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  בואמ
  

   ?"FIRST"מהי תחרות הרובוטיקה 

 ובהם תלמידי תיכון עובדים  הינה תוכנית מרגשת אשר קבוצותFIRSTתחרות הרובוטיקה 

 בסביבת חברות ומקצוענים טכניים על מציאת פתרון לאתגר של הנדסה,  ארגוניםיחד עם

 היא –ובנוסף לכך , התוכנית נועדה לספק התנסויות לימודיות למשתתפיה. משחק תחרותית

  !מאוד מהנה

  

  : הוא בעצם ראשי תיבות שלFIRSTהשם 

For Inspiration and Recognition of Science and Technology 

  ) למען ההשראה וההכרה של מדע וטכנולוגיה–בעברית (

  

ויות אזוריות רבות ואירוע אליפות אחד שמראות שהנדסה ומדע יכולים התוכנית מכילה תחר

התוכנית דורשת עבודה . ומבדרים בדיוק כמו אירועי ספורט גדולים, לב-שובי, להיות מעניינים

 על מנת  עובדיםמקומיים תלמידי תיכון  שלאינטנסיבית של שישה שבועות שבהם צוותים

מרחוק באירוע מבוסס ספורט שחוקיו משתנים משנה ולשלוט ברובוט שנשלט , לבנות, לתכנן

  .לשנה

 היא תחרות יוקרתית וגדולת מימדים אשר מראה לנוער ששום קריירה לא FIRST-תחרות ה

  .משתווה לקריירה של מדע והנדסה

כל צוות מתחיל עם אותה ערכה סטנדרטית של חלקים וכסף מוקצב נוסף ומשתמש 

  .ובוט שיכול לבצע משימה שמשתנה משנה לשנהביצירתיות שלו כדי לתכנן ולבנות ר

א תפקדנו "ומכיתה י, ב"עד י' מכיתה י, אנחנו השתתפנו בפרויקט זה במשך שלוש שנים

  ).קפטנים(כמובילי הקבוצה 
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 הגדרת הבעיה
  

 בין שתי והוא מעין משחק כדורגל" Breakaway" נקרא 2010 לשנת -FIRSTמשחק ה

. המגרש מחולק לשלושה חלקים בעזרת משוכות. בריתות כאשר בכל ברית שלושה רובוטים

המטרה של המשחק . יש במרכז המשוכה מעבר תחתי המאפשר מעבר בין חלקי המגרש

הכדורים מוחזרים לאחר מכן . היא לבעוט כדורים לתוך שערים הנמצאים בפינות המגרש

 יש בתחילת המשחק. רגל סטנדרטיים - כדורי המשחק הם כדורי. לחלק האמצעי של המגרש

 בהם הם מנסים להבקיע כמה שיותר שערים,  שניות של פעולה אוטונומית של הרובוטים15

 דקות של משחק בהם הרובוטים שתי מתחילות ,לאחר מכן. )מיקום הכדורים ידוע מראש(

הרובוטים צריכים להתלות על מעמדים , בסופו של המשחק. מופעלים על ידי נהגי הקבוצות

על רובוט , על הבקעת שער מקבלים נקודה אחת. ן חלקי המגרששנמצאים מעל המעברים בי

רובוט אם רובוט שני מאותה הברית נתלה על ה, בנוסף.  נקודותשתיתלוי על מעמד מקבלים 

כדור שיצא . ) לרובוט התלוי על המעמדבנוסף ( נקודותהוא מזכה את הברית בשלוש, התלוי

  .מהמגרש צריך להיות מוחזר למגרש כמה שיותר מהר

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

בסופה , בבחירה אקראית  משחקים יחד עם רובוטים נוספים שנבחרו8- רובוט מתחרה בכ

הניצחונות  של הליגה מתבהרות היכולות של כל רובוט בטבלה אשר מראה את מאזן

 .במשחקים איכויות ויחס הניצחונות עם ההפסדיםוההפסדים שלו והרובוטים מדורגים לפי ה

שמונה הקבוצות המדורגות במקומות , החלק השני בתחרות מתחיל כאשר נגמרת הליגה

כ "סה(רובוטים לבריתות שלו  שני,כל אחד , ובוחרים" קפטנים"הגבוהים ביותר נקראים 

 אם). גמר וגמר חצי ,רבע גמר(אשר ישחקו יחדיו בשלבי ההכרעה ) שלושה רובוטים בברית

 יכול לעשות זאת רק אם הוא נמוך ממנו בדרוג(רובוט בוחר רובוט שמדורג בשמינייה הגבוה 

 עולה בדרוג במקום התשיעיהרובוט שהיה מדורג ) ובתנאי שעוד לא בחר רובוט שישחק איתו

משחקי . לאחר הבחירות מתחילים משחקי ההכרעה. וברשותו לבנות ברית משלו 8-למקום ה

בכל שלב מתמודדת כל ברית בסדרת . חצי גמר וגמר, במבנה של רבע גמר  בנוייםההכרעה

הברית , בגמר. שמפסידה בסדרה יוצאת והמנצחת עולה לשלב הבא ברית. 3- הטוב מ

 רובוטים זוכים במקום 3ובכך . והמפסידה במקום השני בתחרות המנצחת זוכה בתחרות

העולמית ם להשתתפות באליפות הרובוטים הזוכים זכאי שלושת.  בשני3הראשון ו

  .באטלנטה
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   2010FIRST                               המשחק חוקי

 על גבי מגרש שמידותיו תנהלוהוא מ"Breakaway"  נקרא2010לשנת FIRST -משחק ה

על המגרש ישנם שתי מהמורות המחלקות את המגרש .  מטר המכוסה בשטיח8X16.5הם 

  אדומה–שתי בריתות ). מרכזי והאזור הכחול האזורה, האזור האדום(לשלושה חלקים 

 מטרת המשחק היא. מתחרות בכל סיבוב,  שכל אחת מורכבת משלוש קבוצות–וכחולה 

טיפוס על , י הבקעת כדורים אל תוך שער הברית"ע, להשיג ניקוד גדול יותר מהברית היריבה

 .י הרמת רובוט אחר מעל פני השטח של המגרש"או ע, מגדלה של הברית

  ך המשחקמהל

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

,  דקות2-שולטים ברובוט ל במהלכו הנהגים, לאחר מכן מגיע מצב השליטה הידנית. שניות

 . שניות15-ו דקות 2כ "סה

   מילון מונחים–הגדרות 

 את .ברית יריבה כנגד,  שלוש קבוצות שמשחקות יחד במהלך סיבוב משחק– ברית •
 . אדום או כחול, הבריתות ניתן לזהות לפי הצבע שהוקצב להן

 לכל ברית יש שני שערים בפינות המשחק אליהם היא צריכה להבקיע את – הבקעה •
מכשיר (רק כאשר הוא עובר דרך סופר הכדורים " הובקע"כדור נחשב ש. כדורה

 ).אלקטרוני הנמצא בקצר השער

 הפחתת נקודה אחת בתוצאתה של הברית כאשר השופט הראשי החליט – עונש •
: לדוגמא. ישנם סוגים רבים של עבירות שעלולות להיות בכל משחק. שבוצעה עבירה

 .מ" ס7.5ניסת כדור לתוך הרובוט מעל כדור שיוצא החוצה מהמגרש או כ

נאחז . הרובוט כאשר הכדור נאחז על ידי,  שליטה במיקומו של כדור– החזקה •
 .הכדור נשאר באותו מקום ביחס לרובוט, שאם הרובוט זז או פונה פירושו

. בזמן המשחק המפעילים את הרובוט FRC  ארבעה נציגים מקבוצת– קבוצה •
  :הקבוצה כוללת

o המשחק  תלמיד או מורה אשר מייעץ במהלך:קפטן-מאמן. 
o באמצעי השליטה רק להם מותר לגעת. שני תלמידים הנוהגים ברובוט: נהגים.  
o ם חזרה תלמיד אשר תפקידו להחזיר בצורה סדירה את הכדורי: שחקן אנושי

התלמיד שם את הכדור על . )הדבר נעשה באמצעות קלשון מיוחד(למגרש 
הקלשון ובעזרתו מרים את הכדור אל מסילה אשר עליה הכדור מתגלגל עד 

  .לחזרתו למרכז המגרש
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 חוקים

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

 ראש השופטים יכול, אם ההפרה נגרמה בשל עיצוב הרובוט .המשחקהמשך עונשין וינוטרל ל

 כפתור –עצירת בטיחות . להחליט שלא לאפשר לרובוט להמשיך ולשחק עד שהעיצוב ישונה

הפעלת הכפתור תנטרל . שחקנים של כל קבוצה-בעמדת נמצא) E-Stop (בטיחות-עצירת

כל .  את הרובוט במקרה של סכנות בטיחותלכבות מטרתו היא. יבובאת הרובוט עד סוף הס

אשר יעבור על   כל רובוט.הרובוט צריך לעמוד בחוקים .זה י להפעיל כפתוראששחקן ר

   .החוקים יפסל ויצא מהמשחק

לרובוטים מותר  .אין שליטה על הרובוט בשלב זה לנהגיםאוטונומי  חוקים מיוחדים במצב

כל חוקי הבטיחות תקפים במצב . שתוכנתו מראש חיישנים ולפקודותלהגיב אך ורק לקלט מ

חצייה של קו האמצע .  במצב האוטונומי אסור לרובוטים לחצות את קו האמצע לחלוטין.זה

מצב האוטונומי מסתיים רק כאשר שעון העצר של האוטונומי מורה על אפס . עונשים 2תגרור 

  .שניות ונישמע צפצוף

                                                                                                                :ניקוד

          :ניקוד הברית נקבע לפי מספר הפעמים שכבשה ומספר הרובוטים במצבים הבאים

                                 .                             כל כדור שהובקע נותן לברית נקודה אחת.א 

 נקודות                                                                                   2 כל רובוט מוגבה נותן לברית .ב

  .  נקודות3נותן על רובוט אחר  כל רובוט תלוי .ג

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

  . שהיו לברית'טיםפנל'- המשחק היא הניקוד עליו החליט השופט פחות מספר ה

 מהלך המשחק

  :תנאים התחלתיים

 .קפטן והנהגים נמצאים בשטח קבוצתם- המאמן,  בתחילת המשחק– מיקומם של הקבוצות

מוצב גם הוא בשטח הברית שלו ובידו הוא מחזיק ) אחד שנבחר מכל ברית(השחקן האנושי 

  .קלשון שישמש אותו להעברת הכדורים חזרה אל המגרש

  

 כל ברית צריכה שיהיה רובוט , לפני שהמשחק מתחיל– מיקומם ההתחלתי של הרובוטים
  )ראה ציור מצורף: (אחד שיאייש את אחת העמדות הבאות

  .או הרמפה/רוחק כשהוא צמוד לקיר ובאזור המ  .א
 .באזור האמצעי כאשר הוא צמוד למהמורה הרחוקה ביותר  .ב
  .באזור הקרוב כאשר הוא צמוד למהמורה הקרובה ביותר  .ג

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

פרט לכדורים הרובוטים . עצמו  ניתן להשתמש רק באמצעים המונחים על הרובוט).וכדומה

  .לא ימוקם על המגרש שלא לצורך  שום חפץ,וחלקי המגרש
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 לפני תחילת המשחק כל ברית תקבל –) ראה ציור מצורף (מיקומם ההתחלתי של הכדורים

הכדורים צריכים להיות ממוקמים . שישה כדורים אותם תצטרך לשים על המשטח בזירה

 ,אם אתה מסתכל מעמדת הברית שלך. לת המשחקבנקודת המיקום ההתחלתית לפני תחי

, עליך לשים את כל הכדורים בצד ימין של המגרש כאשר אחד הכדורים נמצא בשליש הקרוב

חל איסור על כך שהכדור יתחיל במגע עם . שניים באמצע המגרש ושלושה בשליש הרחוק

 .הרובוט

  

  

  

דחייה של המשחק בזמן מסוים בכדי למנוע  על הכדורים לחזור לשטח –  כדורחזרתזמן ה

 שניות כדי להחזיר כדור למגרש מהרגע 11זה אומר שיש לקבוצה , באופן כללי. המשחק

ברגע שכל הכדורים , ל כדור נוסף שנמצא בעמדת הברית שניות לכ4ועוד , שהוא מובקע

  .השופט מאתחל והתהליך מתחיל עוד הפעם מחדש, מוחזרים למגרש

  

 ניתנת אפשרות לקבל נקודות בונוס וזאת באמצעות טיפוס על אחד ,לקראת סוף המשחקון

אם הרובוט מצליח להיתלות מבלי לגעת בקרקע וכל חלקי . המגדלים המצויים על המגרש

ס ובונ.  נקודות נוספות2-הברית תזכה ב, הרובוט תלויים באוויר עד לרגע בו נגמר המשחקון

נוסף יתקבל לאחר שרובוט נתלה על רובוט שכבר תלוי ושניהם מצויים באוויר עד לרגע סיום 

דבר זה הוא לא , עם זאת.  נקודות3יינתן בונוס של , לברית שהצליחה לעשות כן. המשחקון

 .עולם הצליחו להשיג בונוס זההפשוט ורק רובוטים מעטים בכל 
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  תפעול הרובוט

 :רובוט מחוץ למגרש

 ינוטרל ,הידנית השליטה במהלך שלב, ט שייגע בכל משטח מחוץ לגבולות המגרשרובו

 ,אם רובוט יימצא בטעות מחוץ למגרש, לאחר המצב האוטונומי. ולא יקבל עונשין, מיידית

אם ניסיונות החזרה שלו ייראו . לפני שינוטרל,  שניות להחזיר את עצמו למגרש10יינתנו לו 

  לחצות את חומת המגרש לכיוון עמדתחל איסור על רובוטים. שינוטרל יתכן, לא בטוחים

  .הפרה תגרור עונשין ויתכן שהרובוט ינוטרל.  מכל סיבה שהיאהנהגים

 :פעולות רובוט

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

בוצה שתפר חוק זה ק .פרט למגדל לקראת סוף המשחק, ז בחלק מהמגרשוהרובוטים לאח

 ניתן לנטרל רובוט שאיבד את יכולת הפעולה .יתכן שהרובוט ינוטרל, ואם תמשיך,תוזהר

רובוט זה לא יגרום לכל , לאחר מכן. הבטיחות-  באמצעות כפתור עצירת)התהפך למשל אם(

פעולות שנועדו ספציפית לפגיעה . חרג מגבולות הגודל, למשל , נוספים גם אםםעונשי

  .ברובוטים אחרים הן אסורות

, עם זאת. שהרובוט ינוטרל או יפסל או/יתכן שיחולקו עונשין ו, במקרים של מגע בין רובוטים

מגע בין רובוטים יתנהל  .הרובוטים יש צורך במבנה עמיד של, כיוון שהמשחק כולל מגע רב

 התנגשויות חזקות בין רובוטים עלולות לקרות בטעות ולא: הבאים מנחיםה-תחת הקווים

 אם חלק מאזור . מגע באזור הבאמפרים הוא לרוב מתקבל.יינתנו עונשין במקרה זה

מגע עם רובוט . באזור זה הוא לרוב מותר מגע, הבאמפרים אינו מוגן על ידי באמפרים

 מגע מחוץ .לרוב לא יגרום לעונשין, שלו מחוץ לאזור הבאמפרים, שהוטה על הצד או נפל

   .ולעתים אף לפסילת הרובוט ,לאזור הבאמפרים הוא אסור ויגרור עונשין

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

חל איסור על . ייפסל הוא, אם נקבע כי אחד הרובוטים תפס במכוון את השני. למגרש

רובוטים שירצו לנסות ,  במהלך משחקון.המגרש להשאיר מאחוריהם רכיבים עלרובוטים 

אך אינם , לטפס על המגדל יכולים להתארך מעבר לנפח המורשה במפרט הרגיל שלהם

  .רשאים להתארך מעבר לנפח המורשה במפרט הסופי

  פעולות של חברי הקבוצה 

 .קבוצה אחר למגרש-כל חבר סאין להכני. כל קבוצה תשלח לא יותר מארבעה נציגים למשחק

באזור הברית  קו השחקנים מאחורי הנהגים והקפטן חייבים לעמוד, במהלך השלב האוטונומי

ואין , הבקרה- מקופסאות מנותק ידי הנהגים חייב להיות-כל אמצעי בקרה המוחזק על .שלהם

מותר לנהגים ולקפטן , במהלך שלב השליטה הידנית. לחברו עד שיגמר השלב האוטונומי

מומחי ההטענה חייבים להישאר בתוך העמדה . מקום בתוך שטח הברית שלהם לנוע לכל

. על עמדת המפעיל להיות מתופעלת על ידי הנהגים בלבד, בזמן המשחק. שהוקצתה להם

  . הרחקה מהמשחקון–רובוט וכרטיס אדום נטרול ה: עונש
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כלשהי בזמן שהם משחקים   התנהגות לא נאותה מצד חברי קבוצה– כבוד וחזות מקצועית

 לגרום  עלולה גם התנהגות לא נאותה מחוץ לזירה.עלולה להביא לפסילתם מן הסיבוב

 .עונשים שלא קשורות למשחקון

  השדה-שיחה עם שופטי  

יתבצע אך ורק בין תלמיד תיכון מתוך הקבוצה לבין ', עונשין וכד, קודני , כל דיון לגבי חוקים

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

 .רק ראש השופטים עצמו יבצע את ההחלטה הסופית, זאת

 המתפעלים 

 :לארבע לכל רובוט יש כמה מתפעלים והם מתחלקים

בלנהוג או   כיוון שהוא לא עסוק. הקפטן הוא לרוב זה שקובע את המהלכים- קפטן .1
מהלכים   הוא יכול לזוז בסימון המותר ולקבוע,לתפעל מערכת אחרת של הרובוט

במהלך המשחק עם ) בהתאם לצורך(ובדרך כלל מחשב ומחליף אסטרטגיות 
 .הוא המתכנן של המהלכים, במילים אחרות. הקפטנים האחרים

ההנעה והוא  הוא שולט במערכת.  תזוזהמבחינת הנהג הוא מתפעל הרובוט - נהג .2
  .היחידי שיכול ומורשה להזיז את הרובוט במהלך המשחק לאן שהוא רוצה בזירה

במערכות   המתפעל לרוב ליד הנהג ויש לו הגאים משלו בכדי לשלוט-  מתפעל מכני .3
 זאת אומרת מערכות כמו, הוא לרוב מתעסק בכל דבר חוץ מנהיגה. שונות ברובוט

  .זרוע או צריח אם יש
 השחקן האנושי הוא זה שחייב להחזיר את הכדורים לתוך המגרש -  שחקן אנושי .4

 .בזמן מוגבל

  חוקי בניית הרובוט

 אם רובוט יבנה לא לפי .אופן  אסור לעבור בשוםעליהםלבניית הרובוט יש חוקים מסוימים ש

  . רותבתח החוקים הוא יפסל ולא יוכל להשתתף

דבר זה נובע עקב .  בזמן המשחק הרובוט יכול להיות בשתי תצורות שונות- גודל הרובוט

י "ע(לגדול  על המגדל הוא יאלץ להיתלותההנחה שאם וכאשר רובוט ירצה בסוף המשחקון 

חריגה מהתצורה הראשונית אפשרית  .אל מעבר למידות הראשוניות) הפעלת אחד ממנגנוניו

  .רק לצורך היתלות

 ראשונית                                                                                –תצורה הנורמאלית ה

 28(מ " ס71.12-רוחב, ) פאונד120(ג " ק54.43 -משקל, )' אינץ60(מ " ס152.6-גובה

 ).' אינץ38(מ " ס96.52-אורך, )'אינץ
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 הבמפר חתך של הדמיה

  התצורה הסופית 

  ).'אינץ (84 מ" ס213.4 - אורך, )'אינץ (84 מ" ס213.4 - רוחב, , )' אינץ90(מ " ס243.8-גובה

  :מותר להשתמש בכמות מוגבלת של מנועים – מנועים

 ). סופקו בקיטCIM מנועי CIM )2  מנועי5 •

דים של מנועים אלו הם מנועים שנועדו במקור למשחקי היל( Fisher Price   מנועי2 •
 ).חברת פישר פרייס

 .RS555מדגם  Mabuchi מנועי 2  •

אלו מנועים שהשימוש )  חלון שמאל2- מנועי חלון ימין וWindow Motor) 2  מנועי 4  •
  .התעשייתי שלהם הוא הרמה והורדה של חלונות באוטו

 . ללא הגבלה servoמנועי  •
  

כמו כן מערכת הנסיעה .  פציעות לרובוט אסור שיהיו קצוות חדים בכדי למנוע- קצוות חדים 

  .לאחיזה מתחת לרובוט  חדיםחלקים גם יםכך שאסור, אסורה מלפגוע בשטיח של הזירה

 כל קבוצה מחויבת לשים בכל צד של הרובוט את  -מספר הקבוצה והספונסרים העיקריים

גודל . של הספונסרים העיקריים (Logo) על הרובוט צריך שיהיו הסמלים. מספר הקבוצה

', אינץ 3\4 ובעובי של  לפחות'  אינץ4ותיות והספרות חייב להיות בגובה של לפחות הא

והצבע ,  מטר30כך שהם יראו ממרחק של לפחות , המספרים צריכים להיות מספיק בולטים

 לשופטים ולפרשן לדעת דבר זה עוזר. בולט מהרקע שעליו המספרים מונחים חייב להיות

  .לאיזו קבוצה שייך כל רובוט

מטרתם היא .  חובהינם בגדרה) בולמי הזעזועים סביב הרובוט(מפרים א הב- מפרים אב

לעדן את ההתנגשויות בין הרובוטים ולמנוע הריסת מערכות ומנגנונים של הרובוט שלך ושל 

  א.רובוטים אחרים

מפרים צריכים לכסות את כל היקף המסגרת אהב: מפריםאחוקי הב 

 .מפריםאשל הרובוט ולשום חלק מהרובוט אסור לבלוט מחוץ לב

אותם על הרובוט לצורך שקילה  חייבת להיות אפשרות לפרק ולהרכיב

 . פאונד20 רים לא יכולים לעבור במשקלםמפא ב.ובדיקות אחרות

את הספוגים עוטף  ,עליו מונחים שני ספוגיםמפר יש קרש עץ אבכל ב

 הבד מחובר  .במהלך המשחקמפר מלהתפרק אבד שמגן על הב

מפרים חייבים אאומנם הב .'לקרש בעזרת פרופיל בצורת האות ר

או חורי / ניתן לעשות מרווחים ואך, להקיף את כל האזור של הרובוט

אסור לחבר לרובוט . מפריםא הבגישה בתנאי שלא יפגעו בעמידות

העץ ו ' אינץ3\4 מפר צריך להיותאעובי העץ של הב',  אינץ6- פחות מ מפרים שאורכם הואאב

מפר לא יכול א ב. שיחזיקו את הבד מתוח על הספוגיםלמוטות אלומיניום חייב להיות מחובר

מפרים צריכים להיות א הב.מהאורך של הצלע של הרובוט עליו הוא הורכב להיות יותר ארוך

  .' אינץ16-  ל10מחוברים לרובוט על שלדה קשיחה בגובה של בין 

  . שלונוריות החיווי  הבקר חייב להיות ממוקם על הרובוט במקום שניתן לראות את- בקר
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  מערכת חשמל

 כמו זו  12V):מתח(הרשמית הבטרייה ו  מקור המתח החוקי היחידי במהלך המשחק ז

 6הבטרייה צריכה להיטען בין משחקים במטען בזרם של  . 2010שניתנה בערכה של פירסט 

  . אמפר

  . אין להשתמש בשילדת הרובוט בתור מוליך חשמל

 צריך להשתמש 5V ו12Vלמתח חיובי של . לכל מתח יש צבע אחר של חוט כדי להבדיל

  .  בחוטים כחולים ושחוריםלמתח שלילי יש להשתמש. חומים ולבנים, בחוטים אדומים

  :יש להתאים את עובי חוט החשמל לזרם הזורם בו- כמו כן

  .או רחב יותר, .12AWGחוט בתקן - אמפר40עד 

  . או רחב יותר, .14AWGחוט בתקן - אמפר30עד 

  .או רחב יותר, .18AWGחוט בתקן - אמפר20עד 

24AWGמשמש לחיבור לחיישנים .  

  אמצעי זהירות ובטיחות

 נשמע מטעם first" " Safetyצמד המילים .  מקפידים מאוד על בטיחות FIRSTבארגון 

כל מהלך העבודה על הרובוט והמשחקים מלווים בחובת השימוש ,  לכן.הארגון פעמים רבות

  . במשקפי מגן

ולפעמים אף ) DISABLEמצב (נטרל אותו חייבים ל, אין לעבוד על הרובוט כאשר הוא פועל

  .לכבות אותו

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

לרובוט יוכל להיעצר בכל זמן כפתור חירום מותקן בכל עמדה במהלך המשחקים כדי שהזרם 

כמובן יש להיות זהירים כשעובדים עם מכשירים שיכולים לגרום . של מקרה חירום במידית

  .לפציעות
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  הבקר
  

הבקר הינו בקר תעשייתי והוא . National Instruments מתוצרת FRC-cRioהבקר הוא בקר מסוג 

  :בבקר ישנם שני רכיבים. אחד הבקרים המובילים כיום בשוק

הו בעצם המעבד ז. MHz 400 Freescale MPC5200 מסוג Real-Timeהרכיב הראשון הוא מעבד 

ברכיב זה הבקר מבצע את החישובים ושולח את האותות הדרושים . שבו מתבצעת רוב התוכנה

ההבדל . Soft RT והשני הוא  Hard RT האחד הוא ; שני סוגיםRTלמעבדי . להפעלת הרובוט

לא  לא יותר ו- יש זמן מחזור קבוע והוא תמיד יבצע את הפעולות שלו בזמן זה HRT-שלביניהם הוא 

 שומר על זמן מחזור ממוצע קבוע כך שיכול להיות שפעולה אחת תיקח יותר זמן SRTלעומתו . פחות

 אך רק HRTהמעבד שלנו משתמש . אך המעבד יקזז זמן זה מפעולות אחרות שלוקחות פחות זמן

- מילי10 פעולה המתבצעת תוך –נים בזמן מדידת החייש(במקומות מסיומים בתוכנה ולא בכולה 

  ).תלוי בבחירת המשתמש, שניות- מילי100 או שניות

  

  

  

  

  

  

שזהו  ) FPGA ) Field-programmable gate arrayהרכיב השני המרכזי בבקר הינו רכיב בשם 

. RT-של מעבד ה) LabView(בעצם רכיב חומרה הניתן לתכנות רב פעמי על ידי אותה התוכנה 

את הרכיב " מתכנתים"כאשר . הםייבור בינהרכיב בנוי מיחידות לוגיות רבות ורשת של אמצעים לח

יווצרו מבנים לוגיים מורכבים החל משערים לוגיים ועד דלגלגים שימחברים את היחידות הלוגיות כך 

 אלא ,רכיב זה מאפשר ליצור תוכנה שלא תעבוד ככל תוכנה רגילה בתוך מעבד. ואף יותר מכך

יכולת זו מעניקה . התוכנה תרוץ ברמה של אותות חשמליים בשערים לוגיים או רכיבים לוגיים אחרים

 ,נוסף על כך.  דבר שהופך אותו למאוד נחשק ומוצלח בתעשייה היום- לרכיב זמן עיבוד מינימאלי

זו שלו אנו משתמשים בעיקר בתכונה . פלט/ לרכיבי הקלטRT-הרכיב מבצע את הקישור בין מעבד ה

  . הדיגיטלי וההסתעפויות שלהם,שכן אליו מתחברים הכרטיס אנלוגי 

  :נוסף על שני אלה לבקר שני סוגי זיכרון

זיכרון זה משמש לשמירת התוכנה  ) RAM ) Random Access Memoryהאחד הוא זיכרון מסוג 

 רק באופן הזיכרון משמש לשמירת התוכנה. לשם בדיקת הפונקציות והפעלה והורדה מיידית שלה
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דבר זה מעיק מאוד בזמן . ם כיבוי הרובוט התוכנה נמחקת ויש להוריד אותה מחדשעזמני מפני ש

  .התחרות המתנהלת תחת לוח זמנים צפוף

הרכיב הינו רכיב זיכרון מסוג . ה זו של מחיקת התוכנה הזיכרון השני בא בשביל לפתור בעירכיב

FLASH – זיכרון מסוג ROMתהליך ההורדה מצריך . קי-און-עמי בדיוק כמו דיסק הניתן לתכנות רב פ

לכן אנו משתמשים בו כאשר התוכנה וקשה לקבל בחזרה מידע על מצב החיישנים וקצת יותר זמן 

  .RAM-עובדת כמו שצריך ללא תקלות לאחר בדיקתה בזמן שהיא נמצאת ברכיב ה

 בחיבור. אתרנט חיבורי שני לבקר יש התוכנה את ולהוריד הבקר עם לתקשר יוכל שהמחשב מנת על

: מטרות לשתי) הרובוט על שנמצא Access Point-ה דרך (הרובוט עם לתקשר משתמשים אנו הראשון

 לשם החיישנים של ערכיהם את ולמדוד תוכנה להוריד כדי לבקר המחשב בין לקשר בשביל הראשונה

 השימוש. התקנית פעילותם למען החיישנים להגיע צריכים שאליהם בתוכנה קבועים ערכים קביעת

. האימון או המשחק בזמן השליטה לוח שעל מההגאים וקלט תשדורת לקבל בשביל הוא שלו השני

 הנתב את כולל הרשת כל את להקים יש זה בשביל אך האלחוטי הקישור דרך גם תוכנה להוריד ניתן

 השני האתרנט חיבור. החוקים בשל בתחרות נמצאים אנו כאשר לעשות ניתן שלא דבר ההגאים ולוח

 אתרנט בפרוטוקול הפועל בכבל מחוברת ולכן אתרנט מצלמת שהיא למצלמה לחיבור אותנו משמש

  . TCP/IP של

 באמת לא ואנו אותנו משמש אינו החיבור. RS-232 של סריאלי חיבור גם ישנו לבקר כך על נוסף

 מקלט אפילו אולי או מחשב של לבקר חיבור אפשרות עוד לתת כדי נמצא הוא. לתחרות אותו צריכים

  .רדיו

 בחשמל בלוח וולט 12 רק מספקת שלנו שהסוללה מכיוון. וולט 19-30 בין של מתח על עובד הבקר

 הנמצא המתח את לבקר לספק מנת על זאת וולט 24 על המיוצב מיוחד חשמל חיבור ישנו שלנו

 הפרעות למנוע כדי כך על נוסף. מידי קיצוני מתח של סכנה לא נשקפת שלא כך התחום באמצע

  .הרובוט משאר מבודד להיות צריך הבקר מתח וקפיצות
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   דרך אליו המחוברים הרחבה לכרטיסי יציאות ישנן לבקר והמנועים החיישנים עם לתקשר מנת על

  : כרטיסים סוגי שני מחוברים לברק. FPGA-ה

. 'וכו אקסלרומטר, ירו'ג: כגון האנלוגיים החיישנים כל מחוברים זה כרטיס אל. אנלוגי כרטיס )1

 אנלוגיים אותות הממיר A/D  ממיר ידי על לבקר אנלוגיים אותות להעביר מסוגל סהכרטי

 12 של מתח על הפועלים דיגיטליים חיישנים הוא לכרטיס נוסף שימוש. דיגיטליים לאותות

 מקיצוניות העובדים אנלוגיים חיישנים בתור איתם ולעבוד הכרטיס אל לחבר ניתן 5 ולא וולט

 5 של מתחים עם רק לעבוד מסוגל הדיגיטלי שהכרטיס מפני שימושי זה דבר (לשניה אחת

  .ביניהם החיבור על המקלה תוספת דרך מחוברים לכרטיס המחוברים החיישנים כל). וולט

  

  

  

  

  

  

 SideCar-ה. SideCar שנקרא הרחבה כרטיס מתחבר הדיגיטלי הכרטיס אל. דיגיטלי כרטיס )2

 איתם לעבוד קל יותר שיהיה בכדי שונים לתפקידים הדיגיטלי הכרטיס חיבורי את מפצל

 :ביניהם FIRST-ה לתחרות המיועד ברובוט

.                                         סרבו ומנועי מנועים על פיקוד בשביל PWM יציאות 10  )א

                                          יש סרבו יציאת להיות מסוימת ליציאה לגרום בשביל

    SideCar-ה                      מפר'ג בעזרת החיבור שליד הרגליים שני את לחבר

).                                                לסרבו ולא למנוע מיועד החיבור מחדל כברירת(

                                               המגיעים הדיגיטליים האותות של  ההמרה את

 .D/A ממיר ידי על הרכים עושה המנועים אל ומועברים מהבקר

 הפועלים יםרכיב הפעלת לשם) -1( , 1, 0 במוצאן שנותנות יציאות שהן RELAY יציאות 8  )ב

 בכוונון צורך ואין בהפעלתם לשניה אחת מקיצוניות עוברים הם כלומר. RELAY בעזרת

 .הכוח

 הדיגיטליים לחיישנים ככניסות אותנו המשמשות) DI/O (דיגיטליות יציאות\כניסות 14  )ג

 5 על הפועלות, נוספות ואפס מתח יציאת גם ממוקמים זה באזור. וולט 5 על הפועלים

 .שנרצה דבר לכל אותנו את לשמש היכולות, וולט

 . LEGO NXT ערכת של חיישנים עם לחיבור אותנו לשמש היכול I2C בשם חיבור  )ד

 האנלוגי לכרטיס התוספת

 האנלוגי הכרטיס
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 את שונה בקצב הבהוב ידי על" אומרת"ה הרובוט של הבקרה מנורת להדלקת יציאה  )ה

 ). 'וכו קוד חסר, מופעל, מנוטרל (הרובוט מצב

  : כגון לראות ניתן שלא פנימיים מאפיינים גם ישנם SideCar-ל האלו החיבורים כל על נוסף

 פנימית המרה ידי על ניתנת זו אספקה. הסרבוים הפעלת לשם יציב וולט 6 של אספקה  )א

 .אליו המוזן המתח של

 .I2C-ה חיבור בשביל רק מיצבים וולט 5 של מתח לו יש  )ב

 שקורה דבר (הפוכה בצורה למתח חובר והרכיב במקרה אם. הפוך מתח מפני הגנה  )ג

 לשם הפעלתו את מונע הוא) מאוד מבלבלת שלו החיבור שצורת מפני פעמים הרבה

 .שריפה מפני הגנה

 הכרטיס אל מחובר והוא חשמל מהלוח מקבל שהוא וולט 12 של מתח על פועל SideCar-ה

  . DB37 כבל בעזרת הדיגיטלי

 הדיגיטלי הכרטיס

 הכרטיסים עם בקר

 שלהם והמתאמים
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  המצלמה
  

 פועלת היא כלומר, אינטרנט מצלמת היא למההמצ. 206 מדגם AXIS מתוצרת מצלמה הינה המצלמה

 מהעובדה נובעת זו יכולת. תמונה לעבד בכדי מעבד או מחשב דרך לעבור חייבת ולא רשת באמצעות

 התמונה את המעבד bit RISC CPU Motion JPEG compression chip-32 מסוג שבב בתוכה שיש

  :זיכרונות סוגי שני המצלמה בתוך נמצאים השבב לשימוש. המצלמה בתוך כבר דיגיטליים לאותות

 .RAM מסוג זיכרון של MB16 הוא האחד )1

  .FLASH מסוג זיכרון של MB4 הוא השני )2

 ביותר רציפה וידאו תמונת לספק מסוגלת המצלמה

 היוצרות בשנייה תמונות 30 עד שולחת היא שכן

 סרטי (וידאו סרט בעצם ומראות אחיד די רצף

 24 של בקצב סרטים מראים סטנדרטיים קולנוע

 בכל ניתנת שלה זו יכולת). בשנייה תמונות

 480x640 עד (להעביר יכולה שהיא רזולוציה

 5 של מתח על פעלת המצלמה). בתמונה פיקסלים

  .החשמל לוח דרך לה המסופק וולט

  

  

  

  

 עיבוד תמונה

) מזווית מסתכלים אם אליפסות (עיגולים מזהה אשר מוכנה פונקציה לנו הייתה: תמונה עיבוד

 האובייקט וגודל מיקום את מחזירה הפונקציה. השער מעל המגרש על שנמצאים כפי לבנים-שחורים

 האליפסה אל רק להתייחס מנת על מערכים של סידור בפונקציית השתמשנו. בפיקסלים) האליפסה(

  ).מדויקים הכי יהיו פיה על חישובים ולכן גדולה הכי היא (החיצונית

  

  )הבא עמוד(  :הבא באופן והמרחק הזווית את חישבנו :והמרחק הזווית מציאת

 המצלמה
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". מלמטה עליהם מסתכלת "אלא האליפסות בגובה בדיוק ממוקמת אינה המצלמה: היסט חישובי

 גם היה ניתן. מכאניים משיקולים זאת כל. הסיבוב ציר במרכז בדיוק ממוקמת אינה המצלמה, בנוסף

 אלו חישובים כי מצאנו אך המצלמה של האנכית לזווית או הסיבוב מציר המצלמה להיסט להתייחס

  .חישוב זמן עוד ודורשים התוצאה על משפיעים ולא כמעט
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 עיבוד תהליך את להפעיל צורך שאין החלטנו: רבים משאבים מהבקר דורש התמונה עיבוד תהליך

 אם אלא, הזמן כל) ופיקסל פיקסל כל על עוברת שהפונקציה מפני ארוכים חישובים שם יש (התמונה

  .מטרה בקרבת שהוא חושב הנהג כן

. למטרה להתכוונן כדי להסתובב צריך הרובוט, התהליך את מפעיל הנהג אם: סגור בקרה חוג

 אחת פעם חישבנו, לכן. סגור בקרה חוג עליו להפעילו בשביל מדי איטי מהמצלמה שמתקבל המידע

 שקיבלנו זווית לפי) PID (סגור בקרה חוג בעזרת ההתכוונות את והשלמנו מהמטרה הזווית את

  .ירו'הג מחיישן

 שהתהליך התברר אך, נוספת בדיקה לבצע נצטרך הסיבוב שלאחר חשבנו, בהתחלה: חוזרת בדיקה

  .זמן לחזור החוזרת הבדיקה את יבטלנו הראשונה בפעם כבר טוב עובד

  .)26 עמוד, מדויקת בעיטה ראה (לניסויים בהתאם: למרחק בהתאם בבעיטה שליטה
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  ויקטור
  

שימושו הוא שינוי מהירות למנועים חשמליים בצורה . הוא בקר מהירות מנוע אלקטרוני" ויקטור"ה

הסוללה של הרובוט ). רברס(ניוטרל ועד לעוצמה מלאה אחורה , חלקה מעוצמה מלאה קדימה

י כבל "השליטה על המהירות נעשית ע, מתחברת לצד אחד של הויקטור והמנוע מתחבר לצידו השני

  . המעביר אותות מהבקר של הרובוט) PWM( חוטים 3בקרה בעל 

עושים את , עמידות בזרם גבוה ובנפילות מתח. בקרי מהירות אלו תוכננו במיוחד למערכות רובוטיות

הויקטור . הבקרה המדויקת שלויכולת הויקטור אידיאלי למערכות מונעות  עם יכולות העצירה ו

הבקר עמיד בפני זרם גבוה לזמן ממושך ובפני . זרועותו ) Lift (מתפקד ביעילות גם במערכות הרמה 

  . שינויים רציניים בזרם אשר קורים לעתים קרובות בזמן התחרות

בהם הויקטור נמצא ושומר על מאוורר המותקן על הויקטור משמש כמערכת קירור למצבים הקיצוניים 

הרמה ושינוי כיוון של , הדבר עוזר לויקטור לתפקד במלוא הכוח בזמן האצה, טמפרטורה נורמאלית

  . המנוע

  

    

  

  

  :חיבורים

GND-חיבור אדמה לסוללה של הרובוט וגם לאדמה של המאוורר .  

+ Battery- של המאוורר+  וולט מהסוללה של הרובוט וגם ל12 חיבור למתח.  

PWM- חיבור לכבל הבקרה PWM.  על פי ערך אנלוגי הנשלח בכבל זה הויקטור מכוון את עוצמת

  .המנוע

BC- Brake\Coast jumper .כשהמנוע בניוטרל הוא יעבור למצב . 1 -ניתן לשנות לשני מצבים

BRAKE ,ר כשהמנוע בניוטרל הוא יעבו. 2. כלומר ישמור על מיקומו ויתנגד לכל כוח שיגרום לו לזוז

לדוגמא , אם יופעל עליו כוח" יחליק"כלומר הוא לא יתנגד ולא ינסה לשמור על מצבו אלא , COAST-ל

  .כשהמנוע של זרוע הרמה יהיה בניוטרל הזרוע תיפול חזרה בגלל כוח הכבידה

-Motor -חיבור לאדמה של המנוע .  

+Motor -של המנוע+  חיבור ל.  

 עוצמה מלאה -אדום.  ניוטרל-כתום.  עוצמה מלאה קדימה-ירוק — )LED Indicator(נורית בקרה 

  . לא מקבל אותות מהבקר-כתום מהבהב. אחורה
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  חיישנים
  

. מסובך יותר קצת הוא ובחלקם פשוט הפעולה עיקרון בחלקם. חיישנים במספר השתמשנו ברובוט

 כלומר. מכאניים-אלקטרוניים התקנים אלו. MEMS מסוג התקנים הם התאוצה יומד ירו'הג חיישני

. ביותר מתקדם חיישן ליצור בכדי אלקטרוניקה עם משולב הוא אך מכאני הוא שלהן הפעולה עקרון

 בגלל וגם הכספית עלותם בגלל גם בעולם ביותר והנפוצים המתקדמים החיישנים הם MEMS -ה כיום

  . מדידתם איכות

Gyro(ג'יירו)  

 שעון ידי ועל הזוויתית המהירות מדידת בעזרת. זווית למדוד אפשרות בעל אנלוגי חיישן הינו יירו'הג

 הפיסיקלית הזוויתית המהירות נוסחת בעזרת הזווית את להוציא ניתן) HRT (הבקר של פנימי

  הפשוטה

  

 מוטות כמה ישנם החיישן בתוך: הבאה בצורה פועל החיישן

 מסתובב החיישן כאשר. מסוים בתדר אחד כל המסתובבים

 מחמת המוטות של בתדר שינוי וישנו קוריוליס אפקט מתרחש

 ניתן בזווית בשינוי קוריוליס אפקט גודל מדידת ידי על. הסיבוב

 הזווית מציאת אל הדרך ומשם הזוויתית המהירות את להוציא

  .ביותר פשוטה עצמה

  

 

 האקסלרומטר (מד תאוצה)

 התאוצה את מודד התאוצה מד. עליו המופעלת התאוצה את מודד, הוא כן כשמו התאוצה מד

 במילים או הארץ כדור לתאוצת גם ורגיש מודד הוא כלומר; חופשית לנפילה וביחס g של ביחידות

 למדוד מסוגל החיישן). חווים אחר עצם וכל האדם בני שאנו התאוצה זאת (אבסולוטית תאוצה אחרות

 יותר גדולה שהתאוצה ככל. לקפיץ שמחוברת מסה כמו פועל החיישן. צירים בשלושה התאוצה את

 למד. החיישן של הפעולה עיקרון זהו למעשה. התאוצה כיוון כנגד הקפיץ על יותר לוחצת המסה כך

  :סוגים שני יש יומי היום האלקטרוני התאוצה

 שינוי מדידת ידי על. מסה מחוברת שבקצהו זיז ידי על הוא, יותר הנפוץ, הראשון הסוג )1

 .התאוצה את למצוא ניתן הזיז על והמומנט הזווית

 כיפה ידי על: הוא, נפוץ פחות אשר, השני הסוג )2

. בתחתית חימום וגוף אוויר חלקיקי בה שנמצאים

 התאוצה בשל, האוויר את מחמם החימום גוף

 שהם מפני (הכיפה על המצטברים האוויר חלקיקי

 מגבילה והכיפה מעלה כלפי לעלות ורוצים חמים

 אחרת בזווית אלא במרכז מצטברים אינם) אותם

 כך). לתחתית ביחס ניצב הוא הניצב (לניצב ביחס

 את לגלות ניתן הזווית שינוי מדידת ידי שעל

 )תאוצה מד (האקסלרומטר  .התאוצה

 ירו'הג

  קוריוליס אפקט נוסחת
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  RE²-52 מסוג אינקודר

  שלנו ברובוט האינקודר

 אינקודרים

 דומות החיצוניות שני כאשר שכבות שלוש לו שיש כך בנוי האינקודר

 המסודרים סלילים ישנם החיצוניות השכבות בשתי. שונה והפנימית

 את והפנימי השעות את מדמה החיצוני המעגל: שעון כמו מעגלים בשני

 כל סביב מגנטי שדה נוצר כך ובשל זרם מזרימים הסלילים בכל. הדקות

 על אחד משפיעים הסלילים מגנטי שדה ישנו סליל שלכל מכיוון. סליל

 ביחס וקטן מקבילים הסלילים כאשר מתקבל ביותר הגדול הכוח. השני

 נוצר החיישן בתוך רבים סלילים שישנם מכיוון. הסלילים בין שיש לזווית

 את למדוד ניתן ולא אחת בבת כולם על משפיעים הסלילים כל בו מצב

 ממוקם בה האמצעית השכבה ישנה לכן. סליל אף על השדה כוח

 מבודד אשר מחומר עשוי המשטח. שיניים לגלגל בצורתו הדומה משטח

 לאלו פרט (השני בצד הסלילים של המגנטי מהכוח הסלילים את

 הכוח מדידת ידי על). המשטח שיני שבין המרווחים דרך המציצים

 ההתקדמות לכיוון הכוח שינוי עם יחד מהסלילים אחד כל על הפועל

) החיצונים המשטחים על הסלילים" ( שעות"ו" דקות "כמה לגלות ניתן

 של ממשי למרחק פולסים מספר לשייך כלומר, יחוס מידת ידי על. עברו

 כך ידי ועל במטרים למרחק לסיםבפו מרחק כל להמיר ניתן, מטרים

  . עבר שהציר המרחק את לדעת

  

  

  

 פוטנציומטר

 שמהווה החומר של האורך הגדלת ידי על פועל הפוטנציומטר. פשוט משתנה נגד הוא הפוטנציומטר

 שהמנגנון משום מאוד יעיל הוא בפוטנציומטר השימוש. ההתנגדות את מגדיל וכך ההתנגדות את

 לפוטנציומטר שיש נוסף יתרון. הרבה אמינותו ומכאן תקלות לפחות נתון וכך מאוד פשוט שלו המכאני

 את כלל בדרך כולל בפוטנציומטר השימוש. לרשותנו שעמדו לאינקודרים בניגוד אבסולוטי שהוא הוא

 שבדרך מכיוון. זו למטרה במיוחד שנעשתה ישרה פאה על לחץ בעזרת החזקתו ידי על לציר חיבורו

 בורג העברנו האיפוס נקודת לאיבוד וכך הפוטנציומטר להחלקת רבות פעמים להוביל עלול הדבר זו

 שלנו ברובוט. אומים שני בעזרת אותו ונעלנו מחובר היה אליו והציר הפוטנציומטר ציר כל דרך

 הבעייתי המקום בגלל מעלות 360 של בפוטנציומטר השתמשנו

 חיישן, לכן. מעלות 360 כמעט הסתובב הציר: החיישן ישב שבו

 הפוטנציומטר זאת לעומת. נשבר היה סיבוב יכולת פחות בעל

 בעל ולכן סיבובים 10 בעל הוא בו משתמשים שאנו הרגיל

 במקום נורמאלית קריאה לתת יכול היה ולא מדי נמוכה רגישות

 360 של בפוטנציומטר להשתמש נאלצנו הכרח מתוך לכן. זה

 היה יכול ולא המושלמת הרזולוציה לו שהייתה מכיוון מעלות

 המדידה אך, סופית אין היא שלו הסיבוב שיכולת מפני להישבר

  .מעלות 360 כל מחדש מתחילה

 האינקודר פנים האינקודר פנים
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  בקרה
  

 בנוסף. הבעיטה מערכת, ההנעה מערכת: הכוללת המערכת את שמרכיבות מערכות כמה לרובוט

 מהמערכת נפרד לתיב חלק מהווה אך הרובוט על נמצאת שאינה הנהגים שליטת מעכת ישנה

 בכל עבודה לצוותי עצמנו את לחלק החלטנו הזמן מקצבת בתוך באתגר לעמוד מנת על. הכוללת

 עבדו שעליהם הבקרה נושאי. עסק הוא בו נושא היה צוות לכל. בזמנים לעמוד וכך הבקרה נושא

 ועיבוד חיישינים, הנהגים שליטת מערכת, הבעיטה מערכת, ההנעה מערכת: כדלקמן הם הצוותים

  :התוכנה מבנה את שמתאר תרשים להלן. מהמצלמה תמונה

  

 לכל ביותר הטובה את בחרנו שהוצעו האפשרויות כל שקילת ולאחר פתרונות כמה הוצעו מערכת לכל

  :הנוספות האפשרויות עם מערכת לכל הפתרונות להלן. מערכת

 מערכת ההנעה

 לשני מחוברים מנועים שני וכל הרובוט של צד בכל מנועים משני מורכבת שלנו ההנעה מערכת

 ומד יירו'הג חיישני ישנם ובנוסף אינקודר מורכב צד כל על. טנק כמו מתבצע שהניהוג כך גלגלים

  .התאוצה
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  :הן אלו לבעיות והפתרונות הבעיות. בעיות כמה צצו המערכת בבניית

 בהנעת הנהגים של מדויקת שליטה .1

 מצד: ויסטיקים'ג באמצעות הרובוט

 משתמשים הנהגים רבים בחלקים, אחד

 ואינם הרובוט של המקסימלית במהירות

 הנהגים לפעמים, שני מצד. דיוק דורשים

 ולכן ספציפית מאוד לנקודה להגיע מנסים

 .רב דיוק צריכים

 לשני מחולקים ויסטיקים'הג ערכי :הפתרון

 נמוכות למהירויות רגיש פחות: אזורים

, בנוסף. גבוהות למהירויות רגיש ויותר

 הנהגים בעמדת" דוושה "התקנו

  . יותר עוד נמוכה מהירות שמאפשר

 

 הרובוט על, האוטונומי השלב במהלך): האוטונומי בשלב (הכדורים אל אוטונומית נסיעה .2

 . הכדורים בין קבועים מרחקים לנסוע

 המתקבל המידע ולפי) PID (סגור חוג באמצעות מתבצעת הנסיעה על הבקרה :פתרון

 שהנסיעה לוודא ניתן יירו'הג באמצעות. הרובוט צירי על המותקנים האינקודרים מחישני

  .לחלוטין ישר באופן מתבצעת

  

, אחרת (מהרמפה יורד/עולה הרובוט כאשר הבועט הרמת לצורך: וירידה עלייה זיהוי .3

, ירידה בעת הרובוט של בלימה לאפשר מנת ועל) לרובוט ומפריע ברמפה מתנגש הבועט

 . יורד או עולה הרובוט בו מצב לזהות צורך היה

  :שהצענו פתרונות

 45 של מדויקת בזווית המונח אקסלרומטר בעזרת: אלכסוני) תאוצה מד (אקסלרומטר .1

 מעלות 45 נמצא מהם אחד וכל לזה זה המאונכים צירים משני מידע לקבל ניתן מעלות

 ימדוד מהצירים אחד כל, הרגיל במצבו הרובוט כאשר, כך. הרובוט של האנכי מהציר

sin(45)*g אחד ציר ימדוד בעלייה הרובוט כאשר. 0 ייתן הצירים שני וחיסור g אחר וציר 

 .g– או g ייתן הצירים חיסור. ההפך, בירידה. 0

 האנכית הסיבוב זווית את המודד יירו'ג התקנת היה נוסף רעיון :אנכי) זווית מד (יירו'ג .2

 חיישן שאינו (יירו'הג חיישן של הרבה הסחיפה הוא זה בפתרון הבעיה. הרובוט של

 לאחר). הזווית את מחשב ומכאן הסיבובית המהירות את שמוצא חישן אלא אבסולוטי

 .דקות 2 של משחק

 את ולאפס תאוצה מד גם להתקין אך, אנכי יירו'בג להשתמש בחרנו, בסוף: שבחרנו הפתרון

 .רגיל במצב נמצא שהרובוט מאמת התאוצה-מד כאשר יירו'הג
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 מערכת הבעיטה

. הרובוט של השני בצידו הממוסב ציר יוצא שממנו מנוע ישנו: הבאה בצורה בנויה הבעיטה מערכת

 ישנו וכך רחבה משקולת יושבת הזרוע בקצה. בננה בצורת שנראית הבועט זרוע יושבת הציר על

 חשוב תפקיד גם משמשת והמצלמה פוטנמיומטר נמצא במערכת. בכדור יפגע שהבועט גדול סיכוי

  :הן למערכת והפתרונות הבעיות. זו במערכת

 לבעיטה האפשרות הייתה הבעיטה מערכת תכנון במהלך עליונה מטרה: מדויקת בעיטה .1

  .הבעיטה עוצמת על לבקר דרך למצוא עלינו היה. מדויקת

  :שהצענו פתרונות  

 התנע את לחשב ניתן, פיזיקאליים חישובים פ"ע: הבעיטה מערכת של המהירות בקרת .1

 המהירות את גם למצוא ניתן התנע חישוב פ"ע .הרצוי למרחק הכדור את להזיז כדי הדרוש

 במיוחד, הבועט מהירות על) סגור חוג (מדויקת שבקרה היא זה בפתרון הבעיה. הדרושה

 העומד הבקרה ציוד עם אפשרית-בלתי היא, הפעולה מתרחשת שבו הרגעי בזמן בהתחשב

 .לרשותנו

 ממנה לנקודה הבועט את לכוון היה הרעיון :הבעיטה מערכת של ההתחלה נקודת קביעת .2

 פרקטי יותר זה שפתרון למרות. הדרוש הבעיטה למרחק בהתאם הבעיטה את יתחיל

 נקודת לקביעת ניסויים הרבה ודורש מסובך עדיין הוא, הקודם מהרעיון בקרה מבחינת

 .שונים מרחקים עבור ההתחלה

 קבועה תהיה ההתחלה שנקודת החלטנו :משתנה מנוע עוצמת עם קבועה התחלה נקודת .3

 איזו לדעת מנת על. הרצוי למרחק בהתאם תשתנה הירידה בזמן למנוע שתינתן העוצמה אך

 פולינומית לנוסחה המרנו הניסוי תוצאות את. פשוט ניסוי רק דרוש מרחק לכל לתת עוצמה

  .Excel התוכנה בעזרת

  :חיישן

 ציר על) הרובוט של ההנעה בצירי שהשתמשנו כפי (באינקודר שנשתמש חשבנו בהתחלה

 השתמשנו, שבעבר ובגלל גבוהה מאוד רזולוציה שלאנקודר מכיוון זאת. הבועט של הסיבוב

 הוספנו, אבסולוטי אינו שהאנקודר מכיוון. האיפוס את ומאבד מחליק היה והוא בפוטנציומטר

  .בעיטה כל אחרי אותו לאפס מנת על מגע חיישן

 התאמה אי ובגלל) האיפוס למרות (אבסולוטי לא כחיישן שבאנקודר הבעייתיות מחמת

 הציר דרך אנכי עובר בורג עם מחובר אשר פוטנציומטר עם לעבוד החלטנו, לציר מכאנית

 .הפוטנציומטר ציר החלקת את לגמרי מנענו ובכך

 אל בערך הרובוט את מכוון הנהג בו למצב במצלמה שימוש נעשה המדויקת בבעיטה, בנוסף

 ובועטת בדיוק המטרה על מתכווננת המצלמה זו מנקודה. מסויים כפתור על ולוחץ השער

  . ממנה נמצאת שהיא למרחק בהתאם
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  אלקטרוניקה
  

 לוח. החשמל לוח ישנו נכון זרם עם זה מתח לספק מנת על. וולט 12 של מתח על פועל הרובוט

 מתקדמים שאנו ככל – בשבילו מסוים בעובי חוטים יש מקטע לכל (מקטעים לכמה מחולק החשמל

  ):עולה החוט עובי כך הלוח במעלה

 שלא מפני קיימים המיוחדים החיבורים. המיוחדים החיבורים של החלק הוא הראשון החלק )1

 בחיבורי זה צורך על לענות יש ולכן וולט 12 של מתח על פועלים הרובוט על הרכיבים כל

 : שלושה נמנים אילו חיבורים בין. מיוחדים מתח

 .למצלמה וולט חמישה של חיבור  )א

 .לבקר וולט 24 של חיבור  )ב

 מפני מגן שהוא מפני יעיל מאוד הוא אך נחוץ אינו זה חיבור. מיוצב וולט 12 של חיבור  )ג
 ).Side Car – ה כמו הכרחי ברכיב חשוב דבר ( מתח קפיצות

 קיים זה חלק. אמפר 30 עד של הגבלה עם וולט 12 של מתח יציאות 12 הוא השני החלק )2

 מידי גבוה מתח אך וולט 12 על פועלים אשר ברובוט אלקטרונים הרכיבים מרבית בשביל

  ).ברכיב תלוי ( אמפר 20 או 30 של פיוז לחבר יש עליהם הגנה לשם. אותם ישרוף

 הזה החלק. אמפר 40 של הגבלה עם וולט 12 של יציאות 8 הוא הלוח של השלישי החלק )3

 המנועים (CIM-ה מנועי את שמפעילים הויקטורים שהוא בלבד אחד רכיב לסוג מיועד

 40 מקסימום לתת יכולה שהסוללה מכיוון). כאלה חמישה יש – הרובוט על ביותר הגדולים

 וגם ושריפה זרם יתר מפני המנועים על להגן גם: כפול לתפקיד מיועדים כאן הפיוזים אמפר

 לזמן יקרה כזה ודבר במקרה (לספק מסוגלת שהיא ממה מהסוללה זרם יתר שאיבת למנוע

 ).שוב אותה לטעון ניתן יהיה ולא תיהרס הסוללה ממושך

 מבודדות להיות צריכות הכניסות. מהסוללה ללוח המתח כניסות הוא הלוח של הרביעי החלק )4

  .בהם שעובר הגבוה הזרם מחמת במיוחד עבים אליהם שמחברים והכבלים

  

 אסיד-לד סוללת ידי על מופעל הרובוט

. מקסימום אמפר 40ו וולט 12 של

 שעה אמפר 18 מספקת הסוללה

 .מחדש לטעינה וניתנת

 

 

 למקטעים החשמל לוח חלוקת
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 המנועים

 אלו מנועים. חשמליים מנועים הם כולם אך שונים והספקים שונים בגדלים מנועים כמה ישנם ברובוט

 הסליל בהיקף המגנטים ובגלל הסליל דרך זרם מוזרם כלומר. הפוך אך גנראטור כמו עובדים

 כולם המנועים. FisherPrice – ו CIM מנועי הם הרובוט על שנמצאים המנועים. תנועה ויוצר מסתובב

 .וולט 12 של מטח על פועלים

 מ יותר לנוע יכול הוא אין (סיבוב של מעלות 180 רק יש לסרבו. למצלמה סרבו הרובוט על יש בנוסף

. SideCar – מה הפעלתו לשם וולט 6 של דמיוח מטח מקבל הסרבו). מהמרכז כיוון בכל מעלות 90 –

  ).וולט 12 (שלו הכניסה מטח של המרה ידי על SideCar – ה" מייצר "הזה המטח את

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 החשמלי המנוע פנים

 סרבו של פירוק תמונת
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 קווי חיבור שרטוט

 ברובוט החשמל

 קווי חיבור שרטוט

 ברובוט המידע
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 ברובוט והחשמל המידע קווי חיבור של סכמתי םתרשי
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  התוכנה

Main 

  .הפונקציות שאר לכל קוראת אשר) LV במונחי VI (הפונקציה

  

  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 עם התקשורת ואת המשתנים כל את מאתחלת אשרBegin  לפונקציה קריאה .1

 .והמנועים החיישנים

 sequence בתוך מתבצע הקריאה של הקוד (Periodic Tasks לפונקציה קריאה .2

structure 41 עמוד ראה(.) קודם מתבצע האתחול שקוד לוודא מנת על( 

 .הנהגים לעמדת מידע ששולחת לפונקציה קריאה .3

 עמוד ראה(  )נהגים שליטת במצב נמצאת והמערכת במידה (Teleop לפונקציה קריאה .4

32( 

  .השונים ההתקנים כל עם התקשורת את שסוגרת Finish לפונקציה האקרי .5

  

1 

2 

3 

4 
5 
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Teleop 
  

 קוראת היא. הנהגים של השליטה שלב במהלך המתבצעת התוכנה בכל מטפלת הפונקציה

  .הרובוט על המתוקנת אחרת במערכת אחת כל המטפלות פונקציות למספר

  

  

  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 ראה(. הרובוט של הבעיטה במערכת המטפלת Kicking System לפונקציה קריאה .1

 )33 עמוד

 )36 עמוד ראה(. הכדור על השומר בגליל המטפלת  Maglul לפונקציה קריאה .2

 לא זו פונקציה. התלייה במערכת המטפלת Hanging System לפונקציה קריאה .3

 . פיסית הרובוט על נמצאה לא היא דבר של שבסופו מפני בעבודה מפורטת

 באמצעות המצלמה של האנכית בזווית ששולטת Servo Control לפונקציה קריאה .4

 )36 עמוד ראה(. סרבו מנועי

 ראה(. הרובוט של ההנעה במערכת שמטפלת Driving System לפונקציה קריאה .5

  )37 עמוד

 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 
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Kicking System 

  

  .הרובוט של הביטה במערכת מטפלת הפונקציה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 מערכת של המצב את בוחרת אשר Choose Kick Mode לפוקנציה קוראת .1

 )34 עמוד ראה(. הבעיטה

 .כלום עושה לא Normal הוא המצב אם .2

 .Normalל וחוזרת משתנים מאתחלת Stop הוא המצב אם .3

 )35 עמוד ראה(. Sequence Kick לפונקציה קוראת Kick הוא המצב אם .4

 אחורה לנוע לו גורם אשר קטן ערך הבעיטה למנוע נותנת Lock הוא המצב אם .5

 ).מרמפה וירידה עלייה בעת או כדור יש כאשר(

  )ויסטיק'ג פ"ע ישירות ערך מקבל הבעיטה של המנוע בו ידני מצב גם קיים(

1 

2 

3 

4 

5 
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Choose Kick Mode 

  .הבעיטה מערכת של המצב את בוחרת הפונקציה

  :הבא באופן פועלת הפונקציה

 :לא אם. ידני למצב עוברת המערכת: דולק הידנית ההפעלה כפתור אם •

 הייתה הבעיטה ומערכת) פועל לא ועכשיו פעל קודמת פעם (לפעול הפסיק בדיוק הגליל אם •

 למצב עוברת המערכת: נכבה בדיוק הידנית ההפעלה כפתור אם או, נעילה מצב על

Normal .לא אם: 

 הרובוט אם או) אותו לתפוס ומנסה לכדור קרוב שהנהג או כדור יש כלומר (נדלק הגליל אם •

 מצבה את משמרת המערכת לא אם. Lock למצב עוברת המערכת: מרמפה יורד או עולה

 .הקודם

  .אחר במקום נמצא בעיטה למצב המעבר •
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Sequence Kick 

  .נפרד מסמך 
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Maglul(מערכת אסיפת והחזקת כדורים)  

  .הכדור על ששומר הגליל במהירות שולטת הפונקציה

  

  

  :הבא באופן פועלת הפונקציה

 .מופעל לא הגליל תלייה מבצע שהרובוט או בעיטה למצב עברה הבעיטה המערבת אם •

 לאט פועל הגליל, קדימה נוסע הרובוט ואם יותר מהר פועל הגליל, אחרוה נוסע הרובוט אם •

  .יותר

Servo Control 

  .המצלמה של האנכית בזווית שולטת הפונקציה

 בהתאם כדור מחפשת הפונקציה, אין אם. מטרה לחפש המצלמה את מעלה הפונקציה, כדור יש אם

  . המפעיל שקובע לזווית
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Driving System 

  .הרובוט של ההנעה במערכת שולטת הפונקציה

  

  

  

  

1 

2 

3 
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  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 )39 עמוד ראה(. המערכת מצב את בוחרת אשר Choose Drive Mode לפונקציה קריה .1

 למצב בהתאם ערכים למנועים שלוחת התוכנה Normal במצב נמצאת המערכת אם .2

 המערכת, מרמפה יורד הרובוט אם או לחוצה הנהג של הברקס דוושת אם. ויסטיקים'הג

 .ויסטיקים'הג מערך חמישית רק למנועים נותנת

 התכוננות מבצעת אשר לפונקציה קוראת התוכנה Aimed kick במצב נמצאת המערכת אם .3

 )40 עמוד ראה(. ובעיטה מטרה אחר

 לסיום ומתכוננת ההנעה מערכת את עוצרת התוכנה Kick במצב נמצאת המערכת אם .4

  .הבעיטה
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Choose Drive Mode 

  .ההנעה מערכת של המצב את בוחרת הפונקציה

  

 :הבא באופן פועלת הפונקציה

 למצב עוברת הבעיטה מערכת, בעיטה למצב עוברת המערכת נלחצו הבעיטה כפתורי אם •

 : לא אם. שנלחץ הכפתור י"ע נקבעת הבעיטה עוצמת, בעיטה

 אם. התכוונות למצב עוברת המערכת: לחוץ לא התלייה וכפתור נלחץ  ההתכוונות כפתור אם •

 :לא

  .הנוכחי במצבה נשארת המערכת •
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Aim 

  .נפרד מסמך
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Periodic Tasks 

  .לתוכנה הדרוש המידע את להעביר מנת על אותם ומעבדת החישנית את דוגמת זו פונקציה

  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 .הרובוט מצידי אחד כל של ומהירות למרחק האנקודרים מחישני המידע המרת .1

 יש, לכן. האופקיים מהסיבובים חלק סופר ולכן מדויקת בזווית מותקן אינו אנכי ירו'הג .2

 .זו שגיאה לאפס האופקי ירו'בג להשתמש

 ירו'לג אם (רגיל במצב נמצא הרובוט האנכי התאוצה מד פ"שע במקרה האנכי ירו'הג איפוס .3

 ).סחיפה יש

 והזווית הרובוט של האנכית הזווית פ"ע) נורמלי, ירידה, עלייה (הרובוט של המצב בחירת .4

  ).הרובוט כיוון (האופקית

1 

2 
3 4 
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Autonomous 

 נראה, שונים אוטונומי מהלכי 7 שיש מכיוון. האוטונומי בשלב הרובוט פעולות את מבצעת זו פונקציה

  .אחד למהלך דוגמה

  

  .אוטונומית ובעיטה אוטונומית נסיעה: פונקציות לשתי קוראת זו פונקציה

  

Auto Drive 

 הן אך ארוכה ונסיעה קצרה נסיעה – פונקציות 2 קיימות. קבוע במרחק נסיעה מבצעת הפונקציה

  .הקצרה הנסיעה ת רק נראה ולכן זהות כמעט

  

  :הבאות הפעולות את מבצעת הפונקציה

 ). צמודים כדורים בין נסיעה לבין הראשון לכדור נסיעה בין הבדל יש (הרצוי המרחק קביעת .1

 עד או הרצוי למרחק הגעה עד פועל הבקרה חוג. הרצוי למרחק להגיע מנת על PID בקרת .2

 ).כדור חיישני פ"ע (לכדור הגעה

 .הבועט הרמת .3

 .הגליל הפעלת  .4

  

1 
2 

3 

4 
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Auto Kick 

  

  

  

  :הבא באופן פועלת הפונקציה

 המנועים כל איפוס .1

 )35 עמוד ראה(. הבעיטה לפונקצית קריאה .2

 .הבעיטה מנוע איפוס .3

1 
2 

3 
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  סיכום
  

  .זכינו לחוות חוויה מדהימה, MisCar וכחברים בקבוצת FIRSTכשותפים לפרויקט 

הפרוייקט לימד אותנו הרבה מעבר לחומר הנלמד בכיתה שהיווה בסיס להבנת הטכנולוגיה ששימשה 

רכיבים , כיצד פועלות מערכות תקשורת חדישות, בפרויקט למדנו שפת תוכנה חדשה. אותנו

הבקר וכרטיסיו משמשים במערכות (אלקטרוניים מתקדמים ומערכות בקרה מתקדמות ביותר 

  ). NASA מאוד כגון מאיץ החלקיקים בשוויץ ובמערכות החלל של טכנולוגיות מתקדמות

נוסף על הידע . רוב הידע שצברנו במהלך העבודה לא היה נלמד לולא השתתפנו בפרויקט הזה

חוויה זו לימדה אותנו גם כיצד לנהל . שימשנו שנינו בתור מנהיגי הקבוצה, הטכנולוגי הרב שצברנו

מכיוון שאנו שלוש שנים , בנוסף. ומיומנויות הדרושות להנהגת קבוצהצוות ורכשנו כישורי ארגון בכלל 

למדנו במהלך השנים שבהן לא תפקדנו כמנהיגי הקבוצה כיצד לעבוד בצוות ולהכיר את , בפרויקט

  .האנשים שאותם ניהלנו מאוחר יותר

רים הן חברים לקבוצה והן חב, הכרנו אנשים חדשים. הפרויקט כולו הוא חוויה חברתית גדולה

  . הפרוייקט משמש להרחבת האופקים החברתיים בנוסף לאופקים הטכנולוגיים.מקבוצות אחרות

עם זאת תמיד ידענו . במהלך הפרויקט עבדנו תחת לחץ ונתקלנו במכשולים ובקשיים מסוגים שונים

 הרגשנו שיש לנו מחויבות להצליח .ה אל המטרה ולא איבדנו תקווהקדימלהמשיך ולהסתכל 

  .בתחרות

שאינה הולמת תחרות בסדר גודל של , ארגון התחרות השנה היה ברמה נמוכה מאוד, צערנול

FIRST .לא יצא לנו להציג את יכולותיו של , ובעיות התקשורת שנבעו ממנו, עקב הארגון הכושל

שלימדה אותנו המון , ל העבודה הקשהיחד אם זאת אין אנו מצטערים ע. ו כה קשהנהרובוט עליו עמל

  .ונום הרובוטיקה והן על עצמהן בתח -

כל . MisCarאנו ממש שמחים שנפלה בידינו הזכות להיות שותפים בפרויקט הזה כחברים בקבוצת 

יה לאחור אנחנו מאוד שמחים שבחרנו ללמוד במגמת יוברא, שנייה של עבודה השתלמה בגדול

   .הזה בפרויקט אלקטרוניקה ושבחרנו לקחת חלק דווקא

הפרויקט מקיף כל כך . ימדים ותמיד יש מקום לכל אחד בכל תחוםהפרויקט הינו פרויקט אדיר מ

הרבה תחומי ידע עד שכל אחד יכול לבחור תחום ולהתמחות בו ובשנה שלאחר מכן להתמחות 

, בתחום אחר וכך לצבור ידע אדיר בכל התחומים שבהם נוגע הפרויקט הכוללים אלקטרוניקה

  .ויחסי ציבורלוגיסטיקה , ניהול, אנימציה, פרסום, מכאניקה

  .עדי ונעם
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