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 סיעור מוחות

בשלב זה, ישבנו והעלנו הצעות לפתרון המערכת כולה. מערכות אלה מוצעות תוך 

 שילוב של תתי מערכות שונים שאותם מצאנו בשלב המחקר.

הצעות לפתרון, אולם בחרנו )עוד בשלב הראשוני( את שלוש  6בשלב זה העלינו 

 ההצעות האטרקטיביות יותר ועל כן פירטנו אותן.

 שלב סיעור המוחות: -צעות שעלו בשלב שלישילהלן הה

 

מערכת נוסעת שמכילה את החיישן התרמי להערכת היבול, ומשדרים  (1

לקליטת הנתונים מהחיישנים שעל מערכת ההשקיה )על מנת להבטיח 

שמערכת ההשקיה מתפקדת ואין בה תקלות(, במטע מוצבות מלכודות 

 ערכת הניידת.פרומונים ממוחשבות שגם הם מעבירות את המידע למ

 

מחשב המוצב בקצה המטע מקבל את הנתונים ממערכת תרמית להערכת  (2

יבול, ממערכת חיישנים המבקרת על  מערכת ההשקיה, ומערכת של 

 מלכודות פרומונים ממוחשבות. 

 

 

המטע מכוסה ברשתות מזיקים, על הרשתות מוצבות מסילות שעליהן  (3

ישנים הפזורים עוברת מערכת ממוחשבת שמקבלת את הנתונים מהחי

ברחבי המטע )מערכת לייזר להערכת יבול, מערכת חיישנים לדיווח על מצב 

 העץ(. 
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מחשב מוצב בקצה המטע ומקבל נתונים מהחיישנים הפזורים ברחבי המטע  (4

 )מערכת לייזר להערכת יבול, מערכת חיישנים לדיווח על מצב העץ(. מסביב

 למטע רשת מזיקים למניעת כניסת מזיקים.

 

כת נוסעת שמכילה את חיישן הלייזר להערכת היבול, ומשדרים לקליטת מער (5

הנתונים מהחיישנים שעל העצים )למדידת מצב העץ(. את המטע מקיפה 

 רשת מזיקים אשר מונעת ממזיקים להיכנס למטע.

 

המטע מכוסה ברשתות מזיקים, על הרשתות מוצבות מסילות שעליהן  (6

ל ומערכת ממוחשבת האוספת את עוברת מערכת לצילום לייזר להערכת יבו

הנתונים מהחיישנים הפזורים ברחבי המטע )מערכת חיישנים לדיווח על 

 מצב העץ(. 
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 פירוט מערכות מועדפות:

 בחירת הפתרון: –שלב רביעי 

(, החלטנו על 3מתוך שילובי הפתרונות שבחרנו בשלב סיעור המוחות )שלב 

תר. על כל אחת מאותן הצעות שלוש האפשרויות שנראו לנו כאטרקטיביות ביו

פתרון, נרכז ביתר פירוט את יתרונותיה וחסרונותיה של אותה מערכת ביחס 

 לאחרות וכן את סדר פעולתה.

להלן הפירוט זה על שלושת ההצעות שנראו לנו המוצלחות ביותר )פתרונות 

 (:4-6מספר 

 

 :4מערכת מספר 

 התקנה נוחה, אין צורך לתחזק מערכת נוסעת יתרונות:

 זקוק ליותר חיישני לייזר לצילום והערכת היבול וכך מייקר את המערכת. חסרונות:

כל תשתיות המערכת מורכבות לפני פעולתה של המערכת )אם זה  סדר פעולות:

התקנת החיישנים, המחשב הראשי, ובמידת הצורך כבלי תקשורת(. בזמן פעולת 

ם אל המחשב הראשי המערכת, כל הנתונים מועברים בזמן אמת ומכל החיישני

)באמצעות תקשורת אלחוטית או חוטית(. לאחר שהמחשב אוסף ומרכז את הנתונים 

 הוא שולח אותם.

 

 :5מערכת מספר 

 אין צורך במספר רב של חיישני לייזר.יתרונות: 

 תחזוקה של הרובוט הנוסע, צורך לשמור על תנאי שטח עבירים,  חסרונות:
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ם נייחים ומסוגלים לנתח את מצב ההשקייה חיישני העץ ה סדר פעולות המערכת:

של העץ ולשלוח אותו. המחשב שמרכז את כל הנתונים וכן חיישני הלייזר להערכת 

היבול מותקנים על רובוט המסוגל לנסוע בין שורות המטע. בזמן נסיעת הרובוט, היא 

 עוצר בנקודות שנקבעו מראש ושם חיישן הלייזר שעליו מבצע צילום להערכת יבול .

בזמן הנסיעה אוסף המחשב הראשי המידע שנשלח מהחיישנים הנייחים בתקשורת 

קצרת טווח. בתום נסיעת הרובוט, למחשב הראשי יש את כל הנתונים על מטע והוא 

 יכול לשלוח אותם למגדל בזמן אמת באמצעות רשת אינטרנטית.

 

 :6מערכת מספר 

ת שעליהן עוברת מערכת המטע מכוסה ברשתות מזיקים, על הרשתות מוצבות מסילו

לצילום לייזר להערכת יבול ומערכת ממוחשבת האוספת את הנתונים מהחיישנים 

 הפזורים ברחבי המטע )מערכת חיישנים לדיווח על מצב העץ(. 

 ניצול תשתית הרשת בשביל להתקין עליה מרכיבים נוספים ולחסוך בעלויות יתרונות:

 תחזוקה של המסילות. חסרונות:

חיישני העץ הם נייחים ומסוגלים לנתח את מצב ההשקייה של העץ  :סדר פעולות

ולשלוח אותו. המחשב שמרכז את כל הנתונים וכן חיישני הלייזר להערכת היבול 

מותקנים על המסילה הנוסעת בקרבת הרשת. בזמן הסעת המערכת על המסילה, 

חיישני היא עוצרת במרחקים שנקבעו מראש ושם מבצעת צילום להערכת יבול ע"י 

הלייזר, וכן המחשב הראשי אוסף את המידע שנשלח מהחיישנים הנייחים. בתום 

פעולת המסילה, למחשב הראשי יש את כל הנתונים על מטע והוא יכול לשלוח אותם 

 למגדל בזמן אמת באמצעות רשת אינטרנטית.
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 בחירת הפתרון

אחידים לבחירת  כעת, לאחר פירוט ההצעות, ניגשנו בשלב זה, לקביעת קריטריונים

המערכת הטובה לנו ביותר, וכל אחד מאיתנו דירג באופן עצמאי ולפי הבנתו את 

 (.4,5,6שלוש המערכות הנבחרות )מערכות 

 לפי סדר: -קריטריונים

 דיוק -נקודות 11

 פוטנציאל לתקלות -נקודות 8

 מורכבות המערכת -נקודות 5

 עלות -נקודות 2

 הטבלה של נוי:

קריטריונים / 

 ןפתרו

 6מערכת מס'   5מערכת מס'  4מערכת מס' 

 9 9 9 דיוק

 5 3 7 פוטנציאל לתקלות

 4 3 4 מורכבות המערכת

 1 1 1 עלות

 19 16 21 סה"כ
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 הטבלה של איתמר:

קריטריונים / 

 פתרון

 6מערכת מס'   5מערכת מס'  4מערכת מס' 

 9 9 9 דיוק

 7 4 8 פוטנציאל לתקלות

 4 3 5 מורכבות המערכת

 1 1 1 עלות

 21 18 23 סה"כ

 

 הטבלה של יובל:

 6 5 4 קריטריונים / פתרון

 9 11 11 דיוק

 6 5 7 פוטנציאל לתקלות

 4 3 5 מורכבות המערכת

 1 1 1 עלות

 19 19 22 סה"כ
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כלול התוצאות נמצא כי המערכת הנראית לנו היעילה ביותר היא המערכת לאחר ש

ו, סיכוייה לפעול במינימום תקלות ובפשטות הם הנייחת, משום שלמיטב הבנתנ

 הגבוהים ביותר.

מכיוון שאין זה אתגר לבנות מערכת נייחת )על אף כי זהו כביכול הפתרון המועדף(, 

ערכת בעלת תשתית עילית, מעל זוהי מ -6החלטנו לבנות דגם של מערכת מספר 

 המטע.

 -אשר תנוע בשני מישורים המטע יהיה מכוסה לכל אורכו ורוחבו ע"י המערכת העילית

)אורך המטע( ומנוע שמניע את המערכת  Xמנוע שמניע את המערכת על ציר ה

 (.Yלרוחב המטע )ציר 

מאחר ובחרנו בפתרון העילי הנייד, יש להוסיף מספר נושאי מחקר נוספים שיאפשרו 

 לנו לייעל את המערכת ולהשתמש במרכיבים הטובים ביותר.

 רכז עבורו את המידע המתקבל במערכת:ממשק המשתמש אצל המגדל י

למגדל יהיה מסך אשר יציג את התמונה מן המצלמה שבמטע  בזמן אמת, בנוסף, 

 -יקבל המגדל תצוגת נתונים רציפה אודות האספקטים השונים הנמדדים במערכת

שדה המציג את ספירת הפירות, שדות המציגים את התפתחות העץ, מצב המים 

 באופן פרטני לכל עץ מדגמי. -ל מחיישנים שעל העציםבמטע ומידע נוסף המתקב

 נושאי המחקר בהם נעסוק:

 הוא זה שיאפשר את תנועת המערכת בציר  -עגורן גשרX וY. 

 אלו שיפשרו לבנות את המערכת כתלויה ולא קבועה עי מוטות או  -כבלים

 מסילות.

 על עקרון זה בנויים החלקים הנעים על הכבלים במערכת. -רכבל 

 בשיטת הכננת מונעים החלקים הנעים במערכת, וכך נאספים הכבלים.  -כננת 
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 עגורן גשר

 כבדים.להרמת גופים  ציוד מכני הנדסיעגורן הוא 

)מומנט = מכפלת  מומנטיםהתבססו על חוק שימור ה םפרימיטיבייבעוד שמנופים 

הזרוע( מנופים מודרניים והעגורן בתוכם, מתבססים על מערכות של -באורך כוחה

חזקים ונמשכים באמצעות  פלדההמותקנות על תורני  גלגלותו כננותחזקים,  כבלים

 מנועים חשמליים רבי עוצמה.

בדרך כלל המונח "עגורן" מתייחס לעגורנים מגדליים הנפוצים באתרי בנייה של 

ומטרתם להעלות  בנייה. עגורנים אלה מורכבים באתרי מגדליםקומות ו-רבי בניינים

ים אלה הם לרוב מבנים ענקיים אך מודולריים ובנויים ציוד אל הקומות הגבוהות. עגורנ

כך שיהיה אפשר להרכיבם במקום ולפרקם בתום העבודה. מקור השם עגורן, בדומה 

דומה למראה שעמידתו על רגל אחת  עגורלשמו בשפות אחרות, נגזר שמו מהעוף 

 .העגורן המגדלי

 

 

 

 

, ונועד להרמה מחסנים( המותקן בתקרת אולמות ייצור או עגורן) מנוףעגורן גשר הינו 

מרחף מעל  ושינוע חומרים או חלקים כבדים. יתרונו של העגורן מסוג זה שהוא

 עגורן מגדלי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_%28%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%29
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%91%D7%9C&action=editredlink
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%91%D7%9C&action=editredlink
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A3_%28%D7%9B%D7%9C%D7%99%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
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למשטח העבודה ויכול לנוע לכל נקודה באזור הכיסוי שלו ללא כל הפרעה למעט 

קירות ועמודים. שימושיו הם להעברת חומר מנקודה לנקודה, העמסת חומר וסיוע 

 בהרכבת מכונות וציוד.

לעגורן הגשר שלושה צירי תנועה: אורכי, רוחבי וציר הגובה. העגורן מורכב מקורת 

יותר )מפתח העגורן( אשר באמצעות גלגלים ומערכת הנע מונחת רוחב אחת או 

בקצותיה על שתי קורות אורך ויכולה לנוע לאורכן. כך מתקבל ציר התנועה האורכי. 

על הקורה מותקנת כננת אשר יכולה לנוע לאורך הקורה אף היא בעזרת גלגלים 

רמה הכוללת ומערכת הנע. מכאן מתקבל ציר התנועה הרוחבי. הכננת היא מערכת ה

 , כבל ומנוע. על הגלגלת נגלל כבל ובקצה וו או אמצעי תפיסה אחר.גלגלת

קורות האורך נתמכות על עמודים המותקנים בצידי אזור הכיסוי של העגורן או מהווים 

כדי להגיע למפתחים גדולים ומשקלים גבוהים יש צורך בשתי  חלק מהמבנה עצמו.

קורות רוחב עליהם מותקנת עגלה המהווה כננת. אמצעי התפיסה של עגורן הגשר 

 מגוונים ומותאמים ליישום.

ביישום המערכת שלנו נתבסס על העקרון המבני של עגורן הגשר, אך במקום 

יבולת המשקל שלהם( נעשה להשתמש במוטות ומסילות )בגלל הגבלת האורך וק

 שימוש בכבלים כדי לאפשר טווח תנועה ארוך יותר למערכת.

 

 

 

 

 
 עגורן גשר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%AA
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 כבלים

כבל ברזל מורכב ממספר רצועות ברזל המונחות או מסולסלות זו על גבי זו בצורת 

סליל. כל רצועה בנויה ממספר חוטי ברזל המונחים יחד גם כן במבנה סלילי. במקור 

 ברזל קשיח, אך היום נעשה שימוש בעיקר בפלדה.הכבל היה מורכב מחוטי 

 

 

 

 

 

 

 כבלי ברזל הומצאו בתחילה על ידי מהנדס כרייה גרמני בשם וילהלם אלברט.

כבלי המתכת הוכחו כמוצלחים משום שהיו יעילים וחזקים יותר מכבלים המורכבים 

 מחומרים טבעיים או שרשראות מתכת.

כבלים מסיבים טבעיים. החוטים  נכרכים כבלי מתכת מיוצרים בדרך הדומה לייצור 

ראשית עד ליצירת רצועה, ולאחר מכן כורכים מספר מסוים של רצועות סביב סוג 

מסוים של חוט או כבל פנימי המהווה ליבה לכבל הגדול. הליבה הפנימית יכולה להיות 

מברזל, פלדה או סיבים טבעיים אחרים. הליבה הפנימית משמשת להורדת הלחץ 

הגמישות בזמן תנועה, כיפוף או מתיחה של הכבל. גמישות זו חיונית בעיקר והגברת 

 בכבלים המשמשים במיכון או הנעה כמו מנופים, מעליות, רכבלים וכו'.

כבלים לרוב נמכרים עם ציפוי ניילון או ויניל על מנת להגביר עמידות בפני תנאי מזג 

 אוויר ועל מנת להאריך את זמן חיי הכבלים.
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בלים והדיוק שבו הכרחי ועליו להיות תואם ועקבי באופן פרישת החוטים מבנה הכ

 וכריכתם וכן באופן כריכת הרצועות המורכבות מהחוטים סביב חבל הליבה המרכזי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קצותיו של הכבל המתכתי נוטות להתבלות במהירות יחסית ולא ניתן לחברם בקלות 

וחד. מספר מנגנונים קיימים על מנת לציוד או לקיבוע כלשהו אלא נדרש חיבור מי

לאבטח את קצה הכבל, לחבר אותו כראוי ולייעל את השימוש בו. השיטה הנפוצה 

והיעילה ביותר לחיבור זה היא כאשר קצה הכבל מסובב בצורת לולאה כלפי הכיוון 

 הנגדי לו. לבסוף, ישנם מספר שיטות שבהן הקצה המשוחרר מחובר לכבל עצמו.

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope#Codes_and_standards 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope#Codes_and_standards
http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope#Codes_and_standards
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 כננת

 כננת היא מכשיר המיועד להזזת משאות כבדים באמצעות חבל הנכרך על גבי ציר.

באמצעות כוח אדם או  כננת בנויה מציר כלשהו אשר עליו מתלפף החבל. הציר מונע

באמצעות  כוח פנאומטי, הידראולי, חשמלי וכו'. כדי למנוע מצב בו כוח המשא ימשוך 

את החבל ניתן לצייד את הכננת בבלמים מכניים או בהתקן מכני המאפשר לציר לנוע 

בכיוון אחד בלבד. במבנה הנפוץ של הכננת החבל בדרך כלל מאוחסן על מבנה 

 הכננת עצמה.

משות לרוב לתעשיות שונות )בעיקר מנופים ומנגנוני הנעה שונים( אך גם כננות מש

בסירות, מכוניות ודאונים שונים. במקומות רבים כננות משמשות להנעה של אביזרים 

 גדולים בשלמותם כמו תפאורות בתיאטראות וכו'.

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Winch 
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 רכבל

ע באמצעות כבל עילי המחובר למערכות גלגלים הנמצאות רכבל הוא קרון או גוף המונ

בדרך כלל בין שתי נקודות גבוהות או עמודים. הקרון נמשך ומיוצב על ידי משקולות 

ועושה את דרכו כאשר הוא תלוי באוויר. על מנת לפזר את העומס המוטל על הכבלים 

וביל אנשים או נהוג להציב מספר עמודים לאורך המסלול של הרכבל. הקרון יכול לה

 ציוד )בדר"כ למרחקים קצרים( מבלי להתחשב בתנאי השטח או הגובה.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C 
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 תיעוד מהלך הבניה

 :ת הדגם )אילוצי הלגו(בנייבמהלך שעלו  בעיותפירוט ה

 

  (. הפתרון בוצע ע"י 1תמונה במהלך בניית התשתית נוצר כיפוף בבסיס )ראה

הרכבת מוטות תומכים לאורך )עילי( ולרוחב )על הקרקע( המטע שימנעו את 

 (.2הכיפוף )תמונה 

 

 

 

  עמודי התשתית הגבוהים לא עמדו בעומס והתפרקו כאשר הופעל עליהם

עומס המשקל של המערכת הניידת. חיזוק העמודים נעשה ע"י הוספת קורה 

 ד.אלכסונית בבסיס העמו

  חיזוק עמודי הבסיס. בזמן פעולת המנוע העומס על עמודי הבסיס שעליהם

מחוברים הכבלים והמערכת הניידת היה גדול מדי וגרם להתפרקות העמודים 

וחיבוריהם למשטח הבסיס. בעקבות כך חיזקנו את העמודים, והגדלנו את 

 2תמונה מספר  0תמונה מספר 
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 מספר החיבורים ונקודות האחיזה בבסיס המערכת ויצרנו נקודות חיזוק

 נוספות בין המנוע והבסיס.

 ציר  -כדי להמנע מהחלקה( שינוי השיטה לשינוע הציר האורכיX ,של המטע )

מסיבוב על גלגלים צרים, לעקרון של כננת על מנת להגדיל את רמת הדיוק 

ולמזער את האפשרות לתקלות. החלפת הגלגלים הדקים לגלגלים רחבים על 

 מנת להימנע מיציאת החוט מהמסילה.

 

 

 

 

 

 

 

 הלחץ שהופעל על השרשרת המניעה את ציר הX  היה גדול מדי, השרשרת

לא עמדה בעומס בעקבות אורכה ולכן קפצה. החלטנו לפצל את השרשרת על 

מנת לחלק את העומס ויצרנו ממנה שני חלקים: חלק ראשון מניע מציר המנוע 

לגל לגלגל שיניים בציר הגלגל התחתון של הכננת, וחלק שני מניע את הג

  העליון של הכננת בעזרת גלגל שיניים זהה.
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 הפתרון שבחרנו לפיצול השרשרת המניעה את ציר ה-x  לא עמד גם הוא

בלחץ, ונתגלו לנו תקלות רבות בתמסורת כשנקודת התורפה שלה הייתה 

השרשרת שלעתים תכופות התפרקה, החליקה או גרמה לתזוזה לא רצויה 

זאת החלטנו לייעל את תמסורת  בחלקים השונים של המערכת. בעקבות

השרשרת על ידי העלאת המנוע לחלקו העליון של העמוד התומך והחלפת 

 השרשרת הארוכה בשרשרת קצרה.

 

 

  לבסוף, החלטנו לוותר על השימוש בשרשרת בגלל החולשה שלה והבעיות

 הרבות שהיא יצרה בנשיאת משקל ועומס המערכת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 09 

 

  והתמסורות, והחלפת השרשרת בתמסורת ישרה, על גם לאחר הרמת המנוע

המניעה, ולכן החלפנו את  ההמנוע היה לחץ רב כך שנגרמה החלקה בגומיי

 הגומייה בתמסורת ישרה נוספת מהמנוע אל התמסורת החלזונית. 

 

  ,בשל לחץ מיותר שהופעל על המנוע הנוצר בגלל יחסי תמסורת לא נכונים

שיניים  24מונעים של הכננת מגלגלים בעלי החלטנו להחליף את הגלגלים ה

 שיניים 16לגלגליים בעלי 

.   

61 

 שיניים

42 

 שיניים
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  עם החלפת הגלגלים המניעים לעקרון הכננת ושינוי סוג הגלגלים לרחבים על

מנת למנוע החלקה, החלפנו גם את הגלגלים הנייחים )הקיצוניים( מצרים 

 את היציבות. לרחבים על מנת למנוע בריחת החוט אל מחוץ הגלגל ולהגדיל
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 (:Y-הבעיות והשינויים במערכת הניידת )המערכת הנעה על ציר ה

  בתחילה בנינו מערכת המונעת על ידי כננת מרכזית בחלקה העליון כאשר

המנוע ומרכז הכובד של המערכת הכולל את המצלמה והחיישנים נמצאים 

 בחלקה התחתון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במערכת זו התגלו תקלות רבות:

בות מתיחות הכננת וחוסר היציבות של המערכת נוצר סיבוב של בעק (1

החלק הנייד. בנסיון ראשון לייצב את המערכת החלטנו להוסיף מבנה עילי 

מוארך שימנע את סיבוב המערכת. נסיון זה לא הצליח משום שהוא לא 

היה אפקטיבי מספיק ומשום שהמבנה קיצר משמעותית את התנועה על 

 .Yציר ה

 

 

 

 

 המערכת הניידת בצורתה הראשונית
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 לאחר שנכשל הנסיון הראשון לייצוב המערכת ניסינו להעביר את  -הכננת (2

הם  הכננת ממצב שבו שני הגלגלים על אותו המוט )במאוזן(, למצב שבו

 מאונכים. באותו קומוצבים על שני מוטות נפרדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משום שגם הכננת החדשה הסתובבה מעט ניסינו להוסיף גם לה מבנה  (3

לצדדים אך יאפשר תזוזה אופקית להמנע עילי. המבנה ימנע סיבוב 

מתקיעת המערכת בעת תזוזתה. אנו מניחים כי המבנה הפעם יסייע 

בצורה טובה משום שכאשר שני גלגלי הכננת אנכיים אחד לשני, אין מומנט 

 סיבוב בגלל המתיחות ולכן יהיה יעיל.

 

בעקבות הכשלון עם מערכת הכננת המרכזית שבה המנוע היה בחלק  (4

והניע את הכננת בחלק העליון של המערכת, החלטנו לבנות התחתון 

אלטרנטיבה בצורת מבנה בו המנוע ממוקם בקו ישר עם הגלגלים, כאשר 

 הוא ממוקם ביניהם )אין קשר בין החוטים של שני גלגלי הכננת(.
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כדי להפחית תנודות לא רצויות ולהגדיל את יציבות המערכת החלפנו את  (5

לים ובכך הנמכנו את מרכז כובד המערכת )החוט עובר בחלקו כיוון הגלג

 העליון של הגלגל במקום בחלקו התחתון(.

הוספת המבנה המצודד עליו מורכב חיישן האור שמייצג את ספירת  (6

הפירות במטע. כאשר המערכת הניידת מגיעה לנקודה בה נמצא העץ, 

ץ, ורק אז המבנה המצודד מסתובב וסורק עד שהוא נמצא בדיוק מול הע

 מבצע את הסריקות והצילומים הנדרשים.
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 :y ,xמערכת בקרת מיקום 

פתוח, משום שאמנם המערכת הזו מערכת בקרה בחוג מערכת בקרת המיקום היא 

מבוקרת בפעולתה ע"י חיישני הזוית, אך אותם חיישנים מודדים את סיבובי ציר 

את המערכת כולה בטווח התמסורת ועל כן הם מניחים שכל סיבוב של הציר מזיז 

 מסוים קבוע. 

מכיוון שהיא אינה משנה את עוצמת המנוע  on/offהמערכת היא מערכת בקרה 

 או פועל או כבוי. -בהתאם לערכים המתקבלים אלא מצוי באחד משני המצבים

מתחילה ומסיימת את תנועתה במקום קבוע כאשר  -לה מעגליתהמערכת מבצעת פעו

 המערכת של חיישן האור פועלת. -בדרך היא עוצרת בנקודות מסוימות, בהן תת

 מערכת זו מהווה כמסגרת לתוכנית הכוללת.

 של מערכת בקרת המיקום: הדיאגראמ

 

 

 

 

 

 מיקום רצוי
של המע' 

 הניידת

מערכת  מנוע בקר

 תמסורות

 חיישן זווית

המערכת 

 הניידת

 מיקום 
 המע' הניידת

 בפועל

VE- 

אות  

 שגיאה

VM- 

אות 

 תיקון

n- 

מהירות 

סיבוב 
 מנוע

n-  מהירות

סיבוב ציר 

היציאה 
 מהממסרת
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 :מערכת צידוד חיישן האור

ור בגלל שגם היא מקיימת את שלושת היא מערכת בקרה בחוג סג מערכת הצידוד

 פעולות היסוד של מערכת בחוג סגור:

 קבלת נתונים באופן רציף -מדידה של חיישן אור .1

 השוואה בין המיקום הרצוי לבין המיקום המתקבל ע"י החיישן. .2

 המשך הפעילות עד לערך רצוי. -תיקון המשתנה המבוקר בהתאם לשגיאה .3

 של מערכת בקרת המיקום: הדיאגראמ

משום שכמו מערכת   on/offם מערכת צידוד חיישן האור היא מערכת בקרה מסוג ג

היא אינה משנה את עוצמת המנוע עם הערכים המתקבלים אלא הוא פועל  x,yתזוזה 

 או כבוי בהתאם לנתונים המתקבלים מהחיישן.

 של מערכת בקרת המיקום: הדיאגראמ

 

 

 מיקום רצוי
של המע' 

 הניידת

מערכת  מנוע רבק
 תמסורות

 חיישן אור

המערכת 
 הניידת

 מיקום 
 המע' הניידת

 בפועל

VE- 

אות  

 שגיאה

VM- 

אות 

 תיקון

n- 

מהירות 

סיבוב 
 מנוע

n-  

מהירות 

סיבוב ציר 

היציאה 
 מהממסרת
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 החיישנים במערכת, חישוב התאמתם למערכת:

 

 רוט קריאות החיישנים ע"פ יחסי התמסורות:פי

 :Xהרזולוציה של החיישנים על ציר ה

 :Xתחילה נחשב את יחס התמסורת מהחיישן עד לציר התזוזה לאורך ציר ה

66.1
3

4

24

40


 קריאות לסיבוב( 16)   

קריאות בסיבוב  6.6לחיישן הזוית שממוקם בתחתית עמוד התשתית )ראה תמונה ( 

 )אורך המטע(. Xשל הציר הגלגל במניע של ציר ה אחד

 

 :Xיחס התמסורת של ציר ה 

 נחשב את יחס התמסורת הכולל מהמנוע עד לציר כננת:

104.0
384

40

16

16

16

40

24

1

24

24


 

 

 :Yעל ציר ה הרזולוציה של החיישן

קריאות בסיבוב הגלגל על  66ישנם  –מכיוון שחיישן הזוית ממקום על ציר הגלגלים

 .Yציר ה

  :Yהתמסורת של ציר ה  יחס

3.0
16

16

40

12


 

 

6.9
3

4
/16 
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 חיישנים

 חיישן זווית

חיישן זווית מודד זווית סיבוב של הציר אליו הוא מחובר על ידי קבלת מספר קבוע של 

קריאות בכל סיבוב שלם. לחיישני זווית שונים רזולוציות שונות )מספר שונה של 

קריאות בכל  16משתמשים בעבודה ישנם  בחיישן הזוית בו אנו -קריאות בכל סיבוב(

 סיבוב מלא.

 מבנה חיישן הזוית:

בחיישן דיודה פולטת אור, פוטוריזטור )קולט אור( וביניהם  

דסקית עגולה עם חריצים במרווח קבוע שמתפקדת כמקודד 

 אינקרמנטלי )אין התחלה סוף(. 

בדסקית המקודדת ישנם חריצים במרווחים קבועים, וכאשר 

הדסקית קולט האור קולט את קריאת האור, לאחר מכן מתרגם החיישן  מסתובבת

. לפי כמות החריצים נקבעת ספרתייםבעזרת מונה את האותות האור לאותות 

 החיישן מכיוון שככל שיש יותר חריצים, ישנם יותר פולסים לכל סיבוב מלא. תרזולוציי

 -קריאות 16יב החיישן  חיישני הלגו שלנו בנויים כך שבכל סיבוב מלא של הציר מנ

   מעלות. 22.5משמע קריאה לכל 

 

 

 

 

 

 דסקית כמקודד
 אינקרמנטלי

 וית של לגוויישן זח

 דסקית מקודדת




5.22
16

360
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:  לחיישן הזוית יתרון משמעותי משום שהחיישן קורא פולסים יתרון חיישן הזוית

חיוביים כאשר לצד אחד של הציר ופולסים שליליים כאשר הוא מסתובב לכיוון הנגדי. 

אז אחורה באותה משמעות הדבר היא שאם הציר הסתובב קדימה בזוית מסוימת ו

זווית מדידת החיישן תראה כאילו לא זז ממקומו. רעיון זה תרם ועזר רבות בתכנות 

מכיוון שתנועת המערכת שלנו היא מעגלית וכך יודעת המערכת מאיזו נקודה בדיוק 

 התחילה.

הציר של חיישן הזוית מסתובב במהירות גבוהה, כאשר   חיישן הזוית: חסרונות

 ריאות, כך שלפעמים האינפורמציה הנשלחת מוטעית.החיישן נוטה לאבד ק

 

 

 :חיישן אור
 

 חיישן אור הוא חיישן המסוגל לגלות שינויים בעוצמת האור המגיעה אליו.

חיישן אור פועל על ידי הפקת אות אנלוגי. האות האנלוגי מושפע מעוצמת האור 

בעזרת מחשב  המוחזרת אל החיישן. על פי הנתונים המוחזרים לנו מן החיישן, ניתן

 וממשק להציג את הנתונים בגרף המשתנה בהתאם לעוצמת האור המוחזרת.

בכך  –( on\offבנוסף לכך, בחיישן אור ניתן לעשות גם שימוש כחיישן דיגיטלי )בצורת 

 מבלי להפיק ממנו נתונים אחרים. -שהוא רק מראה אמת או שקר

(. IRי קרניים אינפרא אדומות )במערכת שלנו, נעשה שימוש בחיישן הפועל על ידי גילו

המוחזר  ום מקודד, ולאחר מכן קולט את האותאד-חיישן מסוג זה שולח אות אינפרא

אליו. האות המוחזר מתורגם על ידי מערכת הבקרה לאות אלקטרוני אותו ניתן להציג 

  במערכת.

 

 

 חיישן האור לגו שבו נעשה שימוש
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ט אדום, ומקלט הקול -חיישן אור מורכב מדיודה שהיא זו הפולטת את קרן האינפרא

 את האותות המוחזרים אליו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות דרך פעולתו, חיישן האור יקרא באופן שונה כל אחד מהצבעים השונים 

)בעקבות רמות האור המוחזרות אליו מכל צבע(. קריאות החיישן לכל צבע ישתנו אם 

 ישתנה המרחק בין החיישן לאובייקט שמולו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ממרחקים קבועים( שונים ע"י חיישן אור טבלה המבטאת קריאת צבעים

 מבט מבפנים -חיישן האור
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כים המתקבלים מהחיישן משתנים בהתאם למרחק מן בנוסף, בעקבות העובדה שהער

האובייקט הנמדד, ניתן לעשות שימוש בחיישן אור כחיישן למדידת מיקום על ידי 

שימוש בצבעים קבועים והזנת נתונים הרצויים למערכת )שימוש שכזה נעשה 

 במערכת שלנו(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרחק החיישן מדויק במידה ומצליחים למדוד ללא הפרעת ה  :חיישן אור יתרונות

 ומציג ערכים בדיוק שיכול לאפשר זיהוי של גוונים שונים )צבע(. 

סקאלת זיהוי האור תלויה במרחק מהעצם, קריאת החיישן  : חסרונות חיישן אור

משתנה )גם על אותו עצם( במידה והוא מתרחק ממנו משום שעוצמת האותות 

פרעות סביבתיות שעלולות שמשדר החיישן מוגבלת. בנוסף לכך החיישן רגיש לה

 לגרום שגיאות בקריאה והזיהוי שלו.

 טבלה המבטאת שינוי בערכי החיישן בעקבות שינוי במרחק בינו לבין העצם הנמדד
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 תיאור עבודת המערכת

 אלגוריתם המערכת פועל ממספר שלבים עיקריים:

 

 איפוס חיישני המערכת: (1

על מנת שהמערכת תפעל כשורה, לפני תחילת הפעולה של המערכת יש צורך 

איפוס  של המערכת. ממוצא זה )של Yוה Xבאיפוס המיקומים של ציר ה

 החיישנים( תצא המערכת לפעולתה ואליו היא תחזור בסוף הפעולה.
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 עבודת המערכת:

בשלב זה המערכת תבצע מספר פעולות ברצף, כאשר את כל אותו רצף של הפעולות 

מבצעת התוכנית שלוש פעמים )כמספר העצים המדגמיים שאותם נייצג בדגם(.  

 נפרט את שלב זה:

 :Xעבודת מנועי ציר  (2

שני המנועים נעים ביחד בכיוון חיובי לאורך המטע )לאחר בדיקה מצאנו כי אין 

צורך בבקרה על מהירויות שני המנועים. במציאות היה צריך להוסיף קטע 

תוכנית נוסף אשר קורא שתי קריאות מכל חיישן במרווח זמן קבוע, מחלק את 

ווה את אותן קריאות בזמן הקבוע )מתקבלת המהירות( ולאחר מכן מש

המהירויות(. ההנעה נמשכת עד להגעה לערך הרצוי )מספר הקריאות הרצוי 

 של חיישן הזוית( ואז נעצרת פעולת המנועים:
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 :Yעבודת מנוע ציר ה (3

נע לרוחב המטע, עד אשר חיישן הזוית שלו מגיע לערך הרצוי  Yמנוע ציר ה

נוע עובד )ביחס לאיפוס שהוא אחד הקצוות של המטע( ואז נעצר המנוע. המ

במהירות נמוכה כדי שלא יפסיד קריאות )רזולוציית החיישן היא יחסית לא 

טובה ולכן יש לדייק במספר הקריאות(. קריאת החיישן לא מתאפסת והוא 

מסוגל לנוע גם בהנעה חיובית של המערכת וגם בהנעה שלילית )ימינה 

 ושמאלה(:

, 11 -, ערך רצוי1 -ן)ערך קודם של החייש Yדוגמא לעבודה חיובית על ציר ה

 (:2 -עוצמת המנוע
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, 15 -, ערך רצוי26 -דוגמא לפעולה שלילית של המנוע )ערך חיישן קודם

 (:-2 -פעולת מנוע

 

 

 

 CASEהשינוי הוא בתנאי ה 
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 פעולת צידוד של איזור המצלמות: (4

את איזור המצלמות יש למקם בזוית טובה אל מול העץ. על כן, הדגם מציג את 

ת )וחיישן הלייזר הסופר את הפירות(. המנוע חיישן האור שממקם את המצלמו

של מערכת זו מניע את האיזור הזה שבמערכת העילית, במקביל חיישן האור 

קורא נתונים עד שהוא מגיע אל מול העמוד שמייצג כי המערכות ממוקמות 

שמגדיל את ערכי הקריאות של החיישן(. בשלב  -במקום )מיוצג ע"י ריבוע לבן

עולת ספירת הפירות שלה, הדגם מחכה מספר שניות זה המערכת מוכנה לפ

 ולאחר מכן ממשיך בפעולתו:
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( רק 2-4לאחר שהמערכת מבצעת שלוש פעמים את הפעולות שלה )שלבים  (5

)מקומות שונים של בדיקת עצים  Y-וה Xעם ערכים שונים של ערכי ה

( 1,1,1מדגמיים(, חוזרת המערכת לנקודות המוצא שלה )קריאת חיישנים 

  ומסיימת את פעולתה:
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 מצבי החיישנים בסיום פעולה שלמה של המערכת:

 
 
 

12.00

x A5

12.00
x A6

10.00

y  A

A(12,10)

B(25,26) C(39,15)

25.00

x B5

25.00

x B6

26.00

y B

39.00

x C5

39.00

x C6

15.00

y C

0.00
x 6 close

0.00

x 5 close

0.00

y close

37.08

or 1

37.08

or 2

36.38

or 3
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 בדיקת המענה על דרישות המערכת

 

 האם קיים מענה במערכת NTH הכרחי דרישות לקוח

בדיקת 

 מזיקים

לא, לאחר מחקר בנושא מצאנו כי פיקוח על מזיקים הוא   +

נת לנטר סוגים שונים של תחום בעל היקף עצום, על מ

מזיקים יש צורך במערכות ואמצעים רבים שהיעילות של 

רובם אינה מוכחת, לכל מזיק נדרש אמצעי ניטור שונה, 

וניטור של מספר מועט של מזיקים עיקריים דורש אף הוא 

אמצעים רבים. על כן, בחרנו בפתרון המוכח והמוכר 

ים רשת מזיק -שעיקרו מניעת חדירת מזיקים למטע

 המקיפה את המטע.

בנוסף לכך, החלטנו להוסיף למערכת העילית מצלמה 

שתציג תמונה עדכנית של המטע בכל זמן על מנת 

לאפשר למגדל להבחין בשינויים בולטים החלים במטע 

 וכך לאפשר לו לאתר בין היתר פגיעות מזיקים במטע.

ל כן, במחקר בדקנו שיטות שבעזרתן ניתן לבקר ע  + בעיות תשתית

מערכת ההשקיה. מתוך המערכות האפשריות מצאנו 

לנכון כי מערכת החקלאות המדויקת היא היעילה ביותר. 

המערכת כוללת מעקב וניטור רציף של מערכת ההשקיה. 

בנוסף לכך, המערכת בודקת את מצב המים במטע עצמו 

על ידי מעקב רציף על העץ, התפתחותו והתפתחות 
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ר לכמות המים הפירות וכך מציגה מסקנות בקש

המסופקת לעץ וכמות המים הנדרשת לו )מאפשרת ייעול 

באספקת המים(. בנוסף המצלמה המותקנת במערכת 

העילית תאפשר למגדל להבחין פיזית במצוקת מים 

 במטע.

כן, במחקר הצגנו שיטות הקיימות להערכת יבול )לרוב   + ספירת יבול

ת משתמשים בשיטות התלויות בגורם אנושי(. השיטו

הטכנולוגיות הן ניסיוניות ולכן כמעט ולא קיימות בשוק. 

במערכת שלנו בחרנו בשיטה הטכנולוגית הנראית לנו 

כמבטיחה בתחום, וע"פ ממצאי המחקר, אחוזי ההצלחה 

שלה גבוהים. מצלמת הלייזר שבמערכת תהיה ממוקמת 

לצד המצלמה הרגילה ותוכל לזהות ע"פ פרמטרים של 

 .התוכנה שלה את הפירות

 יכולת שליטה

 במשתנים

 במטע מרחוק

חלקי, המערכת תוכל להציג למשתמש בזמן אמת נתונים   +

שונים מהמטע שיאפשרו לו לאתר תקלות ולפעול 

 בהתאם על מנת להבטיח פעולה תקינה של המטע.

כן, במערכת העילית תוצב מצלמה שתאפשר מעקב  +  צילום המטע

טווח תנועת ויזואלי אחרי הנעשה במטע ולאורך כל 

 המערכת הניידת. 
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 סיכום:

 

המערכת שלנו אינה חפה מחסרים. במהלך תהליך בחירת הפתרון נאלצנו לוותר על 

 מרכיבים רבים שחשבנו שקיימים )קדם המחקר( וכאלה שלא יכולנו ליישם במערכת. 

 להלן מספר הצעות לשיפור עתידי של המערכת:

 יתור מזיקים בשנים הקרובות, ניתן במידה ויימצא פתרון טכנולוגי יעיל לא

לשקול שימוש בו כתחליף לרשת המזיקים משום שהיא יקרה, יעילותה 

מוגבלת, צריך להחליפה כל מספר שנים, היא עלולה להשפיע על הגידולים וכן 

 היא אינה מהווה פתרון טכנולוגי.

  הוספת אפשרות שליטה מרחוק למגדל על המטע באספקטים שונים כמו

ת המים )דבר שקיים היום(, בקרת מזיקים )במידה וימצא פתרון בקרת כמו

 טכנולוגי לכך( וכו'.

  כמובן שבאב טיפוס מציאותי של המערכת, תנוע המערכת על הצירים בצורת

 רכבל.
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 ראשוניים: -הצעות לשאלות לבחירת נושאים

1) 

 מטרת המערכת:

הפירות למטע בדרך יעילה קיים צורך במגזר החקלאי להעריך יבולים ולספור את מספר 

 ומהירה.

 מיהו המשתמש:

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

 את כמות היבול.

 צרכי המשתמש:

על מנת לדעת להעריך את כמות היבול )כדי שיוכל להיערך לקטיף, להזמנת חומרי אריזה, 

וכד'(, יש צורך במכשיר שיוכל לספור מדגמית את כמות הפירות להובלה, להערכת נזקי יבול 

 שיש במטע.

 נזקים אפשריים לחברה, לסביבה או לאדם:

  .נזק כלשהו לפרי בעקבות הסריקה שעובר 

  .)איבוד פרנסה למעריכי יבול )יעילות העבודה תעלה ובכך מספר המעריכים יקטן 

 .שגיאות בהערכה עקב חוסר דיוק של המערכת 

 ת דומות:מערכו

 לא ידוע על מערכות דומות שהובאו לידי יצור תעשייתי )ידוע על תוכניות שהוגשו למימון(.

 דיאגרמת מלבנים:

 

 

 

 ביקוש:

 קיים ביקוש רב למוצר מסוג זה בתחום החקלאות, בעיקר בקרב המגדלים.

 למה בחרנו בנושא זה?

מעבדת את 

 הנתונים

 לשהי או סריקה כ , ספירהצילום
מוציאה כפלט את מספר 

עץ ומעריכה את להפירות 

 כמות היבול בשטח נתון

NTH-    הערכה גם של מספר פירות

 ביצוע(-פגומים )במידה ובר
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ערכת נזקים בו עוסק אבא של על פי צורך מתחום החקלאות שאליו אנו קשורים )מתחום ה

 יובל(. 

 

2) 

 מטרת המערכת:

 למצוא נתיב נסיעה מהיר יותר ויעיל ככל האפשר.

 מיהו המשתמש:

 כל נהג המעוניין לקצר את זמן נסיעתו.

 צרכי המשתמש:

 כדי לקצר את זמן הנסיעה בזמן עומס, הנהג רוצה מידע שיאפשר לו להחליט על נתיב נסיעה 

 בה, חברה, ולאדם:נזקים אפשריים לסבי

 )תאונות )עקב חוסר ריכוז בדרך בזמן הסתכלות על המערכת 

 .עומס שעלול להיגרם מתקלה במערכת 

 מערכות דומות:

( וננסה למצוא אפשרות לייעול מערכות אלו מבחינה GPSקיימות מערכות ניווט לווייני )

 מכטרונית.

 דיאגרמת מלבנים:

 

 

 

 ביקוש:

 כביש" ולהגיע הביתה מהר ככל האפשר. נהגים שירצו לחסוך "זמן

 סיבות לבחירת הנושא:

 בעיה מחיי היומיום המשפיעה כמעט על כל אחד.

 

עיבוד הנתונים ובירור 
 מצב התנועה

 ערכי מוצא ויעד

הצגת הדרך המהירה 

והקצרה ביותר להגעה 

 ליעד
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3) 

 מטרת המערכת:

 פיקוח מרחוק על בתי גידול חקלאיים )על התנאים, על מצב הגידולים וכו'(

 מיהו המשתמש:

 מגדלים חקלאיים, מנהלי פרויקטים חקלאיים )גם מארצות זרות(.

 המשתמש:צרכי 

לבקר על בית הגידול מרחוק, במספר תחומים כמו רמות טמפרטורה, תנאי לחות )באוויר 

 ובקרקע(, מחלות, מצב בשלות, תנאי תאורה וכד'.

 נזקים אפשריים לחברה, לסביבה או לאדם:

 .שגיאות בהערכה ונזק לגידולים עקב חוסר דיוק של המערכת 

  של בית הגידול ומעקב עליו.פגיעה בעובדים עקב ירידה בצורך בתחזוקה 

 מערכות דומות:

קיימות מערכות המפקחות על מספר קריטריונים נפרדים, אך לא ידוע על קיומה של מערכת 

 המאגדת את כל הדרישות המפורטות גם יחד ומאפשרת פיקוח מרחוק על בית הגידול.

 דיאגרמת מלבנים:

 

 

 

 

 ביקוש:

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

 למה בחרנו בנושא זה?

על פי צורך מתחום החקלאות שאליו אנו קשורים )מתחום פרויקטים חקלאיים בו עוסק אביו 

 של נוי(.

 

 עיבוד נתונים
נתונים שוטפים 

על קריטריונים 

  בבית הגידול

למען  שולחת הוראות למערכת,

וויסות אופטימלי, וטיפול 

מחשב מרוחק מקבל  בבעיות

 ומציג למשתמש

שליחת הנתונים 

והצעת פתרונות 

 לתקלות



 48 

 


