייתה, 

ע"י רגליים. לרובוט יהיו שתי רגליים. כל רגל תצוייד בכף רגל רחבה ומפרקים 

שונים. הרובוט יניע בכל פעם רגל אחת, כאשר בעזרת המפרקים יגרום לייצוב כף 

הרגל במקביל לקרקע בכל שלב ושלב. כאשר הרגל קרובה מספיק אל הקרקע, כובד 

שאינה מהווה  –בר אליה, והיא מתייצבת על הקרקע כאשר הרגל השניה המשקל עו

עולה למעלה ומתחילה באותו תהליך. כפי שקל לראות, אופן  –משענת כרגע לדבר 

התזוזה הינו מסובך מאוד, ואפילו אפשר לחזות כי יהיה איטי מאוד. לא יהיה זה מוגזם 

זמן קריאת התיאור של  עם 2:2לטעון כי זמן הפעולה המתוארת נמצא ביחס של 

ואולי אפילו יותר איטי. להלן גם נראה שהמכניזם הנדרש לשיטה הזאת  –הפעולה 

 מסובך פי כמה מהשיטות הדוגלות בהנעה גלגלית. 

נזכיר את השיטה שמחקה את  –לפני שנדחה את ההשראה מן החיות בטבע על הסף  -

ק ניכן במהירות יחסית . האדם הינו איטי יחסית למימדי גופו, אך החרתנועת החרק

גדולה. לפיכך, ניתן גם להשיג מהירות גדולה לרובוט אם נבנה אותו כך. עוד יתרון 

אשר יש לחרק הוא רדיוס הסיבוב הקטן בזכות ריבוי הרגליים שלו, מה שמקל על 

רובוט אשר מאמץ שיטת ניהוג זו בסיבובים. עוד יתרון לשיטת הניהוג המדמה הליכת 

בד הנמוך שיש לרובוט. למרות זאת, ישנו חסרון גדול מאוד. חרק הוא מרכז הכו

החרק הינו יצור קל יחסית לרגליו החזקות. הרובוט, לעומתו, יתכן ויהיה בעל מסה 

גדולה מאוד, ואימוץ שיטת הניהוג הזאת תכריח אותנו לבנות רגלים חזקות מאוד עם 

י גדול יותר, וכך מנועים עוצמתיים במיוחד. מנועים חזקים יזדקקו להספק חשמל

נצטרך להוסיף עוד סוללות. הסוללות יגדילו את המסה שתכריח אותנו להשתמש 

 במנועים חזקים עוד יותר, וחוזר חלילה. 

                                                   
1
 סימון הטקסט בצבע מסמל שמידע ויזואלי נוסף מצוי במצגת המצורפת לעבודה.  
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של הרובונר ולבדוק שיטות ניהוג  main streamלבסוף נאלצנו לחזור חזרה אל ה 

שיטות ניהוג  – גלגליות. לא לחינם גלגלים הם הנפוצים ביותר בקרב הרובוטים בתחרות

כאלו הן פשוטות מבחינה מכאנית, אך עם זאת יכולות לשאת משאות כבדים יחסית 

 weight to –להספק שהשיטות דורשות.  בקיצור: יכולת נשיאה גבוהה יחסית למכאניזם 

mechanism ratio . 

. שיטה פשוטה בה יש שני גלגלים מונעים הנמצאים אחד מול השני, ניהוג דיפרנציאלי -

גלגל חופשי )קסטר( מאחור לשם איזון. הרובוט מסוגל לנוע קדימה ואחורה בצורה ו

פשוטה, ולפנות לשני הכיוונים בכל רדיוס רצוי. הפניות יעשו כאשר גלגל אחד 

יסתובב במהירות גדולה יותר מהשני. כך, בפרק זמן נתון, גלגל אחד עובד דרך גדולה 

לגלים נמצאים אחד מול השני בתחילת יותר מהגלגל השני, אך למרות זאת, שני הג

התנועה ובסופה. עובדה זו, יוצרת את התנועה המעגלית כאשר הגלגל המהיר נע 

במעגל בעל רדיוס גדול יותר, והאיטי נע ברדיוס קטן יותר. כך קטעי 

הדרך אינם שווים, אך המיקום המרחבי שווה. באיור מתוארת תנועת 

ולו של הגלגל המהיר, הגלגלים כאשר המסלול האדום הוא מסל

ע"י הפעל גלגל  להסתובב במקוםשל האיטי. בנוסף, אפשר  -והכחול 

אחד קדימה ואחד אחורה במהירויות זהות. כך נוצר מומנט סיבוב על הרובוט כאשר 

ציר הסיבוב הוא המרכז בין שתי הגלגלים. אפשר לטעון כי השיטה הזו היא פשוטה 

היא דורשת בקרה  –החסרון היחיד שלה  מאוד, ובעלת טווח תנועה רחב ביותר.

בקרה דינאמית. בנוסף, כל  –סימולטנית עם תנועה, כלומר בכל רגע ורגע. משמע 

גלגל מחובר למנוע אחר, ואין שני מנועים זהים בדיוק, ולכן תמיד תיווצר סטייה 

 בנסיעה קידמה או אחורה. לדעתנו, הסטייה מזערית וניתנת לתיקון תוך כדי התנועה. 

)שדומה מעט לניהוג רכבי(, כאשר ישנם שני  גלגלי-ניהוג תלתיטה אחרת היא ש -

גלגלים קדמיים ואחד אחורי. השניים הקדמיים מחוברים לאותו מנוע ומקנים את 

אפשרות התנועה קדימה או אחורה. הגלגל האחורי, גם הוא מסתובב, אך לא בעזרת 

מנוע  -הוא לא חסר תכלית מנוע, אלא ציר הסיבוב שלו חופשי. אך הגלגל הנוסף 

נוסף מסיט את הגלגל בציר המאונך להתקדמות, וכך משפיע על כיוונה. בעצם הגלגל 

האחורי "מחליט" אם הרובוט יסע ישר או יפנה לאחד הכיוונים. כמו גם, זווית הסטייה 

של הגלגל משפיעה על הרדיוס של קשת הסיבוב. גם לשיטה הזאת יש טווח תנועה 

ציב ביותר. תנועתו חסרת סטיות לוואי, בניגוד לשיטה הקודמת, רחב והרובוט י
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ופשוטה מאוד לבניה וביצוע. החסרון לרובוט בעל השיטה הזו שהוא אינו יכול 

כדי לצאת ממקום  פעולות מורכבתלהסתובב סביב עצמו, ולפעמים עליו לבצע סדרת 

 שבו אין אפילו מכשול. 

נה הקצנה של השיטה הקודמת. היא בעלת שיטת הניהוג הרכבית, הארבעה גלגלית, הי -

רק בצורה בולטת יותר:  –יציבות, פשטות, תנועה ללא סטיות  –אותם יתרונות 

יציבותו מאפשרת לו לשאת מסעות כבדים, הביצוע הינו פשוט ביותר, והנסיעה היא 

ישרה לגמרי. כמו כן, היא בעלת אותם חסרונות, רק בצורה בולטת יותר: שיטת 

היא מגושמת עד מאוד, וזקוקה למחרב תמרון גדול כדי לצאת ממקומות  הניהוג הזאת

 יחסית פנויים. 

. בשיטה הזאת, באם נעשה שימוש בשלושה גלגלים, ארבעה הניהוג הסינכרוניתשיטת  -

או יותר, מתבצעת פעולת העתקה: הרובוט תמיד נשאר פונה לאותו כיוון. כלומר, אם 

ת הצפון, לאורך כל הפעולה שלו ובסיומה הצבנו את הרובוט כאשר סימנו עליו א

זמנית כל -הסימון תמיד ישאר מצביע לכיוון צפון. תוצאה זו מתקבלת כאשר בו

הגלגלים זזים וסוטים במאונך לכיוון התנועה. הרובוט יכול לנוע כך לכל כיוון אשר 

 כדי לפנות הוא יגיע לקצה דרך אחת ויתחיל –יחפוץ. הוא לא יבצע סיבובים קשתיים 

לנסוע במקביל לדרך השניה. תכונה זאת מקנה לשיטת הניהוג יתרון אדיר כאשר 

מדובר בתנועה בתוך מבוך כשלנו, כאשר כל המסדרונות הינם ישרים. למעשה לא 

נדרשת תנועה מעגלית בשום קטע דרך! חסרון השיטה הוא חוסר האמינות של זווית 

ליות עלינו לסובב את הגלגלים סטיית הגלגלים: אם אנו רוצים להימנע מתנועות מעג

רק כאשר הרובוט אינו זז. כך, תנועת סיבוב הגלגלים דורשת יותר כוח מהמנועים 

אנקודרים  –משום שהם צריכים להתגבר על כוחות החיכוך הסטטיים )וכאמור 

פרושה ירידה בדיוק הזווית הרצויה, כאשר פעולה כזאת  –אסורים(. הגדלת הכוח 

המכאניזם שנדרש  –, נעשית ע"י כוח חזק, גס וכהה. בנוסף שדורשת עדינות וחדות

 הינו מסובך יותר מקודמיו. 

שני כדי לשדרג את השיטה הקודמת, חשבנו על שיטה אחרת, שזכתה לשם "שיטת  -

": ישנם ארבעה גלגלים, זוג אחד מופנה לכיוון אחד, והזוג השני מופנה לכיוון הסטים

א על הקרקע והשני נמצא באוויר. אם נכניס את המאונך. בכל רגע ורגע, זוג אחד נמצ

או  X-הזירה למערכת צירים, נראה שהרובוט מסוגל לבצע תנועה מקבילה או לציר ה

. זהו יתרון משום שהזירה הנתונה לא דרשת תנועה שהיא מעבר לכך, Y-לציר ה
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ן, ובנוסף התנועה היא ישרה, ללא סטיות לוואי, הרובוט יציב וכיוון התנועה הוא אמי

שלא כמו השיטה הקודמת. מכל מקום, עדיין לא בטוח שהמכאניזם יהיה יותר פשוט 

עדיין לשיטה חסרון גדול: מספיקה טעות אנוש אחת, כאשר הרובוט  –ומעבר לכך 

מוצב לא מקביל לגמרי לקיר המבוך מלכתחילה, והוא אבוד. הוא לא יהיה מסוגל 

צמו. לא תהיה ברירה אלא לנסוע לנסוע מקביל לקיר, ולא יהיה מסוגל לתקן את ע

 איטית ולא אמינה.  זג"-"זיגבתנועת 

( , כאשר שאלנו את עצמנו "שיטת הרגל"שיטה נוספת עלתה במוחנו )שכינויה הוא  -

"מדוע הסיבוב חייב להיעשות ע"י גלגלים?" : יהיו לרובוט גלגלים שיוכלו לנסוע 

ואז יתחיל תהליך הסיבוב קדימה ואחורה. כאשר הרובוט ירצה להסתובב הוא יעצור 

מתוכו תצא מן רגל שתרים את רובוט מעט, הרובוט יסתובב על ציר הרגל לכיוון  –

שהוא חפץ בו, הרגל תוריד את הרובוט על הקרקע והוא יוכל להמשיך בתנועתו. 

הרובוט יכול להסתובב כך לכל כיוון שיחפוץ, אך אי אפשר לבר בלא תבן. עדיין 

כך, וכל סיבוב -כה לעמוד בניסוי, המכאניזם לא פשוט כלאמינות השיטה הזאת צרי

 לוקח הרבה יותר זמן מאשר אותו סיבוב בשיטה אחרת.  

בנסיון נואש למצוא שיטה נטולת חסרונות כמעט, ויתרנו על גלגלים והגינו שיטה  -

: בתחתית הרובוט ישנם חורים קטנים רובים, כאשר דרכם רחפת –אחרת לגמרי 

מספיק חזק כדי לשמור על הרובוט "צף" מעל הקרקע. כמובן יוזרם אוויר בלחץ 

כדי שהרובוט ישמור על  –שבקצוות יהיו חורים שמופנים גם מעט לפי חוץ הרובוט 

 –יציבות ולא יפול לאחד הצדדים. מספר מסויים של חורים במרכז הרובוט הם ניידים 

הכיוונים. כאשר  הם מסוגלים לנוע לכל הכיוונים וכך להסיט את זרמי האוויר לכל

הרובוט נע קדימה. כאשר הם מופנים מעט שמאלה -החורים הללו מופנים מעט אחורה

הרובוט נע ימינה. הרובוט, בשיטה הזו, יכול לנוע לכל כיוון בקו ישיר )כמו התנועה  –

הסינכרונית(, כאשר הדיוק של כיוון התנועה הינו אמין יותר מהניהוג הסינכרוני 

וח חזק כי לשנות את כיוון התנועה, אלא מספיק כוח חלש שיוכל משום שאין צורך בכ

לבצע פעולה עדינה ומדוייקת. הנסיעה תהיה נסיעה חלקה ומדוייקת, כאשר הרובוט 

יכול לנוע לאן שהוא רוצה בלא הגבלה. העצירה, לכל הספקנים, תעשה ע"י הזרמת 

 –אחד גדול מאוד  אוויר לכיוון הנגדי למשך פרק זמן קצר. לשיטה הזאת יש חסרון

היא דורשת בניה מורכבת ביותר, יקרה ביותר ואולי בלתי ישימה בגדלים 
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וכנראה שהיא תשאר בגדר של פתרון  –המקסימליים האפשריים בחוקי התחרות 

 אוטופי ובלתי מושג. 

 

 חיישנים לזיהוי קירות:

כו ולהימנע כדי שהרובוט יוכל לעקוב אחר הקירות במסעו בתוך המבוך, כדי להתמצא בתו

עליו להיות בעל חיישן שיכול לזהות עצמים,  –מהתנגשות בקירות וברהיטים )אם יש( 

 ומדוד את המרחק מהרובוט אל העצם. 

 

קולי(, ששולח פולס של גלי קול על קוליים )כך שלא נשמע -סוני )על-חיישן אולטרא -

ינו אותו במידע כל מיני קולות תוך כדי עבודת הרובוט, וגם כדי שהקולות שלנו לא יז

שגוי(, ומודד את הזמן עד שהגל 

וגם ההד שלו חוזרים ונקלטים 

חזרה בחיישן. בעזרת אלגוריתם 

מסויים, הוא מחשב את המרחק בין 

החיישן לעצם, שהוא פונקציה של 

הזמן, כמובן. דוגמא לחיישן כזה 

. Devantech, של SRF04-הוא ה

חיישן זה הינו בעל דיוק מדהים: 

מטר, ולהחזיר את  1-ס"מ ממרחק של יותר מ 3לזהות מקל בעל קוטר של הוא מסוגל 

מטר.  3 -ס"מ ל 3מרחקו המדוייק ממנו. באופן כללי, טווח העבודה שלו נע בין 

לפי שער יציג ביום ₪,  233.8דולר ) 36בסביבות ה  –מחירו, לצערנו, בהתאם 

 כתיבת העבודה( לחיישן בודד. 

אך  –ל דרישתנו הינו חיישן שעובד בטכניקה דומה חיישן נוסף שמסוגל לענות ע -

-במקום לשלוח גל קול, הוא שולח גל אינפרא

אדום(. החיישן שולח קרן אינפרא -אדום )תת

אדומה, וקולט אותה בחזרה. שוני נוסף בין 

החיישן הזה לחברו )לעיל(, הוא אופן המדידה. 

החיישן הזה אינו מודד זמן, אלא את זווית 

. Sharpשל  GP2D12ן, שתלויה מרחק. דוגמא לחיישן כזה הוא הההחזרה של הקר
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אופן המדידה הזה מספק אדישות כמעט גמורה לגבי צבעו של העצם, תנאי תאורה 

מדידת הזווית  –וכו'. אך עליה וקוץ בא 

גורמת לחיישן להיות בעל טווח דיוק 

ס"מ  86ל  26מצומצם ביותר, בין 

 בלבד, משום שכאשר המרחק הינו גדול

יותר מהמרחק המצויין, השינויים בזווית 

הינם מזעריים לעומת השינויים במרחק. 

הטווח שבו עובדים  –החיישן הופך לא אמין במרחקים כאלו. למרות זאת  –אי לכך 

לחיישן ₪  66החיישנים הללו הינו מתאים דיו לסביבת העבודה, ומחירו עומד על עד 

 החיישן הקודם. לערך(, חסכון של יותר מחצי לעומת  23)$

לצורך מדידה באופן כזה  IRנתון נוסף שיש לציין הוא שחיישן זה משתמש בקרני 

שהאופי הגלי של קרניים כמעט ולא מתבטא. לפיכך, החיישן מודד את העצמים 

קוליים, כמו בחיישן הקודם, יכול להחזיר -שנמצאים בדיוק מולו. שימוש בגלים על

וק מול החיישנים משום שאופיין הגלי בא יותר מרחק של עצמים שאינם נמצאים בדי

 לידי ביטוי.

 

 חיישנים לגילוי הנר:

עליו לגלות אותו קודם, מן הסתם. לכן עלינו להתקין  –כדי שהרובוט יוכל לכבות את הנר 

חיישן מסויים שיוכל לתת לנו אינדיקציה על החדר בו נמצא הנר. אם נוכל לזהות את 

ה טוב, אך מספיק לזהות את החדר בו הוא נמצא ואז לשייט מ –מיקומו המדוייק של הנר 

 בו עד שנתקל בעיגול הלבן של הנר.

 

חיישן פיירואלקטרי. חיישן זה כולל בתוכו חומר פיירואלקטרי )בד"כ גביש ליתיום  -

, שאחת מתכונותיו  ( Lithium Tantalate crystal –טנטלט 

שינויי  הוא שינוי השדה המגנטי בשתי קצותיו כאשר ישנם

אדם ובע"ח, -טמפרטורה. חיישן זה יכול אפילו לזהות תנועת בני

לא כל שכן נר דולק. החיישן הזה יוביל אותנו אל מיקומו 

המדוייק של הנר, ברגע שהחיישן יפנה ישירות את הלהבה.      
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 –, הוא דוגמא לחיישן כזה. מכל מקום, עדיין אמינותו מוגבלת Eltecשל  3-441ה 

ר על נקיון החלון של החיישן בכל שלב בפעולה. כמו גם הוא מושפע עלינו לשמו

מטמפרטורת הסביבה. וכמובן שאסור לשכוח כי הוא חייב לפנות ישירות את הלהבה, 

 דבר שידרוש מאיתנו סריקה מקיפה בכל חדר שאליו נכנסנו. 

סגול -בשיטה שונה למציאת מקור חום כמו נר נעשה שימוש ע"י חיישן האולטרא -

(UVכידוע, אש היא מקור לקרינה אולטרא .)- סגולית. החיישן מזהה את הקרינה

הזאת, ומחזיר מידע לבקר על מציאתה. מצד אחד, השיטה הזאת היא אמינה ומדוייקת 

מטר. החיישן גם לא זקוק לפנות ישירות מול  5-היא מסוגלת לזהות גפרור בוער מ –

ים הנפלטים מבצעים "עקיפה", מגנטי-הגלים האלקטרו –ללהבה כדי לזהות אותה 

כלומר הם סוטים לכל הכיוונים ומסוגלים לעבור דרך מכשולים )בדיוק כפי שנוכל 

לשמוע מישהו מדבר מאחורי דלת סגורה, אך לא נוכל 

לראות אם הוא מפעיל מצביע לייזר שלא מתאפיין 

בתכונת העקיפה בצורה כה ברורה(. בנוסף, החיישן לא 

 –ה ולא דורש מסננים. דא עקא רגיש לאור בתחום הנרא

החיישן יוכל לגלות את החדר בו נמצא הנר במדוייק, אך 

לא יוכל לספק דבר וחצי דבר בנוגע למיקומו המדוייק 

, Hamamatsuשל  UVTron -בתוך הנר. חיישן ה 

 למשל, פועל בדיוק כך. 

 

אליו נוכל לדעת האם הנר נמצא בחדר ש UV -מסקנותינו הן כאלו: בעזרת חיישן ה

"פיירו" נוכל -נכנסנו, ואז יהיה עלינו לסרוק אותו לפי תנועה שתוכננה מראש. בעזרת ה

ולנסוע ישירות אליו כדי לכבותו. צפו  –לזהות את מיקומו המדוייק של הנר בתוך החדר 

 .חיפוש נר נסיוני –במהלך המשוער של הרובוט 

 

 חישן קו לבן:

ם או מתי הוא דורך בתוך המעגל של הנר. על הרובוט לדעת מתי הוא דורך בחדר מסויי

בכניסה לכל חדר ומסביב לכל נר, כאמור, מתוך קו לבן שעל הרובוט לזהות כדי לבצע את 

פעולותיו בצורה הטובה ביותר. אפשר להסתדר גם ללא חיישנים אלו, אך הפעלתם קלה 

 ותרומתם גדולה. 
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וכל לזהות שינויים בהחזרת האור הרובוט לא מסוגל לזהות את המושג "לבן", אך הוא י - 

כאשר נתקין לו את הכלים הנכונים. חיישן קן לבן, בעצם, הוא 

טרנזיסטור שמחזיר מתח כפונקציה של האור המוחזר. כל -פוטו

הזירה צבועה בשחור חוץ מאותם קווים לבנין, ולכן קפיצה המתח 

המוחזר מפורשת כמעבר ממשטח שמחזיר מעט אור למשטח 

היא עליה  –בשבילנו  –אור )או להיפך(. תנועה זו שמחזיר הרבה 

, עובד לפי השיטה Vishayשל  CNY70או ירידה מקו לבן. ה

 הזו, כאשר הוא משדר קרן אינפרא אדומה ומחזיר מתח לפי עוצמת הקרן המוחזרת.

 

 שיטות לכיבוי נר:

בנו על אם וכאשר הרובוט יגיע אל הנר, יהיה עליו לכבות אותו. להלן מספר דרכים שחש

 איך לבצע את המשימה הפשוטה הזו.

 

הרובוט פשוט ישפריץ על הנר ויכבה  –זרם מים. זהו הדבר הראשון שעלה לנו בראש  -

אותו. הבעיה היא שיש שיטות יעילות הרבה יותר, פחות בזבזניות וקלות יותר 

 לביצוע.

א בזבזני מאוורר. זרם אוויר חזק דיו, שיכבה את הלהבה. פתרון פשוט וקל ליישום. ל -

 כלל.

פחמן דו חמצני. ברגע שהרובוט יזהה את הנר, הוא ישלוף את הנצרה מבלון קטן של  -

גז פחמן דו חמצני, שכידוע מסוגל לכבות את הנר. בעוד שהפתרונות האחרים דורשים 

קרבה, את הפתרון הזה אפשר להפעיל גם מרחוק. הבעיה היא שגם חוקי התחרות 

 בזבזני אם על הרובוט להתקרב לנר בכל מקרה. דורשים קרבה, ופתרון זה מאוד

ממברנה. אמת, זה לא נשמע כמו פתרון קונבנציונאלי אך הוא נחמד ביותר. בדומה  -

למאוורר, תנועת הממברנה גם היא יוצרת אוויר, וכך הלהבה תכבה. היופי בדבר הוא 

את שנוכל להפעיל את הרמקול על צלילים שאינם בתחום הנשמע, וכך הצופים יראו 

הנר כובה, בזכות זרמי האוויר  –הרובוט מתקרב לנר, לכאורה לא עושה כלום ולפתע 

מן הממברנה. מכל מקום, פתרון זה אינו אמין, משום שסביר להניח שזרם האוויר לא 



 14 

אם כבר מכבים את הנר, מדוע לא לעשות זאת  –יהיה מספיק חזק. אך למרות הכל 

 בסטייל? 

עסקינו, יצירת הפרש פוטנציאלים בגוף מתכתי בעל ואם כבר בפתרונות יצירתיים  -

חוד גם היא יכולה לגרום למשב רוח חזק דיו כדי לכבות את הנר. כידוע, כאשר אנו 

טוענים גוף מתכתי בעל חוד במטען חשמלי, נוצר בחוד שדה חזק מאוד. מולקולות 

יתזות האוויר עוברות תהליך קיטוב, נמשכות אל החוד, נטענות באותו מטען ואז נ

החוצה בכיוון ההפוך כתוצאה מכוח הדחייה החשמלי. מולקולות המים סוחפות איתם 

גם מולקולות אוויר ונוצר משב רוח. הבעיה היא, שהמשב הינו ממוקד מאוד, ועל 

החוד המתכתי להיות קרוב מספיק אל הנר, ולפנות אליו ישירות. אמנם פתרון זה יפה 

למשל, יהיה הרבה יותר יעיל, דבר שכנראה מבחינת ביצוע, אך שימוש שמאוורר, 

 יפצה על חוסר התחכום. 
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 ' ג ק  ר ת –פ ו נ ו ר ת פ ת  ע צ  ה
 

לאחר שאספנו מספיק מידע, התחלנו בשלב "סיעור המוחין". כל חבר בקבוצה היה צריך 

לחשוב על דגם מסויים לרובוט העתידי, ולפרט בקצרה על מרכיביו ואופן פעולתו. לאחר 

תרונו בפני הקבוצה, נפתח דיון שבו ניסינו להחליט על הרובוט שכל תלמיד הציג את פ

 שאכן נבנה. 

 

 שם קוד: "פשוטין" –פתרון א' 

 

  הנעה: דו גלגלית כאשר כל גלגל מחובר למנוע אחר. כאשר מפעילים את המנועים

באותו מהירות, הרובוט נוסע ישר קדימה או אחורה. הסיבובים יעשו ע"י הקצבת 

אם  –כל גלגל, כאשר יחס המהירויות יקבע את אופן הסטייה מהירויות שונות ל

חדה או כהה. ישנה אפשרות לסיבוב סביב ציר עצמי כאשר כל גלגל מקבל מהירות 

שווה בערכה המוחלט, אך מנוגדת בכיוונה. לגוף הרובוט נוסיף מאחורה גלגל 

שיוסיף עוד יציבות ואפשרות  –"קסטר"  –חופשי 

 לשאת משא כבד יותר. 

 יווט תוך מבוכי: יעשה ע"י מיקום של שלושה חיישנים אולטראנ-

 45סוניים: בקדמה אחד, ועוד אחד מכל צד בזווית של 

מעלות. החיישנים הצדדיים ישמשו לצורך מעקב אחרי 

קירות וסיבובים, והקדמי כדי להימנע מהתנגשות חזיתית 

 ר. בקיר ומתן מידע על סוף קטע דרך מסויים והצורך בפנייה לצד אח

  .זיהוי קו לבן: התקנת חיישן קו לבן בתחתית 

  זיהוי נר: ע"י הצבת נורת הUV  נוכל לדעת באם הנר נמצא  –בחזית הרובוט

נסרוק אותו לפי תוכנית קבועה  –בחדר אם לא. ברגע שנמצא את החדר המתאים 

מראש עד שנפגוש בקן לבן שהוא התחום שבו נמצא הנר וממנו אפשר לכבות 

 אותו. 

 כלומר, ימנע ממנה  –י הנר: שיחרור גז פחמן דו חמצני ש"יחנוק" את האש כיבו

 את החמצן והלהבה תכבה. 
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 "YXשם קוד: " –פתרון ב' 

 

  הנעה: שיטת ניהוג בה קיימים שני סטים של גלגלים: זוג אחד שנוסע בציר

אנכי וזוג אחר שנוסע בציר אופקי. בכל קטע 

צר את תנועה רק סט אחד נמצא על הקרקע ויו

התנועה, כאשר הסט השני מורם מעט למעלה 

 –אל תוך הרובוט. כאשר אנו רוצים לפנות 

נחליף בין הסטים. כך הרובוט יכול לנוע בעצם 

, אם Y-ו Xמאונך ומאוזן ) –רק על שני צירים 

 תרצו(, אך זה כל מה שצריך. 

 אדומים, כאשר -ניווט תוך מבוכי: נצטרך בסה"כ ארבעה חיישנים אינפרא

. אין תנועה Y-, ושתיים בציר הX-שתיים יוצבו בציר ה

לכיוונים אחרים ולכן אין צורך בחיישנים 

 נוספים.

  .זיהוי קו לבן: התקנת חיישן קו לבן בתחתית 

  זיהוי נר:  ע"י הצבת נורת הUV  נוכל לדעת באם הנר נמצא  –בחזית הרובוט

לפי תוכנית נסרוק אותו  –בחדר אם לא. ברגע שנמצא את החדר המתאים 

קבועה מראש עד שנפגוש בקן לבן שהוא התחום שבו נמצא הנר וממנו אפשר 

לכבות אותו. חיישן ה"פיירו" לא מתאים כאן, משום שלא רצוי שהרובוט יבצע 

פניות בזוויות שונות. אם אנו רוצים לזוז רק בשני צירים מאונכים, אין אנו 

במפתן. כדי לבצע את  יכולים לסרוק את החדר לגמרי ברגע שאנו נמצאים

צריך כבר להיכנס אל תוך החדר ולשייט בו מעט, וזה  –הסריקה המתבקשת 

 דבר שאינו רצוי. 

  שגם ככה המכאניזם  –כיבוי נר: עדיף שלא לסבך את הבנייה יותר מדי

ולהציב, פשוט, מאוורר  –המתבקש ידרוש שעות ארוכות של תכנון ומימוש 

ר המסומן בלבן. אך בכל זאת צריכים שידלק ברגע שהגענו לתחום של הנ

להוסיף מנגנון קטן המסובב את המאוורר לכל הכיוונים, משום שאין ערובה 

 –לפעמים זה לא אפשרי. ראה  –לכך שהרובוט ידיעה בדיוק מול הנר 

 .XYהמאוורר ב
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 שם קוד: "פלמינגו" -פתרון ג' 

 

  ,"הנעה: רובוט זה יפעל לפי "שיטת הרגל

י גלגלים המסוגלים לנוע כאשר יהיו לו שנ

קדימה ואחורה, ורגל שתרים את הרובוט והוא 

 יסתובב על צירה לשם סיבוב. 

  ניווט תוך מבוכי: שישה חישניIR  כלפי  45אחד, שניים בזווית  -שיוצבו: בחזית

חוץ, אחד בכיוון קדימה, שניים לצדדים ואחד לכיוון האחורי. הסידור 

עה לכל כיוון אשר הזה יבטיח לנו שליטה מלאה בנסי

נבחר, והתמצאות טובה במבוך. התמצאות זאת יכולה גם 

לאפשר לרובוט לנסוע במהירויות יותר גבוהות, ללא 

 פחד בהתנגשות עם קירות. 

 .זיהוי קו לבן: התקנת חיישן קו לבן בתחתית 

  זיהוי נר: אם הדגש הוא על התמצאות רבת חיישנים, יש להתקין ברובוט גם חיישן

UV – ביע על החדר בו נמצא הנר, וחיישן "פיירו" שיצביע על מיקומו שיצ

המדוייק בתוך החדר. בעזרת הזוג הזה אנו גם מוצאים את החדר הנכון וגם את 

בעצם אנו חוסכים זמן בסריקת חדר,  –הפוזיציה הספציפית של הנר בתוך החדר 

בתוך  (, וגם חוסכים זמן של נסיעהUV-שבו הנר לא נמצא, מהמפתן )בעזרת ה

"פיירו"(. -החדר שבו הנר כן נמצא, אלא מתקדמים ישירות אל הנר )בעזרת ה

"פיירו", מאחר והוא יכול להסתובב סביב עצמו -מבנה הרובוט מושלם להתקנת ה

הוא פשוט עולה על הרגל וסורק את סביבתו  –בקלות ולסרוק את כל סביבתו 

 (.סריקת "פיירו" –)ראה 

 בהמון חן וסטייל, ולכן, כדי להמשיך את הקו, נתקין  כיבוי נר: הרובוט הזה ניחן

 עליו ממברנה, שהאוויר היוצא ממנה בזמן הפעלתה יכבה את הנר. 
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 שם קוד: "רחפת" –פתרון ד' 

 

  הרובוט ינוע ממקום למקום  –הנעה: כפי שניתן להבין משם הקוד של הצעה זאת

הזירה )פשוט השם  ע"י "ריחוף" על פני הזירה, או יותר נכון, ציפה על פני

"רחפת" יותר מרשים מ"מצוף"(. זה יעשה ע"י זרמי אוייר 

היוצאים מתחתית המתקן בכיוונים שונים הניתנים 

לתיכנות. זרמי האוויר הללו שומרים על מצב הציפה 

של הרובוט )בדומה למצב הדיסקית ב"הוקי אויר"(, וגם כאשר הם 

 ט ממקום למקום. הם מניעים את הרובו –פונים לכיוונים שונים 

  .ניווט תוך מבוכי: טווח התנועה הינו גדול מאוד, והתנועה עצמה תהיה מאוד חלקה

אך מכיוון שהכיוונים שהרובוט יכול לפנות אליהם הם 

רבים, יש צורך המספר חיישנים כזה שיוכל להבטיח 

שהרובוט לא יתנגש בשום קיר, ללא תלות בכיוון 

סוניים כמתואר -אולטרא בנסיעה. יש צורך בשישה חיישנים

 בתרשים. 

 .זיהוי קו לבן: התקנת חיישן קו לבן בתחתית 

  זיהוי נר: מכיוון שהרובוט מסוגל לנוע בכל כיוון, נוכל בעזרתו לסרוק כל חדר לפי

בלבד  UVתוכנית קובעה מראש שקלות וביסודיות. לפיכך, מספיק התקנת חיישן 

 ובוט יעשה את השאר. על הרובוט הזה. החיישן יצביע על החדר, והר

  כיבוי נר: לרובוט כבר יש מערכת של דחיסת אוויר והזרמתו בלחצים דרך

צינורות. אפשר לנצל את עובדה זאת, וליצור הסתעפות נוספת למערכת הזאת 

בצורת צינור אוויר שיפנה כלפי חזית הרובוט. בבא הזמן, הצינור הזה יפלוט זרם 

 אוויר שיכבה את הנר. 
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 הדיון

 

ר שכל חבר בקבוצה הציג את הפתרון שלו, פרץ דיון סוער בינינו כאשר כל אחד לאח

מנסה להגן על ההצעה שלו תך כדי הדגשת יתרונותיה, ולקטול את הצעות האחרים ע"י 

חשיפת החסרונות שלהן. להלן קטעים נבחרים מהויכוח )ויכוח, שבעצת המנחה שלנו, 

מכונים בשמם הפרטי, אלא בשם הקוד של  תועד כולו(. מתוך צנעת הפרט, התלמידים לא

 ההצעה שלהם.

 , פלמינגו, רחפת וכוכבי )שם הקוד של המנחה(. XYמשתתפי הדיון: פשוטין, 

 

הרבה זמן אין לנו,  –לפי דעתי הרובוט שאני מציע הוא הטוב ביותר. תראו  פשוטין: 

 keepוגם ככה אנחנו משתתפים בתחרות בפעם הראשונה ולכן אני מציע: 

it simple ,לא צריך להכניס לו שום "גאדג'טים" מתוחכמים מידי .

והמכאניזם שלו הוא פשוט וקל ליישום. שיטת ההנעה היא לא רק פשוטה, 

אלא גם מסוגלת לשאת משאות כבדים. עם שני גלגלים מקדימה ועוד 

קסטר מאחורה יש לרובוט יציבות רבה. בנוסף, לכל אחד משני הגלגלים 

, וכך יש לרובוט המון כוח לשאת את כל הפריטים מחובר מנוע משלו

 שנתקין עליו.

XY: .אבל לא בטוח שנצטרך להבטיח יכולת לנשיאת משקל כבד 

-אבל אסור לנו להתעלם מהאפשרות הזאת. וגם אם הרובוט לא יהיה רב פשוטין:

 משקל, עדיין תהיה לו מהירות, והוא יוכל לשייט במבוך בזריזות מירבית. 

 נאי שהחיישנים יוכלו לספק לו מידע מהימן באותה מהירות.בת פלמינגו:

כן, כמובן. וגם הסיבובים שלו הם מהירים. הוא מסוגל להסתובב סביב  פשוטין: 

 צירו בקלות ובמהירות.

חברה, אם רק יורשה לי לציין, כי המגמה של לשמור על הפשטות של  כוכבי:

 המבנה והמכאניזם, לדעתי, היא טובה.

יוק! תזכרו שהמשאבים, הנסיון והזמן לא עומדים לטובתנו. הפתרון שלי בד פשוטין: 

הוא ריאלי ביותר מהבחינה הזאת, ולדעתי יכול לספק תוצאות טובות 

 בהתחשב בזמן שיש לנו.
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XY:  מצטער להרוס לך את התמונה הורודה, פשוטין, אבל הרובוט שאתה מציע

ה שאנו משתמשים עדיין טומן בחובו המון בעיות. למשל, עצם העובד

יכולה להוות בעיה בניווט.  –בקסטר מאחורה 

 איזה קסטר אתה מציע?

 כמו של עגלת סופרמרקט, אני מניח... פשוטין:

XY :  בדיוק. שים לב שלאחר סיבוב מסויים לאחד

הכיוונים, הקסטר כבר אינו ישר לחלוטין ומקביל 

לכיוון הנסיעה, אלא עדיין מצוי בכיוון המקביל 

קודם. אם אנו רוצים לעשות סיבוב ומיד לאחר מכן לנסוע ישר, לסיבוב ה

עלינו להפעיל כוח כדי לישר את הקסטר, כאשר הוא, תוך כדי תהליך 

 –היישור, מפעיל מומנט שגורם לרובוט לסטות ממסלולו המקורי. )ראה 

 (.סטיית הקסטר

ל מנוע זה לא רק זה. לפי מה שהבנתי מפשוטין, הוא רוצה לחבר לכל גלג רחפת:

דבר זה יוצר   משלו, כאשר החיבור יעשה כך: 

קדימה, מנוע  בעיה מסויימת כאשר בכיוון הנסיעה 

אם הם  אחד מסתובב קדימה והשני אחורה. גם 

סביר להניח שאין הם יסעו באותה מהירות. דבר זה יגרום  –מאותו הסוג 

 גם הוא לסטיות.

את כל הסטיות הללו. מה  אבל אני חושב שבעזרת החיישנים נוכל לתקן פשוטין: 

 דעתך כוכבי?

 החיישנים "יאכלו את הסטיות לארוחת הבוקר". כוכבי:

כך הרבה סטיות לתקן, היעילות מוטלת בספק. ואל תשכחו -עדיין, עם כל רחפת:

שאנחנו אמורים לתכנת את האלגוריתם שינחה את הרובוט ויתגבר על 

מאוד, דבר שעלול  הסטיות. הרובוט הזה ידרוש תוכנה מסובכת ומורכבת

 לקחת זמן רב!

 בכלל הקטע עם הגז לא מוצא חן בעיני. פלמינגו:

 למה? פשוטין: 

א. צריכים לבדוק את היעילות של הדבר הזה מול שיטות אחרות כמו  פלמינגו:

המאוורר. בינתיים היעילות מוטלת בספק. ב. צריכים לבדוק את המחירים 
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לעשות הרבה ניסויים ואימונים של בלונים כאלו. אל תשכח שאנו צריכים 

עם הרובוט. כך כל אימון ב"אש חיה" יכול לעלות הרבה. זוהי שיטה מאוד 

 בזבזנית, לעומת המאוורר למשל. אוויר לא עולה שום דבר.

 …בינתיים כוכבי:

XY: ?רגע, עם שלושה חיישנים בלבד, איך נצליח לנסוע אחורה בדיוק טוב 

 מי אמר שצריך? פשוטין:

XY: מר שצריך לשאת משקל גדול?מי א 

טוב, תראו, אני עדיין חושב שהרובוט שלי הוא פשוט ובר ישום. הוא הכי  פשוטין:

 ריאלי.

 אולי הוא פשוט מידי? צריכים לבדוק את היעילות של שיטת ההנעה. פלמינגו:

 צודק. מהן מעט הוצאות ללא תוצאות? כוכבי:

 דוק את עלות בלוני הגז.צריכים לב –גם לא בטוח שיש מעט הוצאות  רחפת:

XY:  שיטת הניהוג המוצעת מאוד מדאיגה אותי. היא מאוד לא יציבה מבחינה של

לשמור על כיוון הנסיעה ועל מקבילות הרובוט אל הקיר. לכן אני אישית 

מעדיף את הרובוט כפי שמופיע בהצעה שלי. הוא תמיד נוסע במקביל לקיר 

מסוגל לנסוע בכיוונים אחרים. הוא לא  –משום אותה שיטת "שני הסטים" 

זאת שיטה מושלמת המבטיחה נסיעה ללא היתקלות בקירות וסטיות לוואי. 

ואין את הסטיה המתוארת אצל  –כמובן, שלכל סט גלגלים יש מנוע משלו 

 הרובוט פשוטין.

נכון, אבל ישום המכאניזם הנדרש הוא מסובך פי כמה וכמה מההצעה שלי.  פשוטין: 

מן רב מידי, זמן שאין לנו. ובנוסף, אל תשכח שבשביל זה יכול לקחת ז

דבר שמכביד על הרובוט,  –להעלות את הסטים ולהורידם צריך עוד מנוע 

כל זאת כאשר בכל רגע הנסיעה  –ומסבך עוד יותר את המכאניזם 

מתבצעת ע"י מנוע אחד בלבד. הנסיעה הצפויה היא איטית מאוד כאשר 

בלת גם היא. ואם נרצה להפוך את החלפת הסטים עלולה להיות מסור

נאבד כוח שאנו צריכים  –הרובוט למהיר יותר בעזרת תמסורת כל שהיא 

 כדי להניע את הרובוט הכבד הזה.

XY :  .זה היה בהחלט מונולוג מרגש, אך אני עדיין חושב שהפתרון שלי עדיף

 לדעתי אפשר לבנות את המכאניזם הנדרש...
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 צריך לבדוק את זה. רחפת:

XY :  .בסדר. ואת הזמן ש"בזבזנו" על הבניה של המכאניזם נחסוך במקום אחר

זכרו שעם הרובוט הזה אין כלל סטיה בזמן הנסיעה. דבר זה חוסך מאיתנו 

ביצוע מדידות של סטיות ועבודה על נסיעה במקביל לקיר. התוכנה 

 וכאן אנו נחסוך את הזמן שאיבדנו בבניה.  –שתתבקש תהיה פשוטה מאוד 

אך הבעיה היא שאם אנו נציב את הרובוט מלכתחילה לא מקביל אל הקיר,  גו:פלמינ

הכל  –בטעות, או שהוא יתקל באיזה בליטה על הקרקע ויסתובב מעט 

זג", יאבד זמן חשוב ולא בטוח אם הוא -"זיג-אבוד! הוא יתחיל לנסוע ב

 בכלל יסיים את המסלול בהצלחה.

גלגלים בכל פעם. צריכים לבדוק את  בנוסף, הרובוט  נוסע רק על שני פשוטין:

 מידת היציבות שלו, ואם לא צריך להוסיף עוד קסטרים...

XY:  אולי, אבל אני עדיין משוכנע שההצעה שלי היא הטובה יותר. כבר ציינתי

 שטכניקת כיבוי הנר שלה, בעזרת מאוורר מסתובב, היא פשוטה ויעילה?

ט לא יגרום לנו להכריע בין אבל זה לא החלק העיקרי, כיבוי נר פשו רחפת:

 הרעיונות. לדעתי, החלק החשוב ביותר הוא שיטת ההנעה. נכון, כוכבי?

 ילדים, תתווכחו כאילו אני לא פה. אבל תרשמו הכל. כוכבי:

תודה על העזרה. בכל אופן, בעזרת שיטת הרחפת נוכל לצוף מעל רצפת  רחפת:

וכיבוי הנר יהיו  הזירה בקלות ובמהירות. כל המשימות של סריקת החדר

הרבה יותר קלות ככה. יש טווח תנועה רחב ביותר, למעשה לכל כיוון אשר 

נבחר. זרם האוויר יכול לכבות את הנר בקלות, והרי כבר יש כבר מערכת 

ללחץ אוויר. שימו לב ששיטת ההנעה הזאת מאפשרת לנו להתחמק 

לא  מרהיטים בקלות ולהתגבר על מצב "רצפה לא שווה" כאילו מעולם

הניחו שם רמפה. כל הבונוסים יהיו שלנו, בנוסף על זכיה בטוחה בפרס על 

 המקוריות.

לדעתי, שיטה זו מגוחכת. שיטת ההנעה מסובכת ואפילו דמיונית. אמנם  פלמינגו:

אבל  –כיבוי הנר יהיה פשוט מאין כמוהו, וכל הבונוסים יהיו בכיס שלנו 

יכוי שנוכל ליישם רעיון כל זה יתרחש בחלום הלילה משום שאין שום ס

 כזה.
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XY:  הרי יש רחפות כיום  –לא הייתי מרחיק לכת ואומר שהשיטה היא דמיונית

שעובדות בדיוק באותו אופן, אבל אני בהחלט חושש שהזמן, המשאבים 

וידע שלנו לא יספיקו לנו ליישם באמת את הרעיון. בנוסף, אני לא בטוח 

ס"מ על  33את למימדים של שנוכל למזער את כל המערכת המסובכת הז

 ס"מ. וחבל... 33ס"מ על  33

רחפת, אם אתה חולם על פרס המקוריות, לדעתי גם לרעיון שלי יש סיכוי  פלמינגו:

 יותר מסביר לזכות בו. אני בספק מאוד אם אחרים חשבו על שיטת הרגל. 

אבל מדוע שאנו נבחר בשיטה הזאת? נדמה לי שהסיבובים של הרובוט  פשוטין:

להרים את הרובוט, להסתובב על הרגל  –זרת הרגל יהיו איטיים מאוד בע

עם כל כובד המשקל, להוריד את הרובוט... כמו כן, צריכים לבדוק אם יש 

 מנוע מספיק חזק ומדוייק שיתאים למשימה העדינה הזאת. 

אבל האיטיות היחסית הזאת מתקזזת עם היכולת להתחמק מרהיטים  פלמינגו:

 בקלות...

 אך באיטיות. ן:פשוטי

אולי...אך אנו נחסוך זמן רב בחיפוש אחר הנר בתוך החדר. המבנה מושלם  פלמינגו:

לחיישן ה"פיירו" שיצביע על המיקום המדוייק של הנר, ונוכל לגשת 

 ישירות אליו בלי לסרוק את כל החדר לאורכו ולרוחבו.

וכל להשיג , ו"פיירו" נUV, חיישן IRאתה מאמין שבעזרת שישה חישני  רחפת:

 מידע רב על המבוך וכך לפעול בו בזריזות?

ידע הוא כוח. מידע רב על המבוך בכל רגע נתון יתן לנו את האפשרות  פלמינגו:

לבחור בדרך הטובה והקצרה ביותר. כך, בתוספת ליכולתו של הרובוט 

להסתובב לכל כיוון שהוא חפץ בו, נוכל לחפות על האיטיות היחסית של 

 הרובוט.

אני רק מקווה שיהיו תוצאות להוצאות האדירות שאתה דורש. המון  :כוכבי

 חיישנים דרושים...

XY:  וריבוי החיישנים ידרוש מאיתנו תוכנה מורכבת שתוכל לעבד את כל

 הנתונים. גם זה לוקח זמן...
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נעצור את הויכוח כאן, כדי לעשות סיכום ביניים. לקחנו את הנקודות החשובות וריכזנו 

 ת חש"מ )חיוב, שלילה, מעניין(. להלן:אותם בטבל
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 ' ד ק  ר ן –פ ו ר ת פ ת  ר י ח  ב
 

מאחר שההצעות של כל חבר בקבוצה נקטלו ע"י השאר, היינו אובדי עצות. לא יכלנו 

להסכים על פתרון אחד מבין הארבעה המוצעים. אך לפתע חל מפנה בדיון ולבסוף הצלחנו 

  להגיע לתיאור הרובוט שאנו עתידים להתחיל לבנות.

 

 הדיון:

חברה, אין שום סיכוי שנצליח להחליט על אחד מארבעת ההצעות, אולי  פשוטין:

 ננסה לבנות רעיון חדש?

XY: ?יש לנו כבר ארבעה רעיונות. מדוע שאחד נוסף יקל על הבחירה 

במקום לבחור פתרון אחד  –צודק. אז אולי תנסו לעשות משהו אחר  כוכבי:

יכן הנקודות החזקות של כל הצעה וכך כחבילה אחת כוללת, תנסו לראות ה

 להרכיב את הפתרון שאתם הולכים לבנות. 

XY:  אהה...אני רואה לאן אתה חותר. בעצם אפשר להתווכח לגבי כל חלק של

הרובוט למי מבין ההצעות יש את הפיתרון הטוב ביותר, ולבסוף לחבר את 

 כל ההחלטות ביחד, ואת התוצאה הזאת אנו נבנה.

 אמת. כוכבי:

 אז בואו נתחיל אם שיטת ההנעה. ברור ששלי היא הטובה ביותר. רחפת:

XY: .זה עדיין לא מוכח, ובכלל הפתרון שלך לא ריאלי 

 אמרת ריאלי, אמרת פשוטין. פשוטין:

אם כבר הזכרת את הריאליות, אז אני חייב להזכיר לכם כי הזמן רץ והוא  כוכבי:

יות. ותרשו לי גם להזכיר לא מחכה. אני מייעץ כאן לשים דגש על הריאל

 שהנסיון הוא לרעתכם.

חברה, אני מתחיל להשתכנע. אני בעד שיטת ההנעה של פשוטין. זה פשוט,  פלמינגו:

כך נראה לי. באמת הזמן לא  –זה קל וזה יעשה את העבודה כמו שצריך 

 עומד לטובתנו.

 .Keep it simple & keep it realבדיוק.  פשוטין:

XY: ?אז סגרנו 

 סגרנו בקטע הזה, אך אני מסרב בתוקף לקבל את שיטת הכיבוי שלו. ת:רחפ
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XY :  מאוורר הוא הפתרון  –אם אנחנו בשיקול הריאלי ושמירה על הפשטות

מסובך מידי, וכל הפתרונות  –בשבילנו. גז הוא בזבזני מידי, מים 

 הם לא הוכחו כיעילים. –ממברנה, למשל  –הסטייליסטים האחרים 

 מה עם הפרס על המקוריות? אבל פלמינגו:

אם אנחנו לוקחים החלטה של פשטות, אסור לנו להתחשב בפרס הזה. כמו  פשוטין:

גם, אנו צריכים להתעלם משיקולים של רהיטים או רצפה לא שווה. 

 תרשום מאוורר.

ולא צריכים להתקין למאוורר עוד מנגנון שיסובב אותו, הרי שיטת ההנעה  רחפת:

ובב סביב צירה. ברגע שנזהה את הנר, נתחיל שבחרנו מסוגלת להסת

"לרקוד" סביב עצמנו עד שהוא יכבה. עכשיו, לגבי הניווט התוך מבוכי מה 

 אנו עושים?

 ! IRחישני  3צריכים להמשיך את קו המחשבה.  פשוטין:

XY:  כאן אני חולק עליך, פשוטין. כבר הזכרנו שלשיטת הניהוג שבחרנו עדיין

שר להתעלם מהם. אני מציע דווקא כאן לא לקצץ, יש סטיות לוואי שאי אפ

 חישני מרחק כמו בהצעה של פלמינגו. 6אלא להתקין 

 כך נוכל באמת להבטיח ששיטת הניהוג תהיה גם פשוטה וגם יעילה. פלמינגו:

 סוניים?-, או אולטראIR –צריכים גם להסכים על סוג החיישנים  רחפת: 

 ה?מי אסף מידע על החיישנים האל פלמינגו:

סוניים הרבה יותר טובים -זה יהיה אני. תראו, החיישנים האולטרא פשוטין:

ס"מ,  86הקצר טווח יותר. בעוד שאלה טובים לעד  IR-ומדוייקים מה

מטר. למרות זאת, נראה לי שהרובוט  3קוליים טובים לעד -החיישנים העל

 . מה עושים במקרה כזה?IR-שלנו יסתפק גם ב

 יק יותר מדי אבל, מה לגבי המחיר?אני לא רוצה להצ כוכבי:

 זולים ביותר מחצי. IRה פשוטין: 

XY: בסדר. אני חושב שצריכים להתפשר בנקודה הזאת על ה-IR גם ככה ,

 אנחנו דורשים שישה חיישנים. לא שלושה או ארבעה, שישה!

 תודה על ההתחשבות. כוכבי:

XY: .אין בעד מה, כוכבי 
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ב שכדי להסתפק בחיישן אחד, כדי לא להעמיס ובקשר לזיהוי הנר, אני חוש רחפת:

 על התוכנית.

XY: וזה צריך להיות ה-UV או  6. הוא חיישן מאוד יעיל שמחזיר לגבי כל חדר

צריך להיכנס או לא. ברגע שנגלה את הנר, נסרוק את החדר לפי  – 2

 אלגוריתם שנקבע מראש. 

-יותר יעיל מה UV-אני אספתי מידע על החיישנים הללו, וגם לדעתי ה רחפת:

 "פיירו" שאמינותו מוגבלת. 

 מה רע ב"פיירו" לבדו? פשוטין:

הוא דורש מאיתנו להגיע אל מפתן החדר ולסרוק את כל החדר משם,  רחפת:

כאילו לתצפת על כל חלקי החדר כדי למצוא את הנר. יעילותו מוטלת 

 בספק משום שיכול להיות, נניח, רהיט שיסתיר את הלהבה ואז הרובוט לא

סגולית -זה לא היה קורה. הקרינה האולטרא UVיזהה את הנר. עם ה

עוקפת את המחסומים הללו ומגיעה אל החיישן. מהבחינה הזאת יש אחוז 

 .UV-דיוק טוב ביותר ל

 אבל חשבתי שאנחנו לא מתחשבים ברהיטים כרגע. פשוטין:

 זה נכון, אבל הסריקה מהמפתן בכל חדר וחדר לוקחת זמן.  פלמינגו:

וגם התוכנית שאמורים לכתוב לנסיעה לקראת הנר לאחר זיהוי עם "פיירו"  ת:רחפ

מסובכת פי כמה מלתכנן דרך נסיעה בכל חדר בצורה קבועה מראש לאחר 

. היעילות והפשטות נמצאות UV-זיהוי החדר בו נמצא הנר בעזרת ה

 .UVבכפיפה אחת בצד של ה

XY: ?אז יש הסכמה 

 גמור. מה לגבי זיהוי קו לבן?עדיין יש דבר אחד לא  פלמינגו:

פלמינגו, לא בכדי כולנו הצענו את אותו הדבר בנוגע לעניין הזה. זה היה  פשוטין:

 הדבר המוסכם הראשון.



 38 

 הגדרת הפתרון

 

  הנעה: שני מנועים מסובבים שני גלגלים שונים. נסיעה בקו ישר מתבצעת כאשר

קודה מנועים להסתובב שני הגלגלים מוזנים במהירות זהה. כאשר אנו נותנים פ

במהירות שונה, הרובוט מבצע סיבוב כלפי הגלגל בעל המהירות הנמוכה יותר. 

כאשר שני הגלגלים מסתובבים באותה  –ישנה גם אפשרות לסיבוב במקום 

מהירות, אך בכיוונים שונים. )בנינו דגם מוקטן מלגו של רכב עם שיטת הנעה 

פעל יפה והחלטנו לאמץ סופית שיטה כזאת, כדי לראות את היכולות שלו. הדגם 

 זו(.

  שישה  –ניווט תוך מבוכי: יתבצע ע"י שימוש במספר רב יחסים שת חיישנים

 45במספר. הם יוצבו בסדר הבא: אחד מקדימה, שניים כלפי הצדדים בזווית 

מעלות  96מעלות מהכיוון הקדמי, שניים לצדדים באופן מובהק )כלומר, בזווית 

רובוט( ועוד חיישן אחד שיוצב לכיוון האחורי. כדי לכפות על הכיוון הקדמי של ה

, שהם IRהתשלום הגבוה עבור המספר הרב של החיישנים, בחנו בהצבת חישני 

קוליים. למרות עלותם הנמוכה יותר, היכולת של -זולים יותר מהחישנים העל

 החיישנים הללו בהחלט מספיקה לדרישותינו.

  קו לבן בתחתית הרובוט.זיהוי קו לבן: ע"י הצבת חישן 

  זיהוי נר: הצבת חיישןUV  לבדו יוכל לזהות את החדר בו נמצא הנר. ברגע

שמצאנו חדר כזה, נכנס אליו ונסרוק אותו לפי תוכנה ידועה מראש עד שנתקל בקו 

זהו התחום בו נמצא הנר. ברגע שמצאנו אותו, נפעיל את המערכת לכיבוי  –לבן 

 הנר.

 ום שלא בטוח שהרובוט יגיע ישירות מול הנר, עלינו כיבוי: ע"י מאוורר. מש

כבר לא  UV-להפעיל את המאוורר, ולכוון אותו לכל הכיוונים עד שחיישן ה

הפעל המאוורר, ותוך כדי סיבוב הרובוט סביב צירו  ייקלוט את הנר. זה יעשה ע"

 בדיוק כמו פעולת מאוורר ביתי פשוט. –לשני הכיוונים 

י את הרובוט, וכל מה שנשאר זה לבנות אותו באופן ממשי ולכתוב כעת בנינו באופן רעיונ

עוד שינויים רבים יעשו ברובוט עד שנראה אותו  –תוכנה. אך בואו ולא נהיה תמימים 

משייט בתוך הזירה ומכבה את הנר. בתיאוריה, אין כל הבדל בין המעשה לתיאוריה, אבל 

 יש. –למעשה 
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 משתמש

 סביבה

מערכת  מחשב

 מכאנית

מערכת 

 אלקטרונית

 

 שורה עליונה:

 ה.נתונים, מידע, תוכנ

 שורה אמצעית:

 זרמים חשמליים מתורגמים מן החיישנים.

 הוראות מוגדות בתוכנית.

 נתונים מן החיישנים.

 זרמים חשמליים מתורגמים מן המחשב.

 שורה תחתונה:

 רעש, אוויר )לכיבוי הנר(.

 אנרגיה )מן המצבר(.

 נתונים של הזירה )דרך החיישנים(.

 

, כלומר אוטונומיבוט המתוכנן יהיה )בעצם אפשר לראות בצורה יפה בתרשים שהרו

ברגע שנזין אותו בתוכנה שכתבתנו הוא יכול לתפקד באופן עצמאי. הוא אינו זקוק 

 מהמשתמש לשום דבר נוסף(.
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 מבט מקדימה על המנועים

 מבט על סידור החיישנים

UV 

המאוורר מבט מקדימה. 

נמצא מעט בנטיה ולא ישירות 

 לכיוון קדימה.
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המרחק שיש 
 למדוד

 המערכות ברובוט:-תתי

 

IRחישני 
2

. Sharpשל  gp2d12–ו לקנות את ה החלטנ :

זהו חיישן מדידת מרחק שנתקין שישה כמוהו על הרובוט, 

במקומות שצויינו. עקרון פעולתו אינו מסתמך על מדידת 

אחת  –זמן, אלא על מדידת זווית. לחיישן יש שתי עיניות 

 856אדומות באורך גל של בערך -שולחת קרנים אינפרא

יה נמצא גלאי שקולט את אחת הקרניים שמוחזרות ומודד את מטר לכל הכיוונים, ובשנ-ננו

הזווית שהן מוחזרות בה. בכל מדידה, תמיד רק קרן אחת בזווית אחת תגיע את הגלאי. 

לפי העקרון שזווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה, ושהגלאי ומקור האור נמצאים באותו 

נוצר משולש שווה שוקיים  –מישור 

 ו הם הקרניים: שבסיסו החיישן, ושוקי

כאשר נמצא אובייקט מול החיישן 

במרחק מסויים, הקרן המוחזרת יכולה 

לחזור רק בזווית ספציפית. בעזרת 

טריגונומטריה אפשר להגיע אל הנוסחה: 

)tan(
2

)( 
d

FAR כאשר ,d  מייצג את המרחק הקבוע בין המקור לבין הגלאי. עובדה

ס"מ ממנו.  86חיישן למדוד עצמים שהם מעבר לזו יכולה להסביר את מוגבלותו של ה

כאשר מדובר בזוויות גדולות, שינוי קטן ביותר בזווית, יכול להניב שינוי אדיר בטנגנס 

)5.89tan(,3.57)89tan(,6.28)88tan(6.114שלה. למשל:   המרחק בין העיניות .

 86ס"מ. במרחק המדידה המקסימאלי ) 1הוא 

מעלות.  89.3ס"מ(, מגיעה הזווית לערך של 

מדידת הזווית, החיישן מתרגם אותה  לאחר

לערך מתח מסויים, ומחזיר אותו דרך יציאת 

 הפלט שלו )יציאה אנלוגית, כמובן(.

 אופיין של החיישן:-לפי נתוני היצרן, זהו ה 

                                                   
2
יזיקה שעומדת מאחוריו. למרות זאת, ההסבר בנוגע לחיישנים, החלטנו להיכנס רק מעט אל תוך כל חיישן ולבדוק את הפ  

 הפיזיקאלי הינו תמציתי ומטרתו היא לסבר את האוזן, אין בכוונתנו לתת הסבר מעמיק וממצה בתחום הזה.
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ס"מ, אנו נכנסים לטווח "הקריאה הכפולה".  26-כפי שניתן לראות, במרחק שהוא קטן מ

יוצר את המתח כפונקציה של המרחק. אבל אנו מבחינת החיישן זה בסדר, משום שהוא 

לקבל מתח, ולבדוק מהו המרחק כפונקציה של המתח  –רוצים את הפונקציה ההפוכה 

המוחזר. לכן, אסור לנו להגיע למצב שבו ערך מתח מסויים ייתן לנו שתי מרחקים שונים. 

ם מרחק חד ערכית, כלומר שלכל ערך מתח יהיה מתאי-בעצם, עלינו לקבל פונקציה חד

אחד בלבד, ולהיפך. מכאן יוצא שאסור לנו להיכנס לטווח בו למתח מסויים יש שתי 

מרחקים מתאימים. אין ברירה אלא להימנע מלמדוד בעזרת החיישן מרחקים של פחות 

 ס"מ.  26מ

 14, לוקח V5.5-ל V4.5נתונים נוספים שיש לדעת על החיישן: פועל במתח של בין 

ש כמעט לגמרי לתאורת הסביבה, ליכולת ההחזרה של קריאות מרחק בשניה, אדי

   האובייקט ולטמפרטורה שבה הוא נמצא.

חיישן זה, שיותקן בתחתית הרובוט, ישמש אותנו בקביעה האם דרכנו על  חישן קו לבן:

ומפוטוטרנסיסטור,  IRהמורכב ממקור  Vishayשל  cny70-קו לבן, או אם לא. בחרנו ב

פוגעת האובייקט מסויים וחוזרת אל הפוטוטרנסיסטור. ובכל רגע הוא שולח קרן ש

המתח המוחזר ממנו משתנה לפי כמות האור  –האחרון 

 הפוגעת בו. 

החיישן יחזיר את המתח המקסימאלי כאשר מולו ניצבת מראה 

)כמעט כל האור המקור יגיע אליו(, ומתח מינימאלי שמולו גוף 

 שחור שלא מחזיר שום קרניים. 

חזר תלוי בשני גורמים: תכונות ההחזרה של הגוף הנמצא ממול לחיישן בעצם, המתח המו

ומרחקו מהחיישן שגם משפיעות על ההחזרה. אנו יכולים להציב את החיישן במקום קבוע 

ברובוט כאשר מרחקו מהרצפה קבוע, וכך להוציא את המרחק מהמשוואה 

ור. זה המצב הרצוי הפונקציונאלית. כך נקבל מצב בו המתח הוא פונקציה של החזרת הא

מאחר וכל רצפת הזירה צבועה בשחור ויש עליה קווים לבנים. קפיצה במתח המוחזר מן 

 החיישן תתפרש כדריכה על קו לבן. 

 מטר.-ננו 956ואורך גל המשודר הוא  V5נתונים נוספים שיש לדעת על החיישן: צורך 
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של  UVTron-בחרנו להשתמש ב :UVחיישן 

Hamamatsuן לנו אות ברגע שהוא מזהה , כדי שית

להבת נר. החיישן הוא בעצם אנודה וקתודה מתכתיות 

הנמצאות בתוך שפורפרת שקופה. בהסתמך על האפקט 

מגנטיות בעלות -הפוטואלקטרי, רק קרניים אלקטרו

תדירות ספציפית ומעלה יכולות לעורר את האלקטרונים בקתודה ולתת להם מספיק 

כאן מוצב הרף התחתון של התדירות שתגרום לזרם,  –אנרגיה כדי להגיע את האנודה 

מטר. בעזרת גז מסויים שנמצא -ננו 166 –כלומר הרף העליון של אורך הגל שיגרום לכך 

בתוך השפופרת, ובהסתמכות על אפקט ההכפלה בגז, מוצב רף עליון התדירות, כלומר רף 

החיישן, אם כן, הוא בין מטר. טווח אורכי הגל שיפעילו את -ננו 285 –תחתון לאורך הגל 

סגולית שמקרינה הלהבה. -מטר. זהו בדיוק הטווח של הקרינה העל-ננו 166ל  285

החיישן בנוי כך שהוא לא זקוק להיות מוצב ישירות מול להבה כדי לזהות אותה, הקרינה 

 –הנפלטת מהאש יכולה להתפשט בחדר, לפגוע ולחזור מקירות ורק אז להגיע אל החיישן 

 יתן אות שהוא ראה להבה.והאחרון 

יש  ;נתונים נוספים שיש לציין: החיישן בא עם מעגל מצורף אליו צריך לחבר את החיישן

 . החיישן לא רגיל לאור הנראה.V5-להזין את המעגל ב

הרכיב שמופקד על משימת כיבוי הנר. בעוד המאוורר: 

הרכיבים האחרים מסתמכים על פיזיקה מודרנית 

את הרכיב הזה בעזרת פיזיקה  ומסובכת, אפשר לתאר

קלאסית פשוטה: מבנה הלהבים של המאוורר גורם 

לדחיפת אוויר קדימה תוך כדי סיבובו. שלא כמו 

, V6הרכיבים החסכניים האחרים, המערכת הזאת דורשת 

 )!( זורם בחוטיה.  2Aכאשר זרם של 

, נבחר להיות Motorolaשל  22HC68-ההבקר: 

 –לבסוף רכשנו בנוסף אליו את המעגלים המודפסים ה"מוח" של המכונה שתיבנה. 

MRSX01 ו-  MRC11 מתוצרת ,Mekatronix כאשר שלושתם ביחד מהווים את ,

מרכז בקרה חזק ויעיל, שפותח במיוחד לשליטה ברובוטים אנטומיים כמו שאנו רוצים 

אות חישנים אנלוגיים ושניים דיגיטליים, שתי יצי 16זכרון, יציאות לעד  K64לבנות. 
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מיועדות למנועים רגילים ושתים למנועי "סרוו", הם רק חלק מסגולותיו הטובות של 

, ICC11 for windows V.5( compilerהבקר, אותו נתכנת בעזרת המהדר )

( של portsוהתקשורת תעשה ע"י כבל תקשורת מיוחד המחבר את אחד המפתחים )

דורש אספקת חשמל של  . הבקרMRC11-המחשב עם מפתח התקשורת המיוחד הנמצא ב

 בטעינה מינימאלית(. V7.1בטעינה מלאה ו  – 1.2V * 8 = 9.6Vdc) AAסוללות  8

 

 תהליך הבניה של האב טיפוס )ובעיות שהתעוררו תוך כדי(

 

המערכות ברשותינו, החומרים מוכנים והרעיון הכללי מגובש, הגיע הזמן -לאחר שכל תתי

 להתחיל במלאכת הבניה.

 

ראשית היה עלינו לרובוט גוף שעליו נרכיב את כל הרכיבים. לאחר  גוף הרובוט:

כדי להימנע מ"אפקט  –התיעצות קלה, החלטנו שהפלטה עליה נבנה הרובוט תהיה עגולה 

הוא מצב שבו תוך כדי  אפקט המניפהכד לחסוך במשקל.  –המניפה", ועשויה מאלומיניום 

אחד הצירים מאשר הנקודה  סיבוב, הגוף המסתובב נוגע בנקודה יותר רחוקה על

ההתחלתית. בגוך מעגלי המסתובב סביב צירו לא נוצר אפקט כזה, ואנו לא צריכים 

לחשוש שמא הרובוט יתנגש באחד הקירות תוך כדי סיבוב אם הוא לא נוגע בקיר כבר 

מהתחלת הסיבוב. בפלטה מעגית, לעומת זאת, מצב בו בתחילת הסיבוב הרובוט לא נוגע 

 בהחלט אפשרי. –די הסיבוב הוא כן מתנגש בו בקיר, ותוך כ

כפי שנרמז, בחרנו להכין פלטה עגולה מאלומיניום, 

כדי לאפשר מקום  –כאשר חתכנו מעט מהצדדים 

 כדי לסמן כיוון הנסיעה. –לגלגלים, ומעט מקדימה 

 

כעת, כשהגוף מוכן, התקנו את מקור הכוח ואת  מקור הכוח והבקר:

באופן המאפשר  –וכב על החלק העליון של הפלטה במרכז הבקר. הבקר הותקן כשהוא ש

אחד  –גישה נוחה לחיבור כל החלקים. לאחר מכן, הוספנו שני מתגים שחוברו שלבקר 

", שמופעל כאשר אנו מורידים download"מצב  -הוא מתג ההפעלה, והשני הוא מתג 

בקר, כדי של ה reset-תוכנה מהמחשב אל הבקר. בנוסף, התקנו לחצן שחובר אל ה
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לאפשר אתחול לפני כל הפעלה של הרובוט, ומפתח שמקשר בין הקבר לבין המחשב 

 בעזרת כבל מתאים. 

 8-. את כל הAA V2.1קדמניום נטענות בגודל -סוללות ברזל 8מורכב מ מקור הכוח 

חיברנו אחת אל השניה ועטפנו אותם באיזולירבנד, כאשר רק שני חוטים מבצבצים מתוך 

תם חיברנו לקונקטור. גם לכניסה של המתח לבקר ולקצה המטען חיברנו זוג החבילה, שאו

 חוטים וקונקטור מתאים, כך שנוכל לחבר את הסוללות פעם לזה ופעם לזה בקלות. 

את הסוללות הצבנו במתקן מתחת לפלטה 

ובמרכזה. משום שלמקור משקל רב, צריך 

כדי  –לשים אותו במקום נמוך ומרכזי ברובוט 

מרכז הכובד כמה שיותר נמוך  לשמור על

 וממורכז, על מנת להימנע מהתהפכות. 

יש לציין כי לחוטים שחיברנו לכניסת המתח 

בבקר, הוספנו דיודה על החוט החיובי כדי למנוע מזרם לזרום אם נחבר בטעות את המקור 

 הפוך. נאמר לנו שחיבור שכזה יכול לשרוף את חלקי המעגל המודפס.

כיב לרובוט מנוע חזק, שיוכל לשאת את מלוא משקל הרובוט, גם אם רצינו להר מנועים:

נצטרך לשלם על זה במהירות. מנוע זרם ישר רגיל יכול להיות מהיר מאוד, אך גם מאוד 

( הוא torqueסיבובים בדקה, אך ה"טורק" שלו ) 9666חלש. בממוצע מנוע כזה מבצע 

רישותינו ולכן, לא נשארה לנו . מנוע כזה לא עלה על דkg*cm6.61 נמוך יחסית, רק 

ברירה ונקטנו בפעולות רדיקליות: לקחנו מנוע סרוו )מנוע יחסית חזק, אך איטי, שמבצע 

שניות, הוצאנו ממנו  6.67-מעלות ב 66תנועה רק של חלק מהסיבוב( שמבצע סיבוב של 

 כדי שהוא יוכל לבצע סיבובים מלאים כמו מנוע רגיל, וגם –את המעצורים המכאניים 

משום  –ניתקנו ממנו את הפוטנציומטר שמווסת את המהירות 

שהבקר מופקד על משימה זו. לאחר כל הפעולות האלו 

קיבלנו מנוע איטי יחסית, אבל מאוד חזק. בתפקוד אופטימלי, 

 kg*cm 8, הטורק שלו הוא V6כאשר מסופק לו מתח של 

 סיבובים בשניה(.  246)המהירות היא בערך 

נועים מוכנים יש להצמיד אליהם גלגלים. היו מספר שיקולים שהנחו לאחר שהמגלגלים: 

כדי לחפות על  –אותנו בבחירת הגלגלים. ראשית רצינו שהגלגלים יהיו יחסית גדולים 

סיבובים בשניה של גלגל עם קוטר  246האיטיות של המנועים. כמובן שיש הבדל בין 
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 ריצפה

של גלגל עם קוטר שהוא רק  סיבובים בשניה 246בגודל שליש מאורך הרובוט, לבין 

אנו חוזים שהמשקל  –עשירית מאורך הגוף. שנית, עדיף שהגלגלים לא ישקלו הרבה 

שיהיה על הרובוט הוא רב ושואפים לצמצם אותו כמה שאפשר. שלישית, הגלגלים 

צריכים להיות צרים בקצותיהם, כלומר שתהיה להם נקודת מגע קטנה ומצומצמת עם 

 ר. הרצפה, כמתואר בציו

השיקול נובע מהתחשבות בתנועה של סיבוב. נניח והגלגל שיש לו 

אחיזה רחבה בקרקע מבצע סיבוב 

כמתואר. שימו לב כי הקצה השמאלי של 

 –אותו גלגל מצבע את המסלול האדום 

הארוך יותר, בעוד שהקצה הימני מבצע 

מהירות. הקצר יותר, וכל זאת כאשר לשני הקוות ניתנת אותה  –את המסלול הכחול 

כתוצאה מכך הגלגל נגרר על 

המשטח ונוצרים כוחות חיכוך 

נוספים שמקשים על הפעולה 

ואפילו יכולים להסיט את הרובוט 

ממסלולו. האפקט הזה לא בא לידי 

ביטוי אם נבחר בגלגל אחר, שיש לו 

 נקודת מגע אחת ויחידה עם הקרקע. 

לאחר התחשבות בכל השיקולים 

ימים הללו, בחרנו גלגלים המתא

 לדרישותינו: קלים, בעלי קוטר גדול ובעלי נקודת מגע יחידה עם הרצפה.

 הצמדנו את הגלגלים למנועים, וחיברנו אותם אל מתחת לפלטה.

כדי לשמור על יציבות הרובוט יש להתקין "גלגל משוגע" מאחורה. יש רק הקסטר: 

רעות. שלא בצדק, שיסע לכל כיוון בו פונה הרובוט ללא הפ –דרישה אחת מהגלגל הזה 

מעט הקלנו ראש בעניין בשלב זה ופשוט בחרנו בגלגל שמשתמשים בו בעגלת 

סופרמרקט. אם הוא עושה את העבודה בסופר, מדוע שהוא לא 

יעשה את העבודה פה? עקרון פעולתו מאוד פשוט: צירו לא 

נמצא מעל למרכז הגלגל, אלא בצידו. כתוצאה מכך בכל פעם 
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 ב' אפשרות

כוך המשמש כמומנט ומסובב את הגלגל במקביל לכיוון התנועה. שישנה תנועה, נוצר חי

)החיכוך שנוצר תמיד מקביל לכיוון התנועה, וכל עוד הגלגלי לא מקביל לאותו כיוון, יהיה 

רכיב כוח של החיכוך שיהווה כוח מומנט המשיק לתנועה הסיבובית העתידית. הכוח 

 ו ביחד(.הצנטרופיטאלי הוא בעצם הכוח שמחזיק את הגלגל וציר

לאחר שכל המערכת המכאנית מוכנה ומותקנת, אפשר להתקין גם את : IRחישני 

 החיישנים.

בלבד, ואנו רוצים שהמתח שינתן  5Vראשית, בהתחשב בעובדה שהחיישנים זקוקים ל 

. המייצב מבטיח לנו כי המתח ינתן V5להם יהיה אחיד חיברנו למעגל החשמלי מייצב של 

יהיה המתח הדרוש. הרגע שאין מספיק מתח )הסוללות לא  לרכיבים המחוברים אליו

מספיק טעונות(, המייצב לא מעביר זרם כלל וכלל. האחידות הזאת חשובה לפעילות 

מידע מהימן ומדוייק ינתן רק כאשר אנו עובדים על מתח קבוע.  –תקינה של החיישנים 

מולו קיר באותו מחזיר מתחים שונים כאשר נמצא  IRבהחלט אפשרי מצב שבו החיישן 

 וזאת רק משום שבשתי המדידות החיישן הוזן במתחים לא זהים.  –מרחק 

אחד לכל כיוון: קדימה, אחורה, ימין ושמאל. אלה  –החלטנו להרכיב ארבעה חיישנים 

יבטיחו לנו שנדע מתי אנו מתקרבים לקיר שממולנו או מאחורינו, ומתי יש אפשרות פניה 

נוספים יותקנו כך: אחד בין החיישן הקדמי וימני, במרחק של לימין ושמאל. שני חיישנים 

מעלות מכל אחד מהם, והשני באותו אופן בין הקדמי והשמאלי. אלה יעזרו לנו במעקב  45

מקבילי אחר קיר ימני או שמאלי, ותיקון סטיות תוך כדי הנסיעה. אין אנו יכולים 

 להשתמש בחיישנים הצדדיים לצורך המטרה הזאת:

 נניח אנו נוסעים במקביל לקיר ופתע סטינו. נראה מה "יאמר" החיישן הצדדי.

 התחלה אפשרות א'
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 התחלה אפשרות א' אפשרות ב'

IR 

IR 

החיישן מחזיר שאנו נמצאים  –אם אנו סוטים במגמה של להתרחק מהקיר )אפשרות א'( 

במרחק גדול יותר. עד כאן הכל טוב. אך שימו לב, אם אנו סטינו והתחלנו במגמה של 

חזיר שאנו התרחקנו! עד שנגלה כי אנו מתקרבים אל עדיין החישן מ –להתקרב אל הקיר 

הקיר, יתכן ויהיה כבר מאוחר מידי. החיישן הצדדי לא יעיל בעליל במצבים הללו משום 

 שהוא מחזיר מידע שקרי.

 החיישן הצדדי יותר אמין במקרים כאלו:

החיישן מצביע על מרחק גדול יותר, ואילו אם אנו  –אם אנו במגמה של התרחקות 

ילים להתקרב את הקיר, החיישן יצביע על מרחק אכן קרוב יותר. מידע זה הוא הרבה מתח

 יותר אמין, עובדה שהופכת את מיקום החיישנים הללו לחיוני ביותר.

בהתחשב באופיין של החיישנים ובנסיון להימנע מתחום הקריאה הכפולה, על החיישנים 

את הענין הזה, החלטנו להציב את ס"מ. כדי להבטיח  26צמיד למדוד מרחק של יותר מ

החישנים כמה שיותר במרכז הרובוט, וכך "להרוויח" עוד מרחק ולהבטיח שהמדידה של 

ס"מ. בשם מטרה זו,  26המרחק הקצר ביותר יהיה יותר מ 

הרכבנו את החישנים על מתקן שזכה לשם "הטונל" )בתמונה(. 

 החישנים מוצבים עליו כך שהחיישן שמסתכל שמאלה, נמצא

בצד הימני של הרובוט ופונה לכאורה הפוך. כך גם עשינו 

לחישן הימני. שאר החישנים הוצבו כרגיל משום שמימדי 

הרובוט כבר הבטיחו טווח קריאה טוב. רק החיישנים הצדדיים 

 היוו מעט בעיה, בעיה שהטונל פתר.

על הבקר הרכבנו עוד פלטת פלסטיק קטנה, ועליה הוצבו 

 החישנים.
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חיישנים התחלנו בעבודה הסיזיפית של מציאת התאמה 'מרחק כפונקציה לאחר הצבת ה

של מתח מוחזר'. חיברנו את החיישנים לבקר ואת הבקר למחשב ו"ביקשנו" מהחיישן 

ס"מ,  36עד  25להחזיר מתח. כך לקחנו מדידות מתח של מרחקים שונים )בטווח של 

ות והכנו גרפים ממוחשבים משום שזהו טווח העובדה של החיישנים הללו(, רשמנו תוצא

שיתנו לנו את הנוסחה המבוקשת )משום שלא ידוע מהו העיבוד לפיו הזווית מתורגמת 

למתח המוחזר מן החישן, לא ידענו מראש איזה גרף אנו צריכים לקבל. ניסינו כל מיני 

פונקציות, ולבסוף פונקצית חזקה נתנה לנו את התוצאות המדוייקות ביותר והחלטנו 

ימה(. כך היינו צריכים לעשות לכל חיישן וחיישן משום שכל אחד מהם הוא לעבוד ע

עולם ומלואו, ואין הם עובדים על אותה הפונקציה. בעזרתו האדיבה של האקסל, לאחר 

הרבה שינויים וחזרות על מדידות, כאשר אנו על סף התמוטטות עצבים, הגענו לכל 

 הפונקציות של כל החיישנים. 

 ה לגבי חיישן אחד:להלן דוגמא למדיד

sensor no 1 (front)  

 Cm return  

12.5 102  

15 83.3  

17.5 71  

20 62.3  

22.5 55.3  

25 49.3  

 

ה"סחבת" במדידות נוצרה משום כל מיני בעיות שעלו תוך כדי. אחת המרכזיות שבהם 

 IRחישני יציאות אנלוגיות של הבקר המיועדות ל 8היא הפסקת הפעולה המסתורית של 

)תלת חוטיות(. המקרה הזה ישאר, כנראה, בגדר תעלומה, אך קיימת תיאוריה אפשרית 

המסבירה את הבעיה שנוצרה: באחת המדידות לפתע נקרע החוט של הסוללות, והיינו 

צריכים להלחים אחד חדש. יכול להיות שהלחמנו את הקונקטור הפוך, כך שאין מנוס 

ה והרסנית. בשרשרת טעויות עשינו זאת וחיברנו את מלחבר את המקור בצורה לא נכונ

המקור לרובוט שכנראה שרף חלקים מסויימים בבקר. מאותו המקרה, הבקר לעולם לא 

תיפקד יותר כפי שהוא היה רגיל. עדיין, התיאוריה צריכה להסביר מדוע הדיודה לא עצרה 

y = 1065 .7x
-0.9626

R
2
 = 0.9996
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, הבעיה הזאת עוד מהזרם לזרום במעגל, וזאת נקודת החולשה שלה. מסתורין. מכל מקום

 תרדוף אותנו רבות.

שרופות, ולהתחיל -היינו צריכים לזרוק מדידות שלמות שנעשו על יציאות שחשודות כ

 הכל מחדש.

בעיה נוספת שהתעוררה היא חוסר תפקודו המוחלט של חיישן אחד, שפשוט סירב לפעול. 

סיום המדידות של נאלצנו לזנוח אותו ולוותר עליו. משום שגילינו את הבעיה הזאת רק ב

החיישנים האחרים )במקרה הוא היה אחרון(, החלטנו לוותר ולעבוד עם חמישה חיישנים 

בלבד ולא להתעכב עוד וחכות עד שיספקו לנו חיישן חדש. בין כה וכה היינו באיחור 

הזמנים ולא יכלנו לאפשר לעצמנו לוקסוס כזה. הרובוט נשאר ללא חיישן -רציני בלוח

 לץ להסתדר ללא עינים בגב. אחורי, והוא נא

הוא היה החישן הבא בתור. הרכבנו אותו על מן רגל בולטת בתחתית  חיישן קו לבן:

ס"מ. החיישן הזה הוא אנלוגי ולכן חיברנו אותו  2.5הרובוט ברחק קבוע מן הרצפה של 

כתבנו תוכנה קטנה  –לאחת היציאות המתאימות. המדידות איתו היו הרבה יותר פשוטות 

 ט מדדנו מהו ערך המתח המוחזר שממנו והלאה נוכל לאמר שהחיישן גילה קו לבן. ופשו

לפעמים הוא היה מחזיר מתח כאילו הוא רק משהו  –רק בעיה קטנה הייתה לנו עם החיישן 

לבן, למרות שהוא היה רק על הרצפה השחורה. לבסוף הגענו למסקנה שצריכים פשוט 

היו על הזירה כל מיני חתיכות מנצנצות לא לנקות את הזירה מאבק. )משום מה, גם 

שגרמו לחיישן להחזיר מתח  –עוד מקרה לאוסף האפיזודות המיסתוריות  –מוסברות 

 גבוה(. 

בנוגע לחישן הזה, לא היתה לנו התלבטויות בנוגע למיקומו. הלחמנו את  :UV-חיישן ה

על הפלטה.  המערכת בקדמת הרובוט,-השפופרת למעגל המודפס המצורף והצבנו את תת

חיברנו את החישן לאחת מהיציאות האנלוגיות )גם החישן הזה הוא אנלוגי( וראינו שהוא 

הכל טוב ויפה. ואז, כשפנינו לחבר את החישן אל הבקר, זה היכה  –פועל כשורה. עד כאן 

בנו: נגמרו היציאות האנלוגיות שעובדות. כאמור, רק שש כאלו פועלנו וזהו החיישן 

 ועוד קו לבן אחד.  IRחמש  –השביעי 

במקום להיכנס להיסטריה התחלנו לחשוב על פתרונות אחרים. חשבנו אולי לחבר את 

החישן הזה במקביל לחישן אחר וכך לחבר את שניהם לאותה יציאה. יכול להיות שזה היה 

פועל, אך לבטח זה היה דורש מאיתנו זמן כדי לחקור את שני החישנים ולראות מה כל 
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ומר לנו. וכמובן שבמצב כזה המשימה הרבה יותר קשה, משום שיש שני מתח מוחזר א

 משתנים שמשפיעים על המתח.

אם היה דבר שחסר לנו, זה היה זמן. ויתרנו על הרעיון הזה וזנחנו אותו לטובת אחד אחר, 

 הממסר. –שדורש פחות זמן והרבה יותר יעיל. וכאן נכנס שחקן חדש לתמונה 

ר כי החלטנו לבנות מעגל נוסף שימיר את האות האנלוגי של בפשטות אפשר לומהממסר: 

כשיש להבה(, ולאחר מכן נחבר  – 2-כשאין להבה, ו – 6החישן לאות דיגיטלי מתאים )

 את החיישן ליציאה דיגיטלית )שלמזלנו, עדיין פועלת(.

את המעגל בנינו כך שכאשר 

הבקר  –החיישן מזהה את הלהבה 

תונים מקבל אות לכך. את עיבוד הנ

 מן החיישן עושה בעצם המעגל.

החיישן מחזיר מתח מסויים. כאשר 

יש להבה  –ישנו מתח מספיק גדול 

הטרנזיסטור מאפשר לזרם  –

להמשיך וכך הוא מגיע אל הממסר 

שסוגר את המעגל וגורם למתח להגיע את הכניסה המתאימה בבקר. בפשטות, אם יש 

 להבה הממסר נסגר, ואם אין, הוא נשאר פתוח.

 הקבל משמש להגברת המתח שמגיע לממסר, כדי להבטיח את סגירתו.

CR 

2N2222 

U.V. 

 לבקר

5V 

5V  7865מהמייצב 

100 f 
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CR 

2N2222 

100 f 

Fan 
5V 

5V 
7V 

, בחזית הרובוט. כפי שכבר נאמר, המאוורר דורש UV-הוא הוצב ליד חיישן ה המאוורר:

. זהו זרם גבוה מאוד שמסוכן מאוד למעגליו A1, כאשר בחוטיו זורמים V6מתח של 

אנו רוצים שהבקר ישלוט  –בעיה  העדינים של הבקר והמעגלים המודפסים. וכך נוצרה לנו

 על פעולת המאוורר, אך הוא לא יכול להיות זה שיספק לו את המתח הדרוש. 

ושוב הממסר, מיודענו, היה הרכיב שפתר את הבעיה. מהסוללות הוצאנו חוט נוסף שנותן 

סוללות בלבד )בחרנו שלכל הרכיבים יהיה חוט המחובר לצד החיובי של  6-מתח מ

שהוא משותף לכולם. החוט השלילי משתנה מרכיב לרכיב וכך אנו שולטים הסוללות, כך 

 , בערך. V7וכך מספק  –על המתח שניתן לו( 

שוב אותו מעגל הורכב, אך הפעם תפקידו מעט שונה. כאשר אנו נותנים פקודה להפעלת 

המאוורר, נשלח מתח מהבקר שמגיע לטרנזיסטור. האחרון דואג לכך שאם אכן יש אות 

המאוורר, יגיע מספיק מתח שיסגור את הממסר. הממסר הוא האחראי לסגירת  להפעל

, ללא שום V7, ויש מתח של A1מעגל חיצוני בו נמצא המאוורר. במעגל זה זורם זרם של 

 בעיה, וללא סכנה לנזק לבקר.

 

 

 

 שעות לפני תחילת התחרות, הרובוט מוכן לפעולה. 96סוף, כ-סוף
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 התוכנה:

 

ובוט, התחלנו לעבוד על פיתוח האלגוריתם שלפיו יעבוד הרובוט. במקביל לבנית הר

עקיבה אחרי קיר, סיבובים, נסיעה  –החלטנו לבנות כל מיני פונקציות של פעולות שונות 

ובתוכנית הראשית פשוט לקרא לפונקציה אחר פונקציה,  –תוך כדי בדיקת קו לבן וכו' 

 וכך לשייט בזירה. 

ו בעיה: התוכנה היתה פשוט גדולה מידי, והמהדר היה לאחר שעשינו כך התעוררה לנ

הוא היה מפסיק באמצע התהליך, וכותב שיש  –פשוט מסרב לסיים את תהליך ההורדה 

 שגייה. 

לא הייתה ברירה, אלא להתחיל להדק את החגורה. ניסינו להפוך את הפונקציות ליותר 

הפונקציה שמבצעת את  כלליות. למשל: את הפונקציה שנוסעת במקביל לקיר שמאל ואת

איחדנו, והוספנו פרמטר נוסף לפונקציה שמנחה אם  –אותו הדבר תוך כדי בדיקת קו לבן 

לבדוק קו לבן או לא. דוגמא נוספת: לקחנו את הפונקציות שנוסעות תוך כדי בדיקת 

החיישנים הצדדיים וקדמיים, ואיחדנו אותם כאשר בפונקציה החדשה אנו מכניסים 

 ם שמצביעים על החיישן שממנו אנו רוצים מידע. פרמטרים נוספי

שהיו לנו לפני. אך למרות כל  29-בלבד, מתוך ה 9-לבסוף צימצמנו את מס' הפונקציות ל

המאמצים, גם זה לא הספיק. התוכנה הסופית פשוט היתה גדולה מידי. בדיוק שכמעט 

הבקר  –ל אותנו התיאשנו הגיע גילוי מרעיש: לא גודל הזכרון של הבקר הוא זה שמגבי

אלא פעולת ההורדה של המהדר. מסתבר,  –פעמים  3יכל לאחסן את התוכנה שלנו 

שלמהדר יש פרק זמן מסויים של הורדת קבצים אל הבקר. כאשר הפרק זמן הזה עובר 

 והקובץ עדין לא ירד, המהדר מפסיק את הפעולה. 

 Motorolaבקר: כשגילינו את זה, עברנו להשתמש בתוכנה אחרת להורדת הקבצים ל

68HC11 High-speed downloader 2.06 התוכנה היעילה הזאת מורידה קבצים אל .

 הבקר במהירות שיא, וללא הגבלת גודל )חוץ מזה של הזכרון על הבקר, כמובן(.

 כך פתרנו את הבעיה הגודל של התוכנה.

הפירוט פונקציות בלבד. להלן הפונקציות ו 9כפי שנאמר, בסופו של דבר נשארנו עם 

 עליהן:
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פונקציה חשובה מאוד שתפקידה 

אנו נותנים לה את  –אחד הוא 

מס' החיישן, והיא מחזירה את 

המידע מן החיישן הזה לאחר 

 עיבוד מסויים.

למשל, אם אנו הזנו את 

, למשל(, הפונקציה קוראת את החיישן, ממירה 1הפונקציה במספר שהוא חיישן מרחק )

לפי פונקציה שבדקנו מבעוד מועד, ומחזירה את  –בס"מ  את האות המוחזר ממנו למרחק

, זהו מספרו של חיישן הקו הלבן, הוא 3אותו מרחק. אם הכנסנו בתור פרמטר את המס' 

 פשוט מחזיר לנו את הקריאה שלו ללא שום עיבוד, כאשר אנו יודעים שקריאה מעל 

 היא קו לבן.  166ל 

. 2ר ליציאה שמספרה הוא מס' החיישן פחות כפי שניתן לראות בפונקציה, כל חיישן מחוב

הם חישני  2,1,4,5,6, וכך הלאה. החיישנים 1ל  3, 2ל  1, 6מחובר ליציאה  2חיישן מס' 

 –הוא החיישן ששבק חיים. את מספרו ומקומו תפס חיישן הקו להבן  3מרחק, כאשר מס' 

 .3מס' 

 

 

פונקציה פשוטה מאוד שקוראת את הערך המוחזר של 

שנאלצנו לחבר בלית ברירה אל היציאה  UVחיישן ה

הדיגיטאלית שנקראת "במפר אחורי". היציאה הזאת 

אם יש אש. אנו עושים  16אם אין אש, ו  6מחזירה 

. )מדוע בחרנו 2או 6-עיבוד קטן שהופך את ההחזרה ל

, שיסמן את הקו בין 'יש אש' ל'אין 24דווקא במספר 

 למזל...אש'? סתם, באופן שרירותי לגמרי. אולי 
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 זוהי פונקציה בסיסית לפיה הרובוט נוסע במהירות קבועה טווח מרחקים שנקבע מראש. 

הפרמטרים )משמאל לימין(: מס' החיישן שממנו אנו שואבים את המידע, מהירות למנוע 

ימין, מהירות למנוע שמאל, 

מרחק מקסימאלי שבו החיישן 

צריך להימצא מהקיר, מרחק 

ישן הקו מינימאלי כזה, ערך לחי

 הלבן. 

למשל, לפרמטרים הללו: 

הרובוט  2,56,56,266,36,6

יבצע את הפעולה הבאה: הרובוט 

ייסע כאשר שני גלגליו נוסעים 

ס"מ  266מחזיר מרחק שבין  2. הרובוט יתמיד בנסיעה זו כל עוד חיישן מס' 56במהירות 

תבצעת בדיקת )בכל רגע מ 6-ס"מ, וגם חיישן הקו לבן מחזיר ערך שהוא גדול מ 36ל 

חישנים שמרעננת את מסד הנתונים(. למעשה במצב כזה אנו מנטרלים את הבדיקה של 

הקווים הלבנים ומבצעים פעולה שתסתיים רק לפי קריאות חיישן המרחק. אם היינו נותנים 

-, הרובוט היה עוצר כאשר קריאתו של חיישן הקו לבן גדולה מ6במקום  166את המספר 

ה קו לבן. ניתן להכניס פרמטרים שינטרלו את בדיקת המרחק , שזה אומר למעש166

וישאירו את הבדיקה של הקווים הלבנים, ואפילו ניתן להכניס קלט כזה שיבדוק את שני 

 הדברים בו זמנית. 

אם היא  6-אם היא עצרה על קו לבן כפי שנתבקשה ו 2בסוף הפעולה מחזירה הפונקציה 

לל. כלומר, אם הפעולה נפסקה משום שחיישן לא על קו לבן או שהיא לא נתבקשה בכ

. אך אם הפעולה הופסקה 6החזיר מרחק שהוא קטן מהמרחק המינימאלי, הפונקציה תחזיר 

. יכול להיות מצב שבו 2הפונקציה תחזיר  –ע"י קריאה מסויימת של חיישן הקו הלבן 

זה הפעולה הופסקה ע"י חיישן המרחק ובמקרה הרובוט נמצא על קו לבן. במקרה 

 .6הפונקציה תחזיר 

בנוגע לקו הלבן. לעיתים אנו  6או  2כל פונקציות התנועה של הרובוט מחזירות את הערך 

 עושים שימוש במידע הזה ולעיתים אנו מתעלמים ממנו כאשר הוא לא נחוץ. 
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זוהי פונקציה שעוזרת לנו בביצוע 

סיבוב. אנו רוצים להשלים סיבוב 

ה כאשר הרובוט מסיים את הפעול

כאשר הוא נמצא במקביל לקיר 

ויכול להמשיך בנסיעה קדימה. את 

הבדיקה של מצב המקבילות אנו 

עושים בעזרת גיאומטריה פשוטה 

וטריגונומטריה: כדי שהרובוט יהיה 

מקביל לקיר, צריך להיווצר מצב 

שבו המרחק שנקרא מהחיישן 

הצדדי, והמרחק שנקרא מהחיישן 

מעלות יוצרים משולש  45של ה

 (. ביצוע סיבוב –זווית, כאשר המרחק האחרון הוא היתר )ראה ישר 

אל הפונקציה מכניסים פרמטרים שמקנים את המהירות למנוע שמאל, המהירות לימין 

(, ואת הערך של הקו 25,-25או  -16,16)כאשר סיבוב במקום יעשה כאשר נכניס למשל: 

פני שהרובוט נמצא כלומר, יש אפשרות לעצור את הפעולה ל –הלבן שאנו מחפשים 

 במקביל לקיר אם אנו דורכים על קו לבן.

, שהם ממוקמים בצידו הימני של 4-ו 1הפונקציה הזאת בודקת את היחסים בין חיישן 

הרובוט. הפונקציה הזאת תתבקש כאשר אנו רוצים לבצע סיבוב ולעצור במקביל לקיר 

ס בין המרחקים הוא לא בין הנמצא מימינו של הרובוט. בנוגע לחיישנים האלה, כל עוד היח

, אין מקבילות לקיר )אנו נתנו טווח מסויים משום שהזווית בין החישנים אינה 2.65ל  2.5

מעלות, וגם יש סטיות לעיתים במדידות. עשינו כמה נסיונות הטווח הזה הביא  45בדיוק 

 לתוצאות טובות(, והנסיעה ממשיכה.
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, וכך 6-ו 5ישנה גם פונקציה הבודקת את החיישנים 

 בודקת מקבילות לקיר שמאל. 

 

 

 

 

 

 

הפונקציה המסובכת ביותר, היא הפונקציה שעוקבת אחרי קיר במקביל. כלומר, הרובוט 

נוסע ישר, ושומר על כיוון נסיעתו כאשר הוא מתקן את סטיותיו ונזהר שלא להתנגש 

 באחד הקירות. 

לימין. שתי  –אל והשניה למעקב אחר קיר שמ –הכנו שתי פונקציות כאלו שפועלות אחת 

הפונקציות פעולות לפי אותו עקרון: אנו מזינים את הפונקציה במרחק שאנו רוצים להיות 

כלומר מהוא ההפרש בין  –מהקיר. הפונקציה, בכל רגע ורגע, בודקת מהי השגיאה שלנו 

המרחק שבו הרובוט אכן נמצא מהקיר ולבין המרחק הרצוי, וגם הוא בודק את מהירות 

את זה הוא בודק לפי ההפרש בין השגיאה הנוכחית  –דמות או ההתרחקות מהקיר ההתק

לבין השגיאה הקודמת. )זוהי בעצם הנגזרת של פונקצית המרחק בזמן, ולפי נוסחאות 

 הפיזיקה, הנגזרת של הגרף הזה הוא המהירות(.

קש, ס"מ יותר מהמרחק המבו 26ס"מ מהקיר עד ל  25כאשר הרובוט נמצא בטווח של בין 

הוא מבצע תיקונים במהירויות לפי השגיאה ולפי הנגזרת. למשל, אם אנו מתקרבים יותר 

מדי לקיר הימני אז יש לנו שגיאה חיובית ואם עשינו זאת במהירות מסויימת, יש לנו נגזרת 

שלילית. הרובוט לוקח את המהירויות ההתחלתיות של המנועים ומוסיף או גורע מהם לפי 

ומוספת או מוחסרת ממהירות המנוע.  2.2גיאה מוכפלת במקדם של הנתונים הללו. הש

 .6.8הנגזרת מוכפלת במקדם של 

ס"מ מהקיר הימני. אנו סטינו ולפתע הגענו למרחק  36נניח ואנו רוצים להישאר במרחק 

-2(, והמהירות ההתקרבות הינה 17-36) 3ס"מ. השגיאה הינה כרגע  17ס"מ, ואז ל 18

, יקבל הורדה במהירות בערך של 36, שמהירותו ההתחלתית היא (. המנוע הימני18-17)

)בזכות מהירות ההתקרבות(. הערך השלם  6.8)בזכות השגיאה( והורדה נוספת של  3.3
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( הוא המהירות החדשה של מנוע ימין, בעוד שלמנוע שמאל תהיה מהירות של 15של זה )

 הרובוט מתרחק מהקיר. כי כל מה שנגרע ממנוע ימין עובד למנוע שמאל, וכך  – 34

אם המצב היה הפוך, כלומר הרובוט היה מתרחק מקיר, השגיאה היתה שלילית והנגזרת 

היינו גורעים. כל התהליך הזה  –חיובית. כך למנוע הימני היו מוספים ערכים ומהשמאלי 

 הוא דימני ומתרחש בכל רגע ורגע.

ס"מ  26ר, או רחוק יותר מ ס"מ לקי 25יש לציין כי כאשר הרובוט נמצא קרוב יותר מ 

התוכנה מבצעת תיקון דרסטי בחוג פתוח שמחזיר את הרובוט  –מהמרחק המבוקש 

 למסלול.

מולכם הפונקציה של מעקל אחר קיר ימין. הקלט לפונקציה הוא: המרחק המבוקש מהקיר, 

מהירות התחלתית של 

מנוע שמאל, מהירות 

התחלתית של מנוע ימין, 

ו מס' חיישן שהמידע ממנ

ינחה אותנו בעצירה, 

מרחק מקסימאלי שבו 

החיישן לעיל צריך להיות, 

מרחק כזה מינימאלי, ערך 

 קו לבן.

הפונקציה עוקבת אחר 

הקיר כפי שמתואר. 

היציאה מהפונקציה 

תתבצע כאשר החיישן 

שביקשנו יצא מטווח 

שהפונקציה קלטה. למשל, 

אם אנו רוצים לסיים את 

המעקב כאשר החיישן 

כמספר החיישן, ואת  2ס"מ מהקיר, אנו נכניס את המספר  16במרחק הקדמי נמצא 

הוא מספר סמלי שאומר שאין מרחק מקסימאלי שבו  3666כטווח ) 16ו  3666המספרים 

ס"מ.  16קורא פחות מ  2החיישן יכול לפעול(, ואז הפעולה תעצר כאשר חישן מס' 
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יקשנו(, וגם כאשר ישנה הפונקציה גם יכולה להיעצר כאשר אנו רואים קו לבן )אם ב

ס"מ, ואז בעצם "איבדנו" את הקיר ואי  -25ס"מ או קטנה מ  25שגיאה שהיא גדול מ 

 אפשר להמשיך לעקוב אחריו. 

 כמובן שיש פונקציה זהה בקונספט שלה, בנוגע למעקב אחר קיר שמאל:

 

זוהי  ישנה פונקציה פשוטה מאוד, לעומת האחרונה, שלעיתים היינו חייבים להשתמש בה.

 פונקציה שבעזרתה הרובוט נוסע בחוג פתוח, במהירות וזמן נתונים:

השימוש בה אינו נרחב, והוא נעשה כאשר יש 

ס"מ )או כל מרחק קטן  26צורך להתקדם עוד 

אחר( לכיוון מסויים, ואין חשש להיתקלות 

 בקיר. 



 66 

 יבוי הנר. כ –הפונקציה האחרונה, היא גם הפונקציה שמסיימת את פעולתו של הרובוט 

כאשר אנו קוראים אל הפונקציה, 

היא מבצעת את פעולתה בשלושה 

שלבים: ראשית, היא בודקת אם יש 

המאוורר מופעל  –אש, ואם כן 

לחצי שניה, ונכבה. שנית, אם עדיין 

לא כבתה הלבה, המאוורר מופעל 

הפעם לשניה אחת. שלישית, אם 

עדיין הנר חי ובועט, אנו מפעילים 

לזמן בלתי מוגבל, תוך את המאוורר 

כדי שהרובוט עושה סיבובים במקום 

ימינה ושמאלה, שוב ימינה וחוזר 

חלילה. רק כאשר הנר כובה, פעולת 

 המאוורר מופסקת, והפונקציה נגמרת.

שהוא, להזכירכם, זולל  –זה מתבצע כך, במספר שלבים, כדי לחסוך פעולת המאוורר 

ירות אל מול הנר, אפשר לכבותו בשני השלבים סוללות לא קטן. אם אנו באים, במקרה, יש

הראשונים יותר מהר, מאשר אם היינו מראש מתחילים עם פעולות כמו שמתוארות בשלב 

לעבור  –השלישי. עדיף לנסות ולכבות את הנר בצורה חסכונית ורק אם היא נכשלת 

 ל"תוכנית המגירה". 
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 ' ו ק  ר ( –פ ' א ק  ל ח ( ה  כ ר ע ה ו ב  ו ש  מ

 

 "טונל", והכובע-ה – IRבעיות בחישני ה

 

 הרובוט, לאחר שהוזן בתוכנה, נלקח לזירה לסיבובי הרצה ראשונים. 

. חיברנו את הרובוט 5-ו 4תוך כדי הנסיונות הללו, שמנו לב שיש זיופים דווקא בחיישנים 

למחשב ובדקנו את ההחזרות של החיישנים הללו. גילינו שלפעמים הם היו מחזירים 

ס"מ ולפתע למשך שניה הם  16. הם מצביעים, למשל, על קפיצות מתח בלתי מוסברות

 ס"מ.  16ס"מ, ואז חוזרים שוב ל  26מצביעים על 

 יכולת לזיהוי קירות, והימנעות מהתנגשות בהם. –בעיה זאת פגעה קשות בדרישה 

ניסינו לחשוב מה המשותף לחיישנים הללו, ולא לשאר, שמקשה עליהם את הפעולה וגורם 

נו להחליף בין חישנים, ומסתבר שהבעיה אינה החישנים עצמם אלא להם לזייף. ניסי

הקפיצות המתח היו מנת חלקם של החישנים הצדדיים בלבד. גילוי  –המיקום שלהם 

הטונל. דווקא הקרנים של  –מרעיש זה הפנה את האצבע המאשימה כלפי דבר אחד 

ובדרך חזרה. מסתבר החישנים אלה צריכים לעבור במעין מנהרת אלומיניום בדרך החוצה 

שלקרניים היוצאות מן החישנים אין אופי חלקיקי בלבד, אלא גם אופי גלי. הם לעיתים 

מתפשטות במרחב, באופן מינורי, כמו גלים. תופעה זו אינה מקשה על פעלות החישנים 

 –בתנאים נורמליים, אבל עצם העובדה שהחיישן היה ממוקם בסוף מנהרה מחזירת אור 

ם לבעיה. הקרנים היו מתפשטות ולעיתים פגועות בדפנות המנהרה וחוזרות היא היא הגור

 אל הגלאי באופן לא מבוקר. זהו הגורם לקפיצות המתח.

מכל מקום, תיאוריה זו אינה מבוססת לגמרי והיא עדיין בגדר ספקולציה. לא היה לנו 

טונל, מספיק זמן לחקור את התופעה לעומק, ולכן עשינו רק דבר אחד, העפנו את ה

והרכבנו את החיישנים על עמוד אלומיניום דק, שממוקם כמה שיותר במרכז הרובוט. 

העובדה שמחזקת את ההשערה היא שהחישנים לפתע פעלו בצורה יותר נורמלית מאשר 

 עם הטונל.

להזכירכם, את הטונל הרכבנו מלכתחילה כדי למנוע מהחישנים להגיע אל טווח "הקריאה 

מוד האלומיניום החדש העלה מחדש את החשש הזה, אך ממדידות הכפולה". הרכבתו של ע

שערכנו התברר שצורת המיקום הנוכחית מאפשר כניסה לטווח הקריאה הכפולה רק 
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כאשר הרובוט נמצא ממש צמוד אל הקיר. זהו סיכון שאנו מוכנים לקחת בחשבון, לטובת 

 פעולתם התקינה של החישנים.

 כעת החישנים מורכבים כך:

 

 

 

 

 

 

 

ישנה בעיה נוספת בנוגע אל החיישנים הללו, כזאת שלא נוגעת למבנה שלהם, לדרך 

החיבור שלהם או לאופיין. זאת בעיה שנובעת מרצונם העז של המתחרים האחרים 

 בתחרות לנצח, ואפילו תקנון התחרות מזהיר מפני התופעה הזאת: 

ום, כדי ליצור את אד-במצלמות ישנות, הערכת המרחק נעשית באמצות חישני אינפרא

הפוקוס המתאים לתמונה. לחלק מהמצלמות הללו יש חישנים ששולחים קרניים שיכולות 

 להיקלט ע"י חישני המרחק של הרובוט ולבלבל אותו עם מידע שגוי.

לפיכך, עלינו להיערך לתופעה הזאת. על החיישנים התקנו מעין כובע כזה, שיגן כמה 

 שיותר על החיישנים מקרנים זרות.

 אפשר לראות את הכובע בתמונות לעיל וגם באלה:
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 הטרילוגיה –קסטרים 

 

 טרילוגית הקסטרים של הרובוט שלנו התחילה בחלטה קלת דעת שלקחנו.

להזכירכם, היינו צריכים גלגל שינוע לכל הכיוונים, לא מונע, רק כדי שיתמוך ברובוט 

בשיא הרצינות ופשוט בחרנו  מאחור וישמור על יציבות. אנו התייחסנו לבקשה הזאת לא

בגלגל כמו של עגלת סופרמרקט בתקווה שיעשה את העבודה, ולא יפריע לרובוט. הוא אכן 

 עשה את העבודה, אך הוא כן הפריע לרובוט.

לרובוט היה מסיים להסתובב והיה רוצה להמשיך לנסוע ישר הוא היה סוטה עוד טיפה 

שהקסטר מתיישר. סטייה זאת הפריעה לנו  לכיוון הסיבוב, ומתחיל לנסוע ישר רק לאחר

 בהימנעות מלהיתקע בקירות.

ברוב תמימותנו, חשבנו שמשום שהגלגל הינו 

רחב, קורה האפקט הזה. כפי שמוזכר בפרק 

הבניה, בבחירת הגלגלים, כאשר נקודת המגע 

של הגלגל עם הקרקע היא יותר מאחת, נוצרת 

 שונים שיכולים לגרום להסטה מהמסלול.  גרירה תוך כדי הסיבוב, ונוצרים כחות חיכוך

 היינו משוכנעים שזאת הסיבה לסטיה ומיד מיהרנו להחליף את הקסטר.

נקודת המגע של הקסטר עם  –הקסטר הבא היה מאוד דומה לקודם, רק עם שינוי אחד 

הרצפה הייתה יחידה הודות הקצה משונן של 

 הגלגל. זהו קסטר שמיועד לטיסנים. 

יעה תחלוף לה, טפחה כאשר חשבנו שהב

הבעיה נשארה בעינה.  –המציאות על עיננו 

אך  –ניסינו לעשות שינויים רבים בתוכנה 

 ללא הועיל.

ואז נזכרנו במשהו שנאמר בדיון לגבי הצעות 

הפתרונות, כאשר אחד מאיתנו טען שמבנה 

כזה של קסטר יגרום לסטיה במסלול )ראה 

נות(. זוהי אותה סטיה שהמנחה שלנו בפרק הצעת הפתרו סטיית הקסטר –גם במצגת 

הבטיח כי החיישנים יאכלו אותה לארוחת ערב. אך זה כלל לא היה כך. לאחר שהרובוט 
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הוא לא יכל  –היה מבצע סיבוב, או אפילו מבצע תיקון תוך כדי התיישרות במקביל לקיר 

ויים, להמשיך בכיוון ישר אלא היה סוטה שוב. כדי ליישר את הקסטר היה דרוש כוח מס

שהיה נוצר רק תוך כדי תנועה. עד שהכוח הספציפי הזה היה מיישר את הקסטר, הרובוט 

כבר היה סוטה. לעיתים, הרובוט לא יכל אפילו ליישר את הקסטר, והוא נסע תוך כדי 

 שהקסטר פשוט נגרר אחרי הרובוט שנע באיטיות רבה. 

נשבר לנו מהגלגלים למראה העלוב הזה, של הרובוט שגורר מאחוריו את הקסטר, 

 המשוגעים והחלטנו ללכת על קסטר מאולתר מסוג שונה לגמרי. 

ישנם גולות ברזל, 

ששמים אותם על הרצפה 

ומחליקים עליהם משאות 

קילו  266כבדי של 

למקום למקום. החלטנו 

לאמץ מתקן אחד כזה 

 ולהרכיב לרובוט.

התוצאה הייתה פשוט 

מדהימה. קסטר זה, בעל 

היה  דרגות החופש, 3

מסוגל לנוע לכל כיוון בלי להפריע לרובוט במסלולו כלל, ולדרוש ממנו כוחות מיותרים. 

הרובוט נסע כראוי, ביצע תיקונים יפה, הסתובב ונסע ישר לאחר מכן ללא שום בעיות. וכל 

מה שהיינו צריכים, זה לנקות את 

הגולה בלחץ אוויר אחת לכמה 

 הפעלות וזהו.

הגיע הבעיה נפתרה והטרילוגיה 

 לסיומה. 

רק לרקורד, אנו מייחסים לקסטר 

הזה את הצלחה הגדולה ביותר 

שלנו בתחום המכאני של בנית 

 הרובוט. 
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לאחר השיפורים השתפרה פעולת הרובוט בצורה ניכרת. יכלנו לסמוך עליו שלא יתקע 

 בקירות יותר, או לפחות לא באותה תדירות.
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ם ו כ י  ס

 

הגיעה לסיומה וכך גם תהליך ההכנה לתחרות ה"רובונר" ובכן, גבירותי ורבותי, העבודה 

1663. 

התחלנו מהגדרת הצורך, הבעיה ותנאיה, והגענו לדרישות ספציפיות שאנו דורשים 

מהרובוט שייבנה. אספנו מידע רב בנוגע לרכיבים שמהם נרכיב את הרובוט, ולאחר איסוף 

הרעיון. לאחר שלא הצלחנו  האינפורמציה, התחלנו בהעלאת רעיונות ופצחנו בשלב בחירת

החלטנו לקחת את הדברים החיוביים מכל רעיון  –להגיע להסכמה בנוגע לרעיון אחד 

 ולהרכיב ככה רעיון חדש שיהווה את השבלונה האפריורית לרובוט. 

לאחר שהגדרנו באופן רעיוני את הרובוט, התחלנו בתהליך הבניה. קנינו את החומרים 

ת שלנו. תוך כדי הבניה נתקלנו בבעיות וניסינו לפתור אותן. והרכיבים ובנינו את המערכ

במקביל פיתחנו אלגוריתם, שתוכנת במהדר מתאים לבקר שלנו, שישלוט על פעולת 

טיפוס הראשון של -הרובוט במבוך. לאחר בדיקות רבות, ניסויים וטעיות, הרכבנו את האב

 הרובוט.

ספור -ם במבנה החומרי שלו, ואיןהרצנו אותו הרבה פעמים כאשר נעשים מספר שינויי

 –שינויים בתוכנה. לבסוף, נותרנו עם רובוט ותוכנה סופיים שאיתם הלכנו אל התחרות 

 והשאר, היסטוריה.

 

, ICCלמדנו רבות מהתהליך הנ"ל: דרך פעולתן של חישנים, פיתוח אלגוריתמים בשפת 

חלטות, עבודת צוות, מושגים שונים במכאניקה וקינמטיקה, הערכת צורות הנעה, קבלת ה

 חשיבות הזמן וכו'.

טענו, שאם יש משהו שלא יוכלו לקחת מאיתנו זאת העובדה שלמרות שקיבלנו ניקוד גרוע 

אף אחד  –בתחרות יצאנו ממנה עם הראש מורם. כעת, אפשר להבין מדוע ראשנו מורם 

נו לעבוד לא יוכל לקחת מאיתנו את הידע, המיומנות והרגלי העבודה האינטנסיביים שלמד

 הם הם הרווח הנקי שלנו.  –תחתם. וכל אלה 
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 קורותינו בתחרות:

 

הגענו לטבריה, מקום התחרות, בצהרים היום הקודם לתחרות. מיד התחלנו לעבוד באופן 

אינטנסיבי על כיול הרובוט, התאמתו לתנאים החדשים ועיגול פינות. עבודה זו נמשכה עד 

ו לשרוד רק בזכות הבורקסים שמארגני התחרות השעות הקטנות של הלילה, ואנו הצלחנ

 הביאו למשתתפים העמלים.

בסופו של דבר הצלחנו לכייל את הרובוט בצורה טובה לשני חדרים, בצורה סבירה לחדר 

 שלישי, וכלל לא לחדר הרביעי.

שניים היו בחדר הרביעי,  –מרפי התהפך בקברו כאשר מתוך ארבעת הנסיונות שנתנו לנו 

הנר הושם  –עיוורת מבחינת הרובוט שלנו. בנסיון השלישי היה לנו מזל שהוא נקודה 

בחדר הראשון, המומחיות של הרובוט שלנו. הרובוט מתחיל לנוע, מגיע לחדר במהירות 

כאילו אין שם נר. כעוסים מאוד בדקנו את  –שיא, עוצר מעט, מסתובב וממשיך בדרכו 

התפרקה, והחיישן הפסיק להגיב.  UVהרובוט וגילינו שלהפתעתנו ההלחמה של חיישן ה

 שוב מרפי מתהפך בקברו.

בנסיון הרביעי, הנר הושם בחדר שאליו הרובוט יכול להגיע ואכן הוא הגיע לשם, הוא גם 

זיהה את הנר, אך נכשל במשימת הכיבוי. ברגע שהרובוט דרך על הקו הלבן של החדר, 

ה התבררו כחיוביות, הוא הוא ביצע בדיקה של "האם יש נר". ברגע שתוצאות הבדיק

התחיל ברצף הפעולות לכיבוי הנר, שמתחילות בשיוט בחדר עד למציאת קו לבן, שהוא 

אמור להיות הקו הלבן של הנר. תוך כדי התמקמות במקביל לקיר, הרובוט ביצע מעין חצי 

כאשר מבחינתו זה האות  –סיבוב שכזה שגרם לו לעבור על הקו הלבן של החדר שוב 

 אורר. צורה מאוד פתטית, המאוורר הופעל והריצה נכשלה.להפעלת המ

 מרוצים ! –כך חזרנו הביתה, עיפים, ללא דירוג אך בכל זאת 
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החלטנו להוסיף עוד פרק בו נחשוף את מסקנותינו בדיעבד, שהגענו לאליהן לאחר 

 רות בעתיד.התחרות. אם תרצו, אלו הן המלצות לקבוצות שישתתפו בתח

 

הגענו למסקנה שיכולת נסיעה בקו ישר, ללא תיקונים, היא חשובה מאוד  צורת הנעה:

לרובוט, ומקלה עליו את ההתנהלות בתוך הזירה.  לפיכך, אנו ממליצים על צורת ההנעה 

של "שני הסטים", כאשר יוכן מתקן מיוחד שעליו יונח הרובוט לפני תחילת הפעולה, 

הרובוט יהיה במקביל לקיר.  –ן הזה מבטיח שבתחילת הנסיעה וממנו הוא יצא. המתק

לאחר התחילת הנסיעה, יש להסיר את המתקן מהמבוך. )אפשרות כזאת מאושרת בתקנון 

 של התחרות(. 

גם אם הקבוצות בעתיד לא יבחרו שיטה זאת, אנו ממליצים בחום שהנסיעה עצמה תתבצע 

מסיעים את הרובוט קדימה, ועליו לשמור  ע"י מנוע אחד בלבד. עצם העובדה ששני מנועים

דבר בלתי  –על קו נסיעה ישר, מכריחה את המנועים לעבוד הרזוננס מדוייק להפליא 

אפשרי להשגה, גם אם שני המנועים הם מאותו הסוג. במצב זה, לשמור על קו נסיעה ישר 

 היא משימה בלתי אפשרית. דינה כדין נסיון להעמיד את העפרון על חודו. 

 

זרם האוויר שהוא  –המאוורר אכן עבד יפה, אך הייתה איתו בעיה אחת  יטת הכיבוי:ש

פלט היה ממוקד מידי, והכריח אותנו לעבוד קשה ו"לרקוד" מול הנר עד שהאוויר היה 

 פוגש בלהבה ומכבה אותה. אנו ממליצים לעבוד עם מאוורר יותר רחב.

 

הם מספקות אינו יציב, והוא יורד המתח ש –ישנה בעיה עיקרית עם סוללות מקור הכח: 

ככל שהשימוש בהם מתמשך, עד שהם מתרוקנות לגמרי. למעשה הרובוט פועל בצורה 

שונה כאשר הבטריות כרגע נטענו לעומת פעולת רובוט לאחר שעה של עבודה. חוסר 

 העקביות הזה גורם לבעיות בתכנון נכון של אלגוריתם שיוט בתוך המבוך. 

כמו המתח ברשת החשמל. זה יעשה  –לעבוד על מתח יציב וקבוע  הגענו למסקנה שעדיך

ע"י התקנה של מן פירמידה מעל הזירה, כאשר בקודקודה נעביר כבל מרשת החשמל אל 
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הוה אומר  –הרובוט עצמו. על אחד מחברי הקבוצה לדאוג שהרובוט לא יסתבך בכבלים 

 לה זאת מותרת בתקנון.שעליו למשוך את הכבלים או לשחרר אותם כנדרש. גם דרך פעו

 עבודה עם מתח קבוע תהפוך את כל תהליך הניסוי וטעיה לקצר הרבה יותר.

 

צריכים להתחיל לעבוד יותר מוקדם, כבר מתחילת השנה. אסור  –במשפט אחד זמן: 

שעות לפני התחרות,  96כאשר הרובוט מוכן בשלמותו רק  –להגיע למצב אליו הגענו 

מה במכללה, כאשר בליל התחרות מתבצעים תיקונים כאשר הקבוצה מבלה את כל יו

 שעות עבודה רצופות. 28אחרונים במשך 

 

אלו הם תבונותינו אשר אותן אנו רוצים לחלוק עם התלמידים שיבואו להשתתף בתחרויות 

 –"רובונר" הבאות. אנו מאחלים להם הצלחה רבה, יותר משהיתה לנו בכל אופן, וכמובן 

 אפשר לזכות בתחרות. הרבה מזל. בלי מזל, אי 

 

 בהצלחה.
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