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 תודות:

 
כה שהגיש לנו. ברצוננו להודות לשאולי אורן, מהנדס מכון ההתפלה במעגן מיכאל, על כל העזרה והתמי

 היה לנו מעניין מאוד ללמוד ממך, והמון תודה על הסבלנות וההקשבה.

 

 כמו כן, אנו מודים לשאר עובדי מכון ההתפלה על ההבנה והסיוע בעת הביקורים שערכו במכון.

 

 תודה מיוחדת נתונה למנחים שלנו, ראובן דינוביץ' ואהרון רזנוב, שבלעדיהם, כמובן, לא היה לנו כלום...

 תודה רבה לכם, על הכול.
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 תקציר העבודה

 

התפלת מים היא אחד מהפתרונות הטובים ביותר כיום למחסור במים במדינות שחונות )כמו ישראל(, ועל 

 (vessels)ורות כן במדינת ישראל ישנם מספר מתקני התפלה גדולים, המכילים מאות עד אלפי צינ

 (membrane)צינורות המכילים ממברנות ת ההתפלה העיקרית מבוססת על המשמשים להתפלה. שיט

שאינן חדירות למלחים אך מאפשרות למולקולות מים לעבור דרכן, כאשר כל צינור מורכב משישה עד 

. (elements)שמונה קטעים של צינורות המלופפים בממברנות שאורכם כמטר והם מכונים אלמנטים 

הממברנות בשיטה המכונה "אוסמוזה הפוכה", המים הנקיים עוברים דרך  המים מועברים בלחץ על פני

הממברנה לתוך צינור ניקוז והמלחים נשארים על פני הממברנה ועלולים לגרום לסתימות. סתימות או 

דליפות בצינורות ההתפלה פירושן בזבוז של כסף רב שעולות הממברנות הסתומות ופגיעה באיכות המים 

ל דבר, לתושבים. כדי למנוע מצבים כאלה מבצעים בדיקות מליחות שמטרתן לבדוק שמגיעים, בסופו ש

מתי המליחות עולה, מה שעלול לקרות ממספר סיבות: דליפות בחיבורי האלמנטים, קרעים או דליפות 

בממברנות עצמן וסתימות של מלחים. כיום הבדיקות מתבצעות באופן ידני, דבר הדורש כוח אדם )זמן 

מטרים, מה שמסכן את  4 –ע באמינות הבדיקות ודורש העלאת אנשים לגבהים של כ וכסף(, פוג

העובדים. בשל כך, הבדיקות מבוצעת כיום בתדירות נמוכה יחסית, ורוב התקלות מתגלות כאשר 

 הממברנות מגיעות למצב ירוד ואיכות המים נפגעת.

גשים שערכנו עם מהנדס המכון, מר הפרויקט מבוצע עבור מכון ההתפלה בקיבוץ מעגן מיכאל. במהלך מפ

שאולי אורן, הובהרו לנו הבעיות הכרוכות במצב הקיים, והוסבר לנו הצורך של המכון במערכת בדיקה 

 אמינה אשר תבצע את הבדיקות על בסיס קבוע ובתדירות גבוהה. 

ר את הפרויקט שלנו הוא מערכת עצמאית שתבצע את בדיקת המליחות ללא מגע יד אדם. המערכת תעבו

צינורות ההתפלה בזה אחר זה, תבצע את בדיקות המליחות, תתריע מפני סתימות ותבצע מעקב אחרי 

ממברנות שמתחילות להיסתם. כך יוכלו עובדי המפעל לדעת אלו צינורות סתומים ודורשים ניקוי, ואלו 

ם בצינורות צינורות עומדים להיסתם ויש לשים לב למליחות המים שבתוכם. המעקב אחרי מליחות המי

לאורך זמן חשובה, שכן היא תאפשר לעובדים לזהות ולתקן את התקלות עוד לפני שהפכו לבעיה רצינית 

ולתכנן ימים שיוקדשו לטיפול במערכת. כמו כן, תינתן אפשרות לזהות את צינורות הסינון הנוטים 

מבעיות בממברנות  להזדהם לעיתים קרובות יותר בהשוואה לצינורות אחרים במתקן ההתפלה )כתוצאה

 עצמן(, מה שיאפשר לעובדים לטפל בהן במיוחד.

 המערכת תכלול את הרכיבים הבאים:

 משטח המונע על ידי גלגלים, עליו תורכב שאר המערכת. -

מחשב, שתפקידו לעבד את הנתונים המתקבלים מחיישן המוליכות, ליצור מסד נתונים, לנתח את  -

 על מערכת ההנעה.  התמונות המתקבלות מהמצלמה ולשלוט

 חיישן מוליכות ותוכנה לניתוח התוצאות שיתקבלו ממנו. -

 תוכנה שתיצור מסד נתונים ובו תישמר ההיסטוריה של המליחות בכל צינור. -
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 צינורית בדיקה שתוכנס לצינור ההתפלה ותעביר את המים לחיישן המוליכות. -

גבוהים. בדגם שנבנה נשתמש במוט הברגה מערכת שתרים את צינורית הבדיקה לצינורות ההתפלה ה -

 עליו מורכב אום שעולה ויורד בהתאם לכיוון הסיבוב של המוט.

 מערכת שתכניס את צינורית הבדיקה לפתח הצינור. -

 מערכת הנעה שתישלט על ידי המחשב. -

ים מערכת של רכיבים שתפקידם למקם את הרובוט, שתורכב ממיקרוסוויצ'ים ומצלמה. המיקרוסוויצ' -

יסמנו לרובוט מתי הוא הגיע לטור הצינורות הבא, והמצלמה תשמש לתיקונים עדינים של מיקומו כדי 

 למנוע הצטברות שגיאות ולהבטיח שצינורית הבדיקה תיכנס כראוי לפתח הצינור.

 

תרשים המלבנים הבא מתאר למעשה את הדרישות שלנו מהרובוט. אלה הן הפעולות אותן יצטרך הרובוט 

 לפיהן נבנה ונתכנן אותו:לבצע, ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרובוט מגיע לצינור

הרובוט מכוון את צינורית 

הבדיקה לפתח הברז ומכניס 

 אותה עד הסוף.

 

המים מוכנסים לצינורית 

 הבדיקה

 

המים עוברים למכשיר בדיקת 

 המליחות

 

 הנתונים מועברים למחשב

 

 המחשב מתריע בפני תקלות

 

הרובוט מזיז את 

הצינורית חצי מטר 

 אחורה

 

 פעמים 13

 הרובוט עובר לצינור הבא

כשצינורית הבדיקה 

 יוצאת מהצינור
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במציאות אמורות הבדיקות להתבצע בגובה של כשלושה וחצי מטרים, שכן זהו גובהה של שורת 

הצינורות הגבוהה ביותר. אנחנו לא נוכל לבנות את מערכת הבדיקה בגודלה המקורי, ולכן נכין מערכת 

של הרובוט יישמר אך המרחקים בין הצינורות, אורכם וגודלם צינורות קטנה משלנו, בה עיקרון התנועה 

ישתנו. במערכת שלנו תהיינה שתי שורות של צינורות ובכל שורה יהיו ארבעה צינורות. היות ובמציאות 

צינורות ההתפלה מחולקים לשלושה "גושים" שכל אחד מכיל מספר שווה של צינורות, נעשה רווח בין 

מצב בו הרובוט צריך לעבור מגוש צינורות אחד לשני. כאמור, קנה המידה  שניים מהטורים, כדי לדמות

של דגם מערכת הצינורות יהיה קטן יותר מאשר במציאות, אך קוטרו של הצינור הקטן, אליו תיכנס 

צינורית הבדיקה, לא שונה בהרבה מקוטרו של הצינור המקורי. פירוש הדבר הוא  שהמערכת תוכל 

ל מציאותי, וכל מה שיידרש הוא לשנות את המרחקים שהרובוט יעבור בין צינור לעבוד גם במערכת בגוד

 למשנהו.

 כך תיראה מערכת הצינורות שנבנה:

  

 

 

 

 

 

השליטה על המערכות תתבצע באמצעות המחשב, ולכן יש צורך ברכיב שיתאם בין המחשב לבינן וימיר 

ות דיגיטליים. לשם כך נשתמש בבקר את האותות המתקבלים מחישן המוליכות מאותות אנלוגיים לאות

. רכיב זה מסוגל להמיר אותות אנלוגיים לדיגיטליים SESשמיוצר על ידי חברת  Applic37הקרוי 

ואותות דיגיטליים לאנלוגיים דרך יציאות וכניסות אנלוגיות ודיגיטליות. לאפליק יש שני תפקידים 

, המרתם והעברתם למחשב ושליטה על עיקריים בפרויקט שלנו: קליטת האותות מחיישן המוליכות

מערכת ההנעה של הרובוט. המצלמה תהיה מחוברת ישירות למחשב, המחשב יעבד את התמונות, ינתח 

 אותן ועל ידי שליטה ביציאות הדיגיטליות יעביר פקודות למערכות ההנעה של הרובוט.

ים מחיישן המוליכות לצורך אגירת הנתונים והצגתם פיתחנו תוכנה האוגרת את הנתונים שמתקבל

ושומרת אותם בתוך מסד נתונים, אותו ניתן לראות כטבלה המפרטת את תאריך הבדיקה, הצינור הנבדק, 

האלמנט הנבדק והמליחות שבו. בנוסף, יש אפשרות להציג את מסד הנתונים בצורה גרפית המראה 

מת כל בדיקה. צורת הצגה עמודות שגובהן משתנה בהתאם למליחות הנמדדת ובמקביל היכן בצינור ממוק

כזו מאפשרת להבחין בקלות בתקלות באלמנטים מסוימים ומאפשרת לעובדים לראות היכן מצבם של 

האלמנטים הולך ומידרדר. בתוכנה זו שילבנו גם מערכת התראה, שתודיע כאשר אלמנטים מסוימים 

לקבל רשימה של  יעברו את ערך המליחות המקסימלי שנקבע מראש. כך, למעשה, יוכלו העובדים

בעלי מליחות חריגה, ולבדוק בכל צינור היכן נמצאת התקלה )שכן אם מדובר בדליפה בין  האלמנטים

 אלמנטים נצפה שהחריגה תתחיל בין שני אלמנטים סמוכים(.
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 בואמ

 

 תיאור מצב קיים:

         

לליטר  20%עד  1%-בארץ פועלים מספר מפעלים להתפלת מים מליחים )מים שבהם כמות מלחים של מ

מתוקים יותר ממי ים ומלוחים מדי לשתייה(, שאותם שואבים ממאגרי מי תהום תת קרקעיים. המים  –

אינם ראויים לשתיה, והם עוברים מספר תהליכי סינון, כאשר כל שלב מנקה את במליחותם הראשונית 

 המים ממזהמים שונים וממלחים.

אחרי הסינון הראשוני, בו מנוקה לכלוך גס וחלקיקים גדולים יותר, עוברים המים במערכת של מאות או 

ין הצינורות, ועוברים אלפי צינורות שמסננים את המים ומקטינים את כמות המלחים. המים מתפצלים ב

סינון לכל אורכו של כל צינור. הצינורות בנויים מצינור קטן ובפתחים קטנים, שסביבו מלופפת ממברנה 

)קרום(. המים המליחים מוזרמים על פני הממברנה, ובשיטה הנקראת אוסמוזה הפוכה המלחים מסוננים 

ם, ובהתפלת מים נעשית אוסמוזה מהמים. אוסמוזה היא מעבר מים דרך קרום בהתאם למפל הריכוזי

בלחץ המונע מהמים המתוקים להתערבב חזרה עם המים המליחים, בניגוד לצפוי לאור מפל ריכוזי 

המלחים. רוב המים עוברים דרך הממברנות, מתנקים, ומגיעים לצינור המרכזי כמים מתוקים ונקיים. 

מכונים רכז, והם מנוקזים אל מחוץ המלחים, שלא יכלו לעבור את הממברנה, והמים בהם הם מומסים 

 לצינור. 

(, ובכל קטע המים elementsכל צינור גדול מורכב משישה עד שמונה קטעים המכונים אלמנטים )

מסוננים יותר ויותר. כך יוצא, שבאלמנט הראשון המים הם המלוחים ביותר, ובאלמנט האחרון הם 

 המתוקים ביותר.

ועות )לפי הצורך( את מליחות המים בצינורות, לפי בדיקה של עובדי המפעלים בודקים מדי מספר שב

המוליכות החשמלית של המים. אם מתגלה חריגה בצינור מסוים, בריכוז המלחים או בכושר הסינון, 

צריכים העובדים להחדיר צינורית מיוחדת לכל צינור, ולעבור על פני כל אלמנט כדי לגלות איזה אלמנט 

מנט הפגום יש להוציאו ולהחליפו או לתקנו. בדיקות אלו נערכות באופן ידני גורם לבעיה. כשמתגלה האל

ועורכות מספר ימים. העובד פותח את צינור המים, מכניס את צינורית הבדיקה עד הסוף ושואב מים 

לצינורית. המים מועברים מהצינורית למכשיר לבדיקת מליחות שנותן את הנתונים על מליחות המים, 

ניס את הנתונים למחשב. כשמסתיימת הבדיקה, יש לחכות במשך דקה עד שכל המים ועובד נוסף מכ

וחוזר על  –לאמצע האלמנט הבא  –יוצאים מהצינורית ואז מזיז העובד את הצינורית חצי מטר אחורה 

 הבדיקה. כך עוברים את כל הצינור ובסוף הבדיקה עוברים לצינור הבא.

 

 תיאור הבעיות במצב הקיים:

 

 ר בעיות הנוגעות לשיטת הבדיקה:ישנן מספ



 9 

א. הבדיקה אורכת זמן, ודורשת מספר עובדים שיבדקו כמות גדולה של צינורות, תהליך שכרוך בהשקעת 

 זמן וכוח אדם על עבודה פשוטה יחסית. 

מטרים, שזה הגובה של שורת הצינורות העליונה. בדיקות  3.5 –ב. הבדיקה מתבצעת בגבהים של כ 

בשימוש ברמפות חשמליות, שהן ציוד יקר שגוזל עוד זמן מהעבודה. בנוסף,  בגובה כזה כרוכות

 יכולות להיווצר בעיות בטיחותיות כתוצאה מהעבודה בגבהים אלה. 

ג. יכולות להיות טעויות אנוש, היות והבדיקה ידנית בכל שלביה: העובד הבודק יכול להוציא את 

ות מספיק זמן בין בדיקת אלמנט אחד לבדיקת הצינורית מוקדם מידי, לפספס אלמנטים או לא לחכ

האלמנט הבא אחריו, ויכולות להיווצר טעויות כתוצאה מקריאה לא נכונה של הנתונים שמציג 

 מכשיר הבדיקה.

דולר. סתימות באלמנטים, אם כן, עולות כסף רב למכון  500 –ד. מחירו של כל אלמנט הוא כ 

 ההתפלה.   

הבדיקות לאור הסיבוכים הקשורים בהן עלולה להביא לסתימת  ד( התדירות הנמוכה בה מבוצעות

 הממברנות, לזיהום המים ולבעיות במתקן ההתפלה.

 

הפרויקט שלנו מבוצע בשביל מכון ההתפלה במעגן מיכאל. במהלך העבודה על הפרויקט נפגשנו עם 

לנו את הצורך של מהנדס המכון, מר שאול אורן, שתיאר לנו את המצב הקיים והבעיות בו. הוא הסביר 

המכון במערכת שתבצע את הבדיקה על בסיס קבוע ובתדירות גבוהה, אך באופן אוטומטי וללא מגע יד 

אדם. על פי דרישות ותנאי העבודה במכון ההתפלה נבנה את המערכת שלנו, שאמורה להתאים גם 

ים באופן ניכר למכוני התפלה אחרים שכן אותן בעיות קיימות גם בהם ותנאי העבודה בהם לא שונ

 מאשר במכון במעגן מיכאל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 התפלת מים                                                  

 

לפי האנציקלופדיה החופשית באינטרנט "ויקיפדיה", התפלת מים היא תהליך שמיועד להסיר את המלחים 

. מפעלי התפלה הם מפעלי בהם מתפילים והמינרלים מהמים על מנת להפכם לראויים לשתיה או לחקלאות

 את המים בשיטות שונות ומגוונות.

כפי שמתאר חיים גבירצמן במאמרו "התפלת מים" שמפורסם באתר של מט"ח, השימוש במתקני ההתפלה 

בעולם הולך וגובר כיום לאור מצב המים במדינות מסוימות והדרישה ההולכת וגוברת למים איכותיים. 

ההתפלה חשיבות מיוחדת, היות ומצב המים בישראל איננו מעודד. לישראל יש  בישראל יש למתקני

טבעיים מוגבלים, וכדי לספק מים לתושבי כל הארץ נאלצות חברות המים לשאוב מים רבים מקורות מים 

גם מנחלים ונהרות ברחבי הארץ, דבר הגורם להתייבשותם או לירידה במפלסם, ועקב כך נגרמות פגיעות 

ח והדומם ליד מקורות המים הללו. השאיבה מהכינרת מוגבלת בשל סכנת המלחה של המים, כך לחי, הצומ

שתקופות היובש פוגעות גם במקורות המים, גם בבעלי החיים והצמחים וגם באיכות החיים של בני האדם 

 שנאלצם להגביל את צריכת המים שלהם.

, התפלת חבר מטה ההסברה לחסכון במיםו מים במינהל המים של משרד הפניםלדברי חזי ביליק, מהנדס 

אינה הפתרון הזול  מים היא אמנם 

שחיסכון במים  ביותר, אך למרות 

המשתלמת ביותר  הוא הדרך 

המים הראויים  לשמור על כמות 

אין דגש חזק  לשתיה, בישראל 

 מספיק בתחום הזה.  

 

 

 

 

 

 

, יש לשים דגש על פרויקטים הכוללים 2001לפיכך, כפי שציין השר לאיכות הסביבה צחי הנגבי בשנת 

 התפלת מים.

יים גבירצמן מציין במאמרו כי התפלת מים היא תהליך לא פשוט הדורש הקמתם של מפעלים מיוחדים, ח

עולה כסף ומעלה בעיות אחרות הקשורות באיכות הסביבה. לעומת זאת הוא טוען , התפלה כדאית 

 מבחינת איכות וכמות:

  סנט למ"ק() עלות  מ"ק( ימיליונ) פוטנציאל מקור

  *01 -החל מ  עלהומ 100  חסכון במים

  01 -כ   200 - 150  השבת קולחין

  30 - 25  011 - כ  מליחים התפלת מים

  53  אין סופי  התפלת מי ים

  01 -כ   01 -01 - כ  יבוא מתורכיה



 11 

הכימיקלים הנמצאים בהם איכות: מים מותפלים הם מי שתייה איכותיים מכל היבט. המזהמים השונים ו

מפעלי ההתפלה נדרשים להוסיף חומרים למים כדי  ;מסוננים היטב )למעשה הם מסוננים יותר מדי

לשמור על הרמה הבריאה לשתייה של החומרים שבהם(. המים המותפלים עומדים בתקני איכות 

קשר לאיכות  המים, ואפילו במחמירים שבהם, וכך מגיע לצרכן מים נקיים וטובים לשתייה, ללא

 המים לפני תהליך ההתפלה.

כמות: כמות המים באוקיינוסים היא אינסופית כמעט, ומתקני ההתפלה לא מושפעים מעונות של יובש 

 ובצורת. מסיבות אלה, אמינות אספקת המים המותפלים היא גבוהה.

 

שהוקם בארץ במאמרו מתאר חיים גבירצמן את מתקני ההתפלה בארץ. לדבריו, מתקן ההתפלה הראשון 

נמצא באילת, והוא מתפיל את מי ים סוף בשיטה של זיקוק. מאז שנות השבעים הוקמו  1965בשנת 

בארץ מפעלי התפלה רבים שהשתמשו בשיטות התפלה רבות ומגוונות, אך היום פועלים בארץ אך ורק 

בארץ ישנם מתקנים המתפילים בשיטת האוסמוזה ההפוכה, היות ונמצא שהם היעילים ביותר כלכלית. 

אתרים בהם מתפילים מים מלוחים ומליחים בשיטת האוסמוזה ההפוכה והסינון על ידי ממברנות. את  30

מרבית מתקני ההתפלה מפעילה חברת המים "מקורות", ורוב המפעילים האחרים מוכרים לה את המים 

 שהם מתפילים.  

וטכנולוגיה ברשת( ובמאמרו של  העיקר או התפל?" שפורסם באתר מט"ר )מידע –במאמר "התפלת מים 

-חיים גבירצמן נאמר כי ישנן ארבע שיטות עיקריות להתפלת מים: הפרדה באמצעות ממברנות, אלקטרו

 דיאליזה, הקפאה וזיקוק באמצעות אדים.

הפרדה באמצעות ממברנות: ממברנות הם קרומים חצי חדירים, כלומר רק חלקיקים מסוימים מסוגלים 

באמצעות ממברנות נעשית בצינורות גדולים שבמרכזן צינור קטן ומחורר, עטוף  לעבור דרכן. ההפרדה

, מולקולה קטנה O2Hבממברנות רבות. המים המלוחים מוזרמים על פני הממברנות, ומולקולות המים )

יחסית( עוברות דרך הממברנות לכיוון הצינור המרכזי בתהליך המכונה אוסמוזה )מעבר מים דרך קרום(. 

שהם מולקולות גדולות יותר, לא יכולים לעבור את הממברנה ונשארים מחוץ לצינור המים המלחים, 

המתוקים. כתוצאה מכך, נוצר מצב שבתוך הצינור יש מים מתוקים ונקיים ממלחים, ומחוץ לצינור ישנם 

ה מעט מים שבהם מומסים המלחים. מים מרוכזים אלו נקראים רכז, והם מסוננים אל מחוץ לצינור. לשיט

בה משתמשים על מנת למנוע מהמים המתוקים לזרום לכיוון הרכז בהתאם למפל המלחים קוראים 

אוסמוזה הפוכה. למים יש נטייה לעבור מתמיסה מהולה לתמיסה מרוכזת, על מנת להשוות בין הריכוזים 

ר בשתי התמיסות. כדי לגרום לתנועה הפוכה, כלומר לגרום למים לעזוב את התמיסה המלוחה ולעבו

למים המתוקים, יש להפעיל לחץ גבוה על המים המלוחים. הלחץ גורם למים לעבור )לפעפע( דרך הקרום 

לצד של המים המתוקים, והתוצאה היא 

שהמלחים נשארים מצידה החיצוני של 

הממברנה והמים המתוקים מתרכזים בצידה 

 הפנימי של הממברנה. 
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העובדה שמלח שנמס במים נפרד ליונים )אטומים בעלי מטען שיטה זו מבוססת על  :דיאליזה-אלקטרו

חשמלי( חיוביים ושליליים. המים המלוחים מוזרמים למערכת שבה מותקנות אלקטרודות בין קרומים. 

היונים עוברים את הקרום לכיוון האלקטרודות בהתאם למטענם החשמלי, אבל הקרום לא מאפשר להם 

תמיסה המכילה פחות מלחים בתא המרכזי, ואחרי מספר סינונים לחזור חזרה אל התמיסה. כך מתקבלת 

כאלה מתקבלים מים מתוקים. שיטה זו נמצאה יעילה לסינון מים מליחים, אבל היא אינה מאפשרת לסנן 

 מי ים, ובכל מקרה היא יקרה יותר משיטת הסינון על ידי אוסמוזה הפוכה.

לוחים, בשלב מסוים מתגבשים בתמיסה גבישי הקפאה: הקפאה מבוססת על העובדה שאם מקררים מים מ

קרח של מים מתוקים )כפי שקורה לקרחונים, שהם מים מתוקים קפואים, באוקיינוסים המלוחים(. 

התמיסה המלוחה קוררה עד לקפיאת המים, ואחר כך הושרה חזרה למצב של מים נוזליים. שיטה זו קשה 

 לביצוע, ולכן לא משתמשים בה היום.

ת אדים: שיטה זו מתבססת על ההבדלים בנקודת הרתיחה בין המים לבין המלחים המומסים זיקוק באמצעו

בתוכם. המים רותחים ומתאדים בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר המלחים, ולכן מרתיחים את המים על 

לאידוים. כך מופרדים המלחים מהמים, ואת אדי המים הנקיים ממלחים מקררים ומעבים עד שהם נהפכים 

 .לנוזל

הווה ועתיד" שפורסם באתר סנונית ובכתב עת על  –פרופסור רפאל סמיט מציין במאמרו "התפלת מים 

המים המלוחים  –הנדסת מים, נוזלים והשקיה, שישנה בעיה מרכזית הנוגעת למתקני התפלה, והיא הרכז 

י שתיים והמרוכזים שנותרים אחרי תהליכי הסינון. במקרה של התפלת מי ים, הרכז מרוכז כמעט פ

מריכוזם הטבעי של המים, דבר שעלול לפגוע בחי והצומח בים אם יוחזר אליו הרכז. במקרה של מים 

מליחים הבעיה חמורה פחות, אך למרות זאת קיים חשש לפגיעה בטבע, בעיקר במתקני התפלה 

ל שמרוחקים מהים, שבהם מאפשרים לעיתים לרכז לחדור לאדמה, דבר שעלול להעלות את המליחות ש

מי התהום. ישנן בעיות נוספות הנוגעות לעובדה שישנם חומרים שבכל זאת עוברים את ממברנות הסינון 

כמו חומצות, חומרים מונעי –ונכנסים למים, או בעיה של חומרים שמוספים למים כדי לשפר את איכותם 

במי קידוחים שקיעת מלחים ובוצה, שכולם נמצאים ברכז. באילת הייתה קיימת בעיה של טעם לוואי 

שנגרם בשל עודפים של מגנזיום. בעיה זו נפתרה אחרי שהוסיפו למים האלו מי ים מותפלים שביטלו את 

. יוני הבור לא מסוכנים לאדם, כך (Boron, B)טעם הלוואי. בעיה נוספת באילת נגעה לריכוזי הבור 

מי השתייה. לעומת זאת שלא הייתה בעיה כאשר התברר שהממברנות לא מסננות את הבור והוא נשאר ב

הבור מסוכן לחקלאות, ולכן נוצרה בעיה כאשר מוחזרו מי הביוב בעיר ושימשו להשקיית צמחים. עניין 

דוגמא למערכת התפלה 

בשיטת אוסמוזה הפוכה: 

הצינורות הלבנים מכונים 

, שמורכבים מקטעים ֶסליםו  

)אלמנטים(. בתוך הוסלים 

ות המסננות. נמצאות הממברנ

המים הנקיים מצטברים 

 בצינור האפור במרכז כל וסל.
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זה עדיין מהווה בעיה, ולכן יש להוסיף שלב להתפלה שיסנן את הבור או להעביר את המים דרך חומר 

 מיוחד שסופח את יוני הבור מהמים. 

מן מציינים כי תוחלת החיים של מתקני ההתפלה תארך ככל  שינוקו הגורמים פרופסור סמיט וחיים גבירצ

שסותמים את המסננים שלהם ופוגעים ביכולת הסינון של המלחים. הטיפולים מיועדים לניקוי אצות, 

חיידקים ומוצקים שנמצאים במים המיועדים לניקוי, וליצירת תנאים המפחיתים או מונעים את סיכויי 

ים בתוך המערכות. כדי למנוע סתימה על ידי מוצקים עוברים המים סינון ממוצקים גסים השקיעה של מלח

כגון חול לפני הסינון העדין של המלחים, וכדי למנוע שקיעת אבנית ומלחים שיגרמו לסתימת הממברנות 

אופטימלי שימנע את השקיעה. מי תהום מליחים  pHמאווררים את המים ומוסיפים להם חומצה לשמירת 

פחות, שכן הם אינם מכילים אצות וחיידקים מסוכנים, אבל הטיפול במי ים  בעיתייםשנשאבו בקידוחים 

 מסובך יותר וארוך יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקודות לדיון ולמחשבה" שפורסם באתר  –התפלה קטנים ובינוניים  מתקניעמירם רום מציין במאמרו "

תקן ההתפלה במעגן מיכאל, שהוא מתקן טיפוסי )עם כי נט מספר פרטים על פעילות מ-"מים וחיים" של עמל

 קטן יחסית( למתקן התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה: 

 תיאור המערכת: )ראה שרטוט(

 משאבת באר: לצורך ויסות הספיקה הותקן ברז שמשנה את ספיקת המים. .1

 מיקרון. 100מסנן גס: בגודל של  .2

 ים:מתקן ההתפלה: במתקן ההתפלה עוברים המים מספר שלב .3

 מיקרון כדי להגן על הממברנות. 5שלב א': סינון עדין. המים עוברים דרך מסנן עדין בגודל של 

שלב ב': הזרקת תוספים. בשלב זה מוזרקים למים שני תוספים: אחד למניעת שקיעת אבנית והשני 

 )הממברנות רגישות לחומרים מחמצנים(. חמצוןלמניעת 

תת את לחץ המים בכניסה לממברנות בהתאם לנתוני שלב ג': משאבת לחץ גבוה. המשאבה מוס

 יצרן הממברנות.

 Film Tech (DOW.)שלב ד': הממברנות. הממברנות במעגן מיכאל הן מתוצרת 

 הרכז )תמלחת( מוזרם לבריכות הדגים של הקיבוץ. 

 

דוגמא לממברנה שנסתמה. 

הרווחים בין הממברנות 

נסתמו מלכלוכים, וכושר 

 הסינון שלה אבד.
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 בנוסף כולל המתקן מספר מרכיבים לשליטה על איכות המים:

במקרה של עצירה  הממברנותת על הזרמת מים על פני מערכת שטיפה, ניקוי וחיטוי, האחראי -

 בהזרמת המים להתפלה כדי להגן עליהן. 

 מערכות פיקוד, המאפשרות סגירה של כל המתקן בלחיצת כפתור, במקרה של תקלה. -

 מיכל ויסות והכלרה, המאפשר לווסת את פעולת המתקן. -

כלרה )הוספת כלור( וה pHדגימה רציפה. המים נבדקים ברציפות, ובהם מתבצע תיקון  -

 בהתאם להוראות משרד הבריאות.
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 יכות המים וחשיבות השמירה על איכותםא
 

 

מצרך בסיסי  םמי שתייה העל פי האתר של אגודת "אדם, טבע ודין" )אט"ד( העוסקת בהגנת הסביבה,  

מפחיתה את תחושת  וחיוני לשמירה על בריאותנו וקיומנו. שתיית מים באיכות טובה ובכמות מספקת

מים  לעומת זאת,הרעב, מסייעת לפעילות תקינה של השרירים, המוח, כלי הדם, מערכת העיכול והעור. 

מזוהמים עלולים לגרום להרעלה, פגיעה בתפקוד מערכות הגוף השונות ולמחלות סרטן, ולפעמים אף 

 באיכויות ההאוכלוסיי לכל לגרום למוות. לכן יש משמעות חשובה להבטחת גישה למי שתייה נקיים

באיכות טובה הן זכות בסיסית והכרחית לשמירה על  השתייהמים הם משאב השייך לציבור, ומי  ראויות.

 גוף האדם והסביבה בה הוא חי. 

באתר האגודה מסופר כי בעקבות פיתוח מואץ, ניצול מוגזם של מקורות המים ומחסור בטיפול יעיל במים 

 40%-יכות מי השתייה המסופקים לתושבי מדינת ישראל. למעלה מובמזהמים שבהם חלה הרעה בא

מהבארות באזור גוש דן מספקות מים באיכות שאינה עומדת בתקנים אירופיים ואמריקאים, וכבר למעלה 

 משליש מהבארות בגוש דן נסגרו בגלל האיכות הלקויה של המים שסיפקו. 

 באתר מפורטים מספר גורמים לזיהום המים:

סחר: מפעלים, אוניות וכל מה שקשור בתעשייה ומסחר גורמים לזיהום מקורות המים תעשייה ומ

באמצעות שפיכת פסולת ושפכים המכילים מזהמים אנאורגניים )דלקים, שמנים, ממסים אורגניים ועוד( 

ומזהמים אנאורגניים )מלחים, חנקות, פלואור, מתכות ועוד(. בסקר שנערך על ידי המשרד לאיכות 

הדלק, ועל כן מיליוני  אכסוןמצא כי שליש מתחנות הדלק בישראל סובלות מדליפות במכלי הסביבה נ

 מטרים מעוקבים של מי תהום הזדהמו.

חקלאות: בחקלאות משתמשים לעיתים קרובות במי שפכים לא מטוהרים, חומרי הדברה וחומרי דישון. 

 למי התהום ומטנפים אותם.כל אלה, בנוסף על הפסולת החקלאית והפרשות בעלי החיים חודרים 

ערים: ערים גורמות לזיהום בגלל דליפות וכשלים במערכות הביוב, השלכת פסולת ביתית באתרים לא 

מסודרים, פליטת חומרים מכלי הרכב או מהכבישים )דלקים, שמנים, אספלט( ושימוש בחומרי הדברה, 

 ניקוי ובניה שאינם ידידותיים לסביבה.

מהבארות שנבדקו על ידי משרד הבריאות  78%-. בההשתייים ומקורות כתוצאה מכך, מזדהמים המ

מהבארות נמצאו חומרים אורגניים ברמה  40%-נמצאו מיקרומזהמים )מזהמים זעירים( אורגניים, ב

 נמצאו שאריות של חומרי הדברה.  22%-גבוהה מהתקן וב

ינרליים או מסננים את המים כתוצאה מאיכות המים הירודה תושבים רבים במדינת ישראל קונים מים מ

במתקני סינון מיוחדים המהווים הוצאה כספית ניכרת. אלה שלא משתמשים בעזרי סינון ושותים את המים 

הלא נקיים מהברז נמצאים בסיכון למחלות, הגורמים להוצאות רפואיות גדולות ולאובדן ימי עבודה. המים 

אובדים מים שיכלו לשמש לשתיה ומזהמים חלקים שכן נפסלו לשימוש יוצאים ממעגל ניקוי המים, וכך 

 נוספים של מקורות המים בארץ. 
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לפי האגודה, הטיפול במים אפשרי וכדאי מבחינה טכנולוגית. על משרד הבריאות לחוקק ולאכוף תקנות 

 מחמירות יותר, וספקי המים צריכים לטפל במים בצורה אופטימלית ולספק מים הראויים לשתיה. 

לימודית", שנכתב על ידי מורים מקצועיים ומיועד  להעשרת הידע בנוגע לאיכות הסביבה,  באתר "סביבה

מסופר שהמים בטבע הם אינם טהורים. הם מכילים מומסים, מוצקים מרחפים וגזים, כאשר ריכוז והרכב 

החומרים בתוכם נקרא "איכות המים". כדי שהמים יוגדרו כמים ראויים לשתיה הם צריכים לענות על 

. התקן נקבע על ידי שתי רמות: רמה מרבית ההשתייקריטריונים מסוימים, הנקראים תקנות איכות מי 

בארץ אינו  ההשתיירצויה ורמה מרבית מותרת. החלוקה לשתי רמות נעשתה מכיוון שחלק גדול ממקורות 

לעומת זאת,  עונה על תקן הרמה המרבית הרצויה, וההשקעות הדרושות כדי להגיע לרמה זו גבוהות מאוד.

הקביעה  ;בשתי הרמות אין למים השלכות רעליות, ולעיתים הרמה נקבעת לא דווקא לפי בני האדם

מג"ל )מיליגרם לליטר( כדי  259-הנוגעת למליחות )המתבטאת ברמת כלורידים( הרצויה נקבעה ל

ותר בלי שיגרם שהמים יתאימו להשקיית עצי הדר. בני אדם יכולים לשתות מים בריכוז כלורידים גבוה י

 להם נזק.

באתר מוסבר כי התקנים מתחלקים למספר מדדים: מדדים פיסיקליים, מדדים כימיים, מדדים ביולוגיים 

 ומדדים מיקרוביאליים:

: הם מכונים גם אורגנולפטים )ניתנים להבחנה על ידי החושים( והם כוללים מוצקים, מדדים פיסיקליים

 ממדים אלה ניתן להסיק מספר דברים: צבע, טמפרטורה, טעם, ריח ועכירות.

הפרעה אסתטית שעלולה להפחית את השימוש במים אף אם הם ראויים לשתיה בגלל מראה, ריח או   .א

 טעם דוחים 

הפרעה לתהליכי הטיפול במים, שכן עכירות גבוהה עלולה להפריע בתהליך החיטוי )גורמי העכירות  .ב

 יכולים לשמש מקום מסתור לחיידקים(.

ום מיקרוביאלי או כימי, כמו צבעים העלולים להיגרם ממקורות כימיים )ברזל או מנגן( או מדד לזיה .ג

 קצף שעלול לרמוז על חדירת שפכים.

: המדדים הכימיים מבטאים את תכולת החומרים השונים המומסים במים. בהם כלולים מדדים כימיים

 מליחות, חנקות, זרחות, גורמי קשיות ומתכות כבדות.

זן המלח במים מתייחס למלח הקרוי כלוריד הנתרן, אשר במים מתפרק ליונים )חלקיקים מליחות: מא

. המליחות מגיעה למים ממי  NaCl -----> Na+(aq) + Cl-(aqבעלי מטען חשמלי( בצורה הבאה: )

 גשם, ממלחים שנשטפים מסלעים שונים, ממעניינות מלוחים ושפכים שונים. 

 מגכ"ל )מיליגרם כלור בליטר מים(, בגלל רגישות עצי ההדר. 250רמה מרבית רצויה של כלורידים: 

 מגכ"ל 600רמה מרבית מותרת של כלורידים: 

מג"ל )מיליגרם לליטר( נקראים מים מליחים, ובהם ניתן  400מים שריכוז הכלורידים בהם עולה על 

 להשקות גידולים שאינם רגישים כל כך למליחות.

הם רכיב בדשן לצמחים. החנקות מגיעות למים דרך הקרקע כתוצאה , ש-NO3חנקות: אלה הם ניטרטים, 

מפירוק של חומר אורגני, משפכים ופסולת ומדשן שמחלחל לתוכם. ריכוז חנקן גבוה עלול לגרום לריבוי 
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אצות במים ופגיעה באיכותם, וריכוז גבוה שלהם עלול לגרום למחלות בעיקר אצל תינוקות ואנשים עם 

 קיבה רגישה.

 מג"ל 45ית רצויה: רמה מרב

 מג"ל 70רמה מרבית מותרת: 

, כלומר לפגיעות אסתטיותמתכות כבדות: המתכות עלולות לגרום לפגיעות בריאותיות או לפגיעות 

במראם הנקי של המים. היסודות הרעילים במים הם ארסן, קדמיום, ציאניד, עופרת, כספית, סלניום, 

 ותם.כרום ובריום, ועלול להיגרם נזק רב לשותה א

המתכות מגיעות למים ממקורות שונים: עופרת מגיעה מסוללות וצבעים, כספית מגיעה משפכי תעשיה, 

אבץ מגיע מהתמוססות צינורות העשויים מתכת והשאר מגיעים מחלחול לקרקע בצורות שונות. בשל 

יה לשיתוק הסכנות הבריאותיות הטמונות בעודף מתכות כבדות במים, הנעות בין כאבי ראש והפרעות ראי

שרירים ונזק מוחי, מותרות רק כמויות קטנות מאוד של מתכות במים בסדרי גודל של מיקרוגרמים 

 לליטר.

: הפרמטרים הביולוגיים מתייחסים ליצורים חיים וצמחים שנמצאים במים. אצות מדדים ביולוגיים

ידקים מסוימים גורמים לדוגמא, גורמות לטעם לוואי וריח דוחה של המים וגורמות לסתימת מסננים. חי

 לקורוזיה בצינורות.

)יצורים זעירים, חד  הופרוטוזוא: גורמים מיקרוביאליים הם חיידקים, וירוסים מדדים מיקרוביאליים

תאיים ברובם(, והם עלולים לגרום למחלות )ואז הם מכונים פתוגנים(. במדדים המיקרוביאליים 

של פתוגנים או זיהום מים. כאינדיקטורים לזיהוי  משתמשים בחיידקים מסוימים כדי לזהות הימצאות

פתוגנים נבחרה קבוצת חיידקים, הנקראת קוליפורמים. הקוליפורמים עצמם אינם מזיקים, אך הם מעידים 

על נוכחות של זיהומים שכן הם קיימים בצואה ושפכים. הימצאות של יותר משלושה חיידקי קוליפורם 

תייה. כאשר קיים מצב כזה, יש לבצע בדיקות לגילוי קוליפורמים מיליליטר מים פוסלת אותם לש 100ב

 צואתיים, כדי לגלות את חומרת הזיהום ואת מקורו.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 מערכות בקרה
 

 

המערכת שנבנה תצטרך לבצע ביקורת תמידית הנוגעת למצב שלה ביחס לצינורות ולדאוג שכל שגיאה 

ה הנוגעת לנסיעה של הרובוט על ידי חיישנים תגרור שימוש תתוקן. תיקון אי דיוקים ושגיאות וכל בקר

במערכות בקרה שונות, בהן נשתמש כדי לשמור שהמערכת תבצע את הפעולות שהיא צריכה לעשות ללא 

 גרימת נזק.

על פי האתר של המגמה המדעית טכנולוגית ב"אורט", פעולת בקרה היא פעולה )פיזית, מכנית, חשמלית 

רך פיזיקלי כלשהו. מערכות בקרה הן מערכות המבצעות פעולות בקרה, והן וכו'( שמשפיעה על ע

מורכבות ממספר מרכיבים שמטרתם להשפיע על המשתנה המבוקר, שהוא הערך הפיזיקלי אותו מקבלים, 

 מודדים ומבקרים. 

 מרכיבים עיקריים: 4בכל מערכת בקרה ישנם 

המקום הפיזי שבו מקבלים, מודדים ומבקרים  –תהליך 

 ת המשתנה המבוקר.א

מנגנון שתפקידו למדוד את הערך  – מערכת מדידה

 המבוקר ולהעביר את המידע לבקר.

מנגנון שתפקידו להשוות בין  – מערכת השוואה )בקר(

הערך הנמדד )מצוי( לערך הרצוי, לגלות את גודל 

 השגיאה ביניהם להפיק תפוקה בהתאם לשגיאה.

על הערך מנגנון שתפקידו לשלוט  – מערכת תיקון

 הפיזיקלי המבוקר.

מבחינים בין שתי צורות של מערכות בקרה: בחוג סגור 

ובחוג פתוח. מערכות בקרה בחוג סגור הן מערכות בהן 

נערכת מדידה של הערך המבוקר, השוואה בין ערך 

מצוי לערך רצוי ותיקון השגיאה. אם אחד מהתנאים לא מתקיים, המערכת היא בעלת משוב פתוח. 

למשל, הם מערכות הפועלות בחוג פתוח היות והם פועלים לפי תכנית קבועה שבה אין רמזורים, 

עומס התנועה. אם נעמיד שוטר שיחליף את האורות ברמזורים לפי עומס  –התייחסות למשתנה המבוקר 

 התנועה, המערכת תהפוך למערכת בחוג סגור.

 י.במערכות בקרה קיימים שני סוגי משוב: משוב חיובי ומשוב שליל

משוב שלילי מתאר מצב בו המערכת מזהה שגיאה ופועלת כדי לתקן אותה, כלומר השגיאה הולכת 

 וקטנה. רוב מערכות הבקרה פועלות בשיטה של משוב שלילי.

משוב חיובי מתאר מצב בו מערכת ההשוואה לא מסוגלת לגלות שגיאה ולתקן אותה, כלומר השגיאה 

 ת בקרה, אך הוא קיים, למשל, בגוף האדם.הולכת וגדלה. משוב חיובי נדיר במערכו
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מערכת א' פועלת במשוב חיובי, היות וככל שעולים פני המים המצוף עולה, השסתום עולה, יותר מים 

 נכנסים והשסתום עולה עוד יותר. במערכת זו הבריכה תעלה על גדותיה.

ר את פתח כניסת המים. מערכת ב' פועלת במשוב שלילי, היות וככל שנכנסים מים השסתום עולה וסוג

 במערכת כזו הבריכה תתמלא עד גובה מים מסוים, ואז תיפסק זרימת המים לתוכה. 

 

 

 

 

 

 

 

מקובל לתאר מערכות בקרה באמצעות תרשים מלבנים, בו כל רכיב מתואר בתור מלבן, אליו נכנס חץ  

נקודת הסיכום )השוואה(, )אות המבוא( וממנו יוצא חץ )אות המוצא(. בתור הבקר או לפני הבקר נמצאת 

 בתוכו, ובו נערכת ההשוואה בין הערך המצוי לערך המצוי ונמדדת השגיאה.  Xהמסומנת כעיגול עם 

 באופן כללי, ניתן לתאר מערכת בקרה פשוטה בתרשים מלבנים הבא:

 

 

 

 

 

 

 

ויות )אם המערכת מתחלקת לכמה מספר המלבנים במערכת הבקרה הוא אינו קבוע. יכולות להיות התפצל

לפי מספר הרכיבים  –מערכות או שיש מספר חיישנים( ויכולים להתווסף מלבנים בין הבקר לתהליך -תת

והאות היוצא מהבקר תמיד  r, הערך הרצוי תמיד יסומן באות bבמערכת. אות המשוב תמיד יסומן באות 

 רכיב, ומתחתיו את היחידות של אותו אות.  . מעל החץ מקובל לסמן את אות המוצא של הmיסומן באות 

היחס בין הגודל שיוצא מרכיב כלשהו במערכת לבין הגודל שנכנס אליו מכונה "פונקצית התמסורת" של 

וולט בכניסה  2. לדוגמא: אם ישנו מנוע חשמלי שעל כל תוספת של Gאותו רכיב, והיא מסומנת באות 

והיחידות יהיו:      G=3/2סל"ד, יחס התמסורת שלו יהיה:  3-אליו הוא מגביר את מספר הסיבובים שלו ב

 סל"ד/וולט.

במערכות בקרה ישנן שתי שיטות של ויסות, כשהכוונה לקצב האספקה של אנרגיה או חומר מסוים 

 בהתאם לערך הרצוי )לצורך תיקון השגיאה(:

 ויסות רציף: מאפשר שליטה על הקצב בכל ערך רצוי בתחום פעולה מסוים.

רכיב תיקון  בקר

 או בקרה

התקן מבוקר 

 )תהליך(

 חיישן

r e = r-b m 

אות 

 שגיאה

אות מוצא 

 )ערך מצוי(

 ערך רצוי

b 

ת משוב או

 )ערך נמדד(
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דרגתי: מאפשר את השליטה במספר מסוים של דרגות קבועות מראש. נהוג להבדיל בין שני  ויסות

( on-offתחומים של ויסות דרגתי: ויסות רב דרגתי, בו יש מספר דרגות, וויסות דו מצבי )

 מופעל וכבוי. –בו יש רק שתי דרגות 

ת או תקלות. הפרעה כאשר יש גורמים נוספים שמשפיעים על המשתנה המבוקר הם נקראים הפרעו

הוא גורם חיצוני למערכת, שהמערכת יכולה להתגבר עליו )למשל חלון פתוח כשמזגן עובד(. תקלה 

היא בעיה במערכת עצמה, אשר המערכת לא מסוגלת להתגבר עליה לבד )למשל אם מערכת הקירור 

 במזגן נשברה ולא עובדת(.

א נהוג להשתמש באילוצים. אילוצים הם כדי לבדוק את תגובות מערכת הבקרה לשינוי באות המבו

 סוגי אילוצים עיקריים: 3שינויים שהמערכת נאלצת להתגבר עליהם. ישנם 

אילוץ מדרגה: מתאר שינוי פתאומי במצב המערכת, בו המערכת עוברת ממצב קבוע אחד למצב קבוע 

 אחר. דוגמא: הוספת מתח בבת אחת למנוע חשמלי.

באות המבוא, כשהשיפוע של הפונקציה מתאר את השינוי. באילוץ כזה  אילוץ שיפוע: מתארת שינוי קבוע

נתקלים בדרך כלל במערכות עקיבה, למשל בתותח. כאשר תינתן לתותח פקודה לעקוב 

 במהירות קבועה אחרי מטרה נעה, יהיה בזה אילוץ שיפוע לגבי מצב התותח.

 הזמן שואף לאפס.אילוץ הלם: מתאר עירור של מערכת הבקרה בפולסים קצרים, כאשר 

 

 

 

 

 אילוץ מדרגה                                 אילוץ שיפוע                            אילוץ הלם

ברוב מערכות הבקרה אי אפשר להגיע מיידית לערך הרצוי. כשמפעילים מזגן בחדר, הטמפרטורה לא 

א מתמלאת מיד. הזמן שלוקח למערכת מגיעה מיד לערך הרצוי, וכשמזרימים מים לבריכה היא ל

הבקרה להגיע לערך הרצוי נקראת תגובת מעבר, והמצב בו המערכת נמצאת בערך הרצוי נקראת 

תגובת מצב מתמיד. ישנן מערכות בקרה בהן במצב המתמיד השגיאה שווה לאפס, וישנן מערכות 

ווה לאפס יכולה להיות בקרה בהן שומרים על שגיאה מסוימת מתוכננת מראש. מערכת בה השגיאה ש

למשל מערכת למילוי בריכה: כאשר הבריכה מלאה והמצב הרצוי הושג, השגיאה משתווה לאפס 

וזרימת המים לבריכה מופסקת.  מערכת בה השגיאה שונה מאפס יכולה להיות מערכת האחראית על 

ע לערך הרצוי מהיות הסיבוב של מנוע על ידי הזרמת דלק: אם כאשר מהירות הסיבוב של המנוע תגי

נפסיק את הזרמת הדלק, המנוע יפסיק לעבוד ומערכת הבקרה תאלץ לפעול ללא הפסקה. אם תישמר 

שגיאה קבועה במערכת כזאת, המנוע יגיע למהירות הרצויה, וזרימת הדלק אליו תימשך כדי לשמור 

 אותו במהירות קבועה זו.

F (t) F (t) F (t) 

t t t 
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 אות אנלוגי

 
הערך אנלוגי )תקבילי( בצורה הבאה: אות רציף, אשר האתר של המגמה המדעית טכנולוגית מגדיר את 

מוגדר בתחום מסוים של מספרים ויכול לקבל כל ערך בתחום המסוים הזה. למעשה, האות יכול לקבל 

מספר אינסופי של ערכים בכל תחום מוגדר. אלה הם ערכים פיזיקליים, למשל טמפרטורה, זוויות, מרחק, 

 זרם חשמלי ועוד. 

 נלוגי ואות דיגיטלי נראה בגרף הבא:ההבדל בין אות א

הגרף המקווקו מציין את האות האנלוגי, והגרף עם הקו הרצוף מתאר את האות הדיגיטלי. ניתן לראות 

וכ'ו(.במקרה כזה, כושר ההפרדה  X  =1,2,3שהאות הדיגיטלי מוגדר רק בערכים מוגדרים וקבועים )

וכ'ו(. בגרפים אלה ניתן לראות  3-2=  2-1= 1)צמודים  X, מכיוון שזהו ההפרש בין כל ערכי 1הוא 

שחלק מהמידע אובד בתהליך ההמרה מאנלוגי לדיגיטלי: האות הדיגיטלי לא מגיע לכל הערכים של האות 

 האנלוגי, ובגרף זה מתבטא בכך שיש אזורים בהם השטחים של הגרף האנלוגי והדיגיטלי אינם חופפים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זוהי צורתו של גל קול, שהוא אות אנלוגי.                           

 

 

דוגמא לאזור בו אבד 

מידע כשהתבצעה המרה 

 לאות דיגיטלי.



 22 

, פורטל צילום בעברית, כשמדובר על האיכות של האות האנלוגי מול ifotonet.comעל פי האתר 

הדיגיטלי, אין ספק שאות אנלוגי הוא איכותי יותר. דבר זה בולט למשל במצלמות פילם )אנלוגיות( מול 

דיגיטליות הן מצלמות שממירות את התמונה המצולמת לפיקסלים, בעזרת מצלמות דיגיטליות. מצלמות 

 חיישן מיוחד. 

 זוהי טבלה המדגימה את ההבדל בין צילום במצלמת פילם )מצלמה אנלוגית( ומצלמה דיגיטלית:

 

 איכות התמונה בהשוואה לדיגיטלי סרט צילום

 ISO 22.11 MP 400מ"מ בעל רגישות  35

 ISO 54 MP 100מ"מ בעל רגישות  35

 ISO 124.76 MP 50מ"מ בעל רגישות  35

6x4.5  100בעל רגישות ISO 364 MP 

6x6  100בעל רגישות ISO 453 MP 

6x7  100בעל רגישות ISO 566 MP 

6x9  100בעל רגישות ISO 633 MP 

ור(, יש היא רגישות סרט הצילום לא ISO) ISO 400-מ"מ ו 35ניתן לראות כי אף לסרט הפשוט ביותר, 

מגה פיקסל, ואף יותר משל  5או  4איכות טובה בהרבה מאיכותה של מצלמה דיגיטלית ממוצעת בעלת 

מגה פיקסל. דבר זה מתרחש עקב איבוד המידע בהמרה  11-המצלמות הטובות ביותר המגיעות ל

 המתרחשת במצלמה דיגיטלית, בין הפרט המצולם )גלי אור אנלוגיים( לתמונה המתקבלת מהחיישן

 הדיגיטלי הנמצא במצלמה.
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 אות דיגיטלי

 

ערך דיגיטלי )ספרתי(: זהו אות היכול לקבל מספר סופי של ערכים בתחום ההגדרה. אות לוגי הוא דוגמא 

 לאות דיגיטלי.

על פי האנציקלופדיה החופשית באינטרנט "ויקיפדיה", דוגמא למכשיר הפועל בטכנולוגיה דיגיטלית הוא 

(. תקליטורים הם בעצם דיסק פלסטיק בעל חור במרכזו, שמצופה CD – Compact Discליטור )התק

" שמסומל על 1באלומיניום. המידע נצרב או מוטבע על הדיסקים בצורה של אותות בינאריים, כלומר "

 " שמסומל על ידי "דילוג" )קרן הלייזר לא כותבת דבר(. קרן הלייזר עוברת על0"-ידי גבעה קטנה ו

הגבעות וה"דילוגים" ושולחת את המידע לשבב מחשב שממיר את המידע לצליל או כתוב בצורה אנלוגית. 

, כלומר ממיר מאות דיגיטלי לאות אנלוגי )ראה פרק "המרת אותות אנלוגיים DACהשבב הינו ממיר 

 ודיגיטליים"(. 

חיסה היא הקטנת נפחם של בויקיפדיה מפורט אחד מהיתרונות של מידע דיגיטלי: ניתן לדחוס אותו. ד

 נתונים )קבצים, תוכנות, מוזיקה( כדי שיתפסו פחות מקום במחשב.

 על פי האתר, ישנן שתי צורות דחיסה: דחיסה משמרת מידע ודחיסה מאבדת מידע.

דחיסה משמרת מידע: זוהי צורת דחיסה שמשמרת את המידע הדחוס על ידי כך שהיא מאפשרת להפעיל 

צית הדחיסה,  ועל ידי הסתמכות על העובדה שבמידע הנבדק יש חוקיות מתמטית פונקציה הפוכה לפונק

ניתן לקבל תוצאה זהה למקור. בחלק משיטות הדחיסה המשמרת משתמשים בעובדה שישנן אותיות 

מסוימות באלפבית המופיעות יותר מאותיות אחרות )אהו"י למשל(. כך ניתן לייצג טקסט על ידי שימוש 

ר או עם תחיליות מסוימות כשנרצה לייצג אותיות נפוצות. שיטה נוספת לדחיסת מידע בתווים קצרים יות

קידוד אורך חזרה(, שבה כל יחידת מידע  – Run Length Encoding) RLEהיא הטכניקה המכונה 

החוזרת על עצמה תקודד על ידי ציון יחידת המידע ומספר הפעמים בה היא חוזרת על עצמה. למשל, אם 

בשחור לבן, נוכל להחליט שהאות ש' מייצגת "שחור" והאות ל' מייצגת "לבן". כך ייראה  ישנה תמונה

 הקידוד של התמונה:

 " ללללללללללללשללללללללשששששללללללללללללללללללללללשלללללללללללללללל"

 וכך ייראה המידע הדחוס:

 ל"16לש22ש5ל8לש12או אפילו " –ל"  16ל , ש , 22ש , 5ל , 8ל, ש, 12" 

 .77%אותיות במידע המקורי, שזה חיסכון של  65אותיות במקום  15ידע הדחוס מיוצג בעזרת המ

 דחיסה מאבדת מידע:

ישנם מקרים רבים בהם נעדיף לאבד חלק מהמידע כדי לקבל דחיסה טובה יותר. במקרים של מידע חושי, 

מסוגלים להבחין  כמו תמונה, סרט או מוזיקה, מסתמכים על ההנחה שהחושים האנושיים במילא לא

בשינויים קטנים, ולכן לא נורא לאבד חלק מהמידע השולי שחושינו בקושי, אם בכלל, מבחינים בו. 

או יותר, על ידי הורדת התדרים שהאוזן  10למשל מסוגל לכווץ שירים פי  MP3פורמט המוזיקה 

גם תמונות יכולות  האנושית לא מסוגלת לשמוע )קולות גבוהים מאוד או נמוכים מאוד, כמו באסים(.
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להיות מכווצות בקלות, היות והעין האנושית לא מסוגלת להבחין בכל הגוונים שבתמונה )הדבר תלוי, 

כמובן, בגודל שבו אנו צופים בתמונה וברזולוציה שלה(. על פי האתר של מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד 

יצור של "אלמנטי תמונה" בירושלים, תמונה במחשב מורכבת מפיקסלים. המילה "פיקסל" היא ק

(picture elements)  והם בעצם משבצות קטנות שלכל אחד מהם צבע, גוון או בהירות אחידים. ככל

שיש יותר פיקסלים בתמונה, הקירוב לתמונה האנלוגית המקורים יהיה טוב יותר, אך פירוש הדבר שיש 

 לאגור בזיכרון יותר מידע.  

ם "רובוטיקה ומערכות יצור ממוחשבות" שתי שיטות להעברת ד"ר ד' שרון ועמיתיו מתארים בספר

אותות ספרתיים: העברה מקבילית והעברה טורית. העברה מקבילית היא העברה בה נעשה שימוש 

במספר חוטים כשכל אחד מהם נושא אות חשמלי המתאים לסיבית אחת. יציאת המדפסת היא דוגמא 

נעשה שימוש בזוג יחיד של חוטים מוליכים, והסיביות להעברה מקבילית. העברה טורית היא העברה בה 

המיוצר על ידי חברת  Applic37הנשלחות מועברות בזו אחר זו. דוגמא להעברה טורית היא הבקר 

S.E.S. 

בספר מוסבר כי מידע יכול היות מוצפן בצורה דיגיטלית בדרך הבאה, למשל: נניח כי הגעה של אות 

הגעתו -"( מציין טמפרטורה אותה הגדרנו כ"גבוהה", ואי1לוגית: "חשמלי מעל ערך מסוים )או בצורה 

, נקבל רק מצב של טמפרטורה נמוכה או 1-ו 0מציין טמפרטורה אותה הגדרנו כ"נמוכה".  בשתי סיביות, 

חם מאוד. כפי שנראה, ככל שמגדילים -11חם -10חמים -01קר -00מצבים:  4סיביות נקבל  4-גבוהה. ב

 ניתן לקבל רמות שונות של טמפרטורה, כלומר הרזולוציה משתפרת. את מספר הסיביות כך
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 המרת אותות אנלוגיים ודיגיטליים
 

 

באתר המגמה המדעית טכנולוגית מוסבר כי היות והמחשב לא מסוגל לקלוט ערכים אנלוגיים, יש 

גיטליים. זהו תרשים (, הממיר ערכים אנלוגיים לדיAnalog to Digital) A/Dלהשתמש בממיר 

 המלבנים של העברת האות האנלוגי למחשב:

 

 

 

 

 

 

 

 

לעיתים מסוימות המצב הוא הפוך: יש להמיר אות ספרתי לאות אנלוגי. כשמנגנים מוזיקה ממחשב, 

למשל, המחשב משמיע מנגינה שמאוכסנת בזיכרון בצורה ספרתית דרך רמקולים שהם מערכת אנלוגית. 

 DAC (Analog to Digitalשממיר את האות הספרתי לאות אנלוגי, המכונה  לשם כך יש צורך ברכיב

Converter –  ממיר מאנלוגי לדיגיטלי(. גם במערכות סטריאו נדרשת המרה מאות דיגיטלי לאות אנלוגי

המידע מאוכסן על הדיסק בצורה ספרתית, ומגיע לרמקולים כאות אנלוגי. אפילו בטלפון סלולרי יש –

מרה כזאת: הטלפון משדר וקולט אותות ספרתיים. המידע הספרתי נקלט, מומר, ומשודר שימוש בצורת ה

 לאוזנית כך שהוא נשמע כדיבור.

 ניתן לתאר בצורה הבאה: DAC-את מערכת ה

 

 

 

 

 

 

עיקרון ההמרה מאות אנלוגי לדיגיטלי הוא פשוט מאוד, אך ברמות הפשוטות הוא קשה לפענוח ולכן בלתי 

באתר המגמה מובאת דוגמא פשוטה לשיטת ההמרה הבסיסית ביותר, בה ניתן  יעיל ברוב המקרים.

 להשתמש כשרוצים להעביר מידע על דברים ברורים, כמו צורות הנדסיות פשוטות:

 נניח כי אנחנו רוצים להעביר את הצורה הבאה:
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, נמיר את לאדם שלא נמצא לידינו, ואין לנו אפשרות  להעביר לו את הציור הזה כתמונה. לשם כך

 התמונה האנלוגית לתמונה דיגיטלית, בצורה הבאה: נעתיק את התמונה על נייר משובץ, נצבע בשחור כל 

 לפחות משטחה צבוע בשחור ואת היתר נצבע בלבן.  50%-משבצת ש

 זו תהיה התמונה שנקבל, וזו גם ההמרה שעשינו ממידע אנלוגי למידע 

 דיגיטלי. 

 

 

", וכל משבצת לבנה תקבל 1ע בינארי. כל משבצת שחורה תקבל את הערך "כעת נמיר את התמונה למיד

 ".0את הערך "

  זה מה שנקבל:

 

 

 

 

 

סיביות. כל שורה אפשר לייצג על ידי מספר  11כל שורה בתמונה מיוצגת על ידי מספר בינארי בן 

" 00011111000. כך השורה הראשונה, שמיוצגת על ידי "10לבסיס  2עשרוני, על ידי המרה מבסיס 

. כאשר כל השורות יהיו מלאות, נוכל להתקשר לאותו אדם, להגיד לו 10בבסיס  248תומר למספר 

, ולתת לו את המספרים. בהנחה שהוא יודע המרה מבסיס בינארי לבסיס 11*11שיצייר ריבוע בגודל 

ולראות את  עשרוני, הוא יוכל לשחזר את הצורה, להשלים את הריבועים )להמיר מדיגיטלי לאנלוגי(

 הצורה.

שיטה זו היא אולי מטופשת ויש לה חסרונות רבים, אך היא הבסיס להמרה מאות דיגיטלי לאנלוגי 

 ומאנלוגי לדיגיטלי.

 

 :(A/D)הגרף הבא מתאר את עיקרון ההמרה מאות אנלוגי לאות דיגיטלי 

המחשב מחלק את התמונה לריבועים, 

בגרף  ואת כל הריבועים ששטחם

או יותר הוא מציין  50%האנלוגי הוא 

כשטח של הגרף הדיגיטלי. כך נוצר 

גרף של אות דיגיטלי המקורב למקור, 

 וצורתו ריבועית.
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 :DACהבסיסי מאחורי המרת האות הדיגיטלי לאנלוגי בממיר  ןהעיקרוהאיור הבא מראה את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיביות  4מקבל רצף של מספרים בינאריים בעלי  DAC-מקרה זה, הב

מספרים בינאריים שניתן להזין ולקבל רמת  16אחד, ועל כן ישנם  כל

ייצג את  000מתח שונה במוצא עבור כל אחת מהן )המספר הבינארי 

, לפי עקרונות ההמרה מבסיס 5ייצג את המספר  101והמספר  0המספר 

מעביר  ADC-(. הגרף הנוצר הוא גרף הבנוי מ"מדרגות", וה10לבסיס  2

המדרגות, כך שנוצר קירוב של מתח המוצא. על מנת קו רציף המחבר את 

שמתח המוצא יראה רציף יותר יש להגדיל את כושר ההבחנה )רזולוציה( 

סיביות  4. זה אומר, שבמקום להשתמש במספרים בעלי DAC-של ה

 סיביות או יותר. 16נשתמש במספרים בעלי 
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   Visual Basic –שפת תכנות                     
 

 

נצטרך בפרויקט שלנו  .אוצר מילים וסימנים באמצעותו ניתנות הוראות הפעלה למחשבשפת תכנות היא 

, ושפת התכנות בשפת תכנות על מנת לעבד נתונים שונים ולשלוט על המערכות השונות ברובוט להיעזר

 .Visual Basicבה נשתמש היא 

שפת  היא( Visual Basic)קיצור השם  VBכי  מוסברשל הוצאת הוד עמי,   Visual Basic 6ספרב

של  יםאבטיפוס משמשת ליצירת, והיא נוי הוראות שפת בייסיקתכנות המתבססת על ממשק גרפי לשי

מתמקדת במשתמש המפעיל את היישום, בעוד שנקודת המוצא זו  שפת תכנות .ולפיתוח תכניות וכנותת

 ל התהליך.היא הלוגיקה ש ,Cלמשל שפת  של שפות פיתוח אחרות,

 

 :Visual Basicבמאמר שכתב יניב דרוקמן מתוארת ההיסטוריה של שפת התכנות 

שנועדה להיות פשוטה וברורה למתכנת, בניגוד  פרופ' קמני ופרופ' קורץ שפת תכנותפיתחו  1964בשנת 

-Basic:Beginner's All)"בייסיק"  שפה זו נקראהלשפות אחרות באותה תקופה שהתכנות היה קשה. 

Purpose Symbolic Instruction Code) החידוש היה בזמן שאתה כותב פקודה, אתה יכול לבצע ,

שפתה פשוטה כ"כ, היא הפכה לאחד  ההייתבגלל שבייסיק  אותה וגם לדעת אם יש שגיאה, ולתקן אותה.

 מהשפות הכי נפוצות, ונכתבו לה גרסאות חומרה שונות ורבות.

ר בייסיק חדש ומהפכני, מהדר זה חסך מהמתכנת את העיצוב , הוציאה מייקרוסופט מהד1991בשנת 

 Visualהממשק בקוד, והציע עורך ויזואלי לעיצוב ממשק המשתמש בפשטות רבה, מהדר זה נקרא 

Basic 1 .עם השנים הוציאה מייקרוסופט גירסאות נוספות ושיפרה את המהדר ואת קוד התוכנית , 

 VBמהמתכנית בעולם מעדיפים את  53%)  בעולםהמועדפת וכיום, ויזואל בייסיק היא השפה הנפוצה 

ולהבין את  VBשניתן לקרוא קוד  , כךהשפה פשוטה ונותנת היגיון בכתיבת הקוד .על שפות אחרות(

 .בקלות יחסית הנעשה בו

VB  ,מנסה להפוך את התכנות לפשוט מאוד, וישנם דברים שבעקבות זה נהפכים למאוד מסובכים. למשל

VB רועים" בתכנות, אך ראש של מסרים בחלונות בעזרת האפשרות של "איהתכנת את כאב חוסכת מהמ

 .כאשר רוצים לבצע פעולה שבה השפה לא תומכת, התכנות נעשה מסובך מאוד

 :אחרותתכנות לויזואל בייסיק יש מספר יתרונות על פני שפות 

 דה.עבוא פשוטה לחלוטין שדורשת הרבה זה משימה ל Cלתכנת עם שפת  -Cשפת 

 , אך עדין מורכבת והתכנות לוקח זמן רב.Cיותר פשוטה משפת  -Cויז'ואל 

 דברים, אך עדין ישנם מתכנתים שמשתמשים בה. בפחותותומכת  שפה שנחשבת כישנה -פסקל

מבחינת הנוחות והשימוש בה, היא די דומה  VBדלפי היא השפה היחידה שיכולה להתחרות ב  -דלפי

 משת בקוד מבוסס על פסקל.אך משת VBלאופן התכנות ב 

 

 באה לענות על הצרכים הבאים של מפתחי התוכנה: VBסביבת הפיתוח של 
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 הפשוטה BASICשפת התכנות שמבוססת על שפת  -פשטות כתיבת קוד (1

 -התפריטים הממשק למשתמש וסרגלי הכלים ממש כמו בכל מוצרי מייקרוסופט -קלות הפעלה (2

 וורד, אקסל ופאוורפוינט 

 זרה ותשובות לשאלות נפוצות העומדים לרשות המפתח בממשק התוכנה.מערכי מידע ע (3

אשפים ותבניות מוכנות, מכניסות קטעי תוכנית מוכנים מראש וידועים על מנת לזרז את תהליכי  (4

 הפיתוח.

קח פקד כל שהוא, שים אותו בטופס הוויזואלי, ומה שנשאר לך  –שימוש ברכיבים מוכנים  (5

 שות.לעשות זה רק להגיד לו מה לע

 ף.טצור פקדים לשימוש בתוכניותיך באופן שו –יצירת רכיבים עצמאיים  (6

 גישה פשוטה למאגרי מידע השמורים בבסיסי נתונים –גישה קלה לבסיסי נתונים  (7

     (Access .ומאפשרת לגשת ולשנות את המידע, ללא כתיבת שום שורת קוד , )למשל 

 מום תמיכה, עזרים מינימום שורות קוד, ומקסי –פיתוח אב טיפוסים  (8

 סביבתיים )אשפים, תבניות מוכנות(, מאגרי עזרה גדולים ועמוסים בדוגמאות קוד מוכנות.

 לפעילויות מורכבות,   DLLשימוש בקבצי  –פתיחות לאפשרויות נוספות ומורחבות  (9

 גם כאשר אינה נתמכת ע"י השפה עצמה.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמאות לסביבת העבודה 

 בויזואל בייסיק:
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 חיישנים
 

 

לפי אתר המכטרוניקה של רשת "אורט", חיישנים )הקרויים גם רגשים( כשמם כן הם: רכיבים 

יים שונים ולהמיר אותם לאות מידע חשמלי, אלקטרוניים המסוגלים לחוש או להרגיש נתונים פיזיקל

בדרך כלל כמתח. במרבית המקרים, שינוי בערך הפיזיקלי גורם לשינוי פנימי בחיישן, ובעקבות 

 השינוי חל שינוי בנתון החשמלי אותו מפיק החיישן. 

 

באתר מצוין ישנם חיישנים בעלי אות מוצא דו מצבי, המכונים חיישנים דיגיטליים, בהם מערכת 

" כאשר ישנו 1"(. אות המוצא מקבל ערך "onאו " "off" –" 1" או "0החישה מוציאה נתון לוגי )"

" כאשר הוא איננו קיים. במקרים אלה חשובה הפקודה עצמה 0קיום של המשתנה הפיזיקלי, וערך "

ולא ערך הנתון הנמדד, לכן הם אינם אפקטיביים במערכות שדורשות בקרה  -לכבות או להדליק  –

יפה, כמו מערכת המתריעה מפני התנגשות רובוט בקיר. דוגמאות למערכות חישה המעברות רצ

חיישנים כאלה הם  נורה שנכבית כשיש אור ונדלקת כשיש חושך, או חיישן מגע שמדליק ומכבה 

 פנס. 

לעומתם ישנם חיישנים בעלי אות מוצא רציף, המכונים חיישנים אנלוגיים, בהם מערכת החישה 

ת שהוא יחסי לאות הפיזיקלי הנמדד, כך שכל ערך פיזיקלי מקבל ערך מוצא מסוים. מוציאה או

במקרים כאלה ערך הנתון הנמדד הוא הערך החשוב. דוגמאות למערכות חישה המערבות חיישנים 

כאלה הם מדחום רפואי ספרתי המודד חום )גודל פיזיקלי(, מעבד אותו לאות חשמלי במחשב ומציג 

התאם למעלות שנמדדו, או מדים שונים כגון מד מהירות, מד קיבול דלק את התוצאה כמספר ב

וכדומה. השימוש בחיישנים האלה מסבך את לעיתים את מודל הבקרה ואופן השליטה ברכיבים 

 המכילים חיישנים כאלה.

 תרשים המלבנים הכללי של החיישן הוא:

 

 

 

 

 

ננו מסוגל לקלוט נתונים אנלוגיים. במקרים המחשב מסוגל לטפל באותות דיגיטליים בלבד, והוא אי

" לוגיים, אבל במקרים 1"-" ו0של חיישנים דו מצביים אין בעיה היות והמחשב מסוגל לקלוט אות "

 בהם משתמשים בחיישנים אנלוגיים יש להשתמש במתאם הממיר את האות הרציף באות ספרתי.

 

ת יצור ממוחשבות" שברובוטיקה נהוג ד"ר ד' שרון ועמיתיו מסבירים בספרם "רובוטיקה ומערכו

לסווג את החיישנים לשני סוגים: חיישנים פנימיים, המותקנים בתוך הרובוט, וחיישנים חיצוניים 

 

 חיישן   
שינוי באות 

 מבוא
שינוי באות 

 מוצא
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המותקנים מחוצה לו. חיישנים פנימיים מאפשרים לקבוע את המצבים, המהירויות והתאוצות של 

 והנחייה. חלקי הרובוט, והחיישנים החיצוניים משמשים בעיקר לבטיחות 

בטיחות: חיישנים נחוצים לשמירה על בטיחותו של הרובוט ושל הדברים עליהם הוא מבצע את 

הפעולה. רובוט עצמאי שמסתובב בחלל מסוים צריך לדעת לזהות מכשולים כדי לא לגרום לעצמו 

אם  –נזק, ורובוט שצריך להרים דברים עדינים צריך "לדעת" באיזו עוצמה לסגור את המלקחיים 

 יסגור אותם בעוצמה רבה מדי החפץ יישבר, ואם יסגור אותם חלש מדי החפץ ייפול.

הנחייה: רובוטים המבצעים עבודות צריכים לעיתים לעקוב אחרי קווים מסוימים במהירויות מסוימות 

)למשל רובוטים המבצעים עבודות ריתוך( או לוודא את הימצאם של חפצים שונים )למשל רובוטים בפסי 

 שצריכים לוודא שהפריטים שעליהם הם אמורים לעבוד אכן נמצאים איפה שהם אמורים להיות(.  ייצור,

בספר מתוארות מספר תכונות של חיישנים, אותן יש לקחת בחשבון כאשר בוחרים חיישן לעבודה: 

-דיוק המדידה של החיישן, רגישותו, הרזולוציה שלו, מידת הרוויה שלו וההיענות הליניארית או הלא

 יניארית שלו.ל

דיוק המדידה של חיישן: דיוק המדידה הוא גודל שמציין את הסטייה בין הגודל של אות המידע 

שנמסר וגודל המשתנה הפיזיקלי הנמדד )הגודל האמיתי(, והוא תלוי בתכונות החיישן ובאיכותו. 

שרוצים לקנות חיישנים בעלי דרגת דיוק גבוהה הינם יקרים מאוד, ולכן יש לעשות שיקולי כדאיות כ

 חיישנים לצורך מסוים.

רגישות החיישן: הרגישות מבטאת את היחס בין שינוי באות המוצא של החיישן ובין שינוי באות 

המבוא שלו.ככל שהיחס גדול יותר, הרגישות גבוהה יותר, היות והערך החשמלי הדיגיטלי במוצא 

ידות של )ערך מבוא(/)ערך מוצא(. מתקרב יותר ויותר לערך האנלוגי במבוא. הרגישות נמדדת ביח

מעלות על סקאלת המדידה, רגישות החיישן תהיה:  10קילוגרם יגרום לתזוזה של  1אם משקל של 

 . 10)קילוגרם(/)מעלות( * 

מידת ההבחנה )רזולוציה( של החיישן: רזולוציה היא מידת השינוי בה יכול החיישן להבחין. ככל 

 100ן מבחין ביותר שינויים. חיישן משקל בעל רזולוציה של שהרזולוציה נמוכה יותר, כך החייש

גרם לא תזוהה והבקרה לא תוכל להתייחס  70גרם, ולכן הוספת  70גרם לא יכול להבחין בשינוי של 

גרם, הוא יוכל להבחין בשינוי ויהיה  70לשינוי. אם נחליף את החיישן בחיישן בעל רזולוציה של 

 מדויק יותר.

לכל חיישן יש תחום מקסימלי שמעליו הוא לא יכול לבטא את השינויים במדידה. רוויה של חיישן: 

גרם, היות  200גרם לא יוכל להביא לידי ביטוי משקל של  100חיישן משקל המיועד לשקילה של 

 והחיישן נמצא ברוויה.

 : כאשר משתמשים בחיישנים שאות המוצא שלהם הוא אנלוגי, צריך לראות כיצד משתנהתליניאריו

ליניארית. הגרף מצד ימין מציג -בצורה ליניארית או צורה לא –אות המוצא כתלות באות המבוא 

 ליניארית. -היענות ליניארית והגרף מצד שמאל מציג היענות לא
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בדרך כלל יועדפו חיישנים בעלי היענות ליניארית, משום שקיים קשר פשוט בין אות המבוא לאות 

שאין קושי לחשוב את אות המבוא אם ידוע אות המוצא. לעומת זאת, יתרונו של החיישן  המוצא, כך

ליניארית הוא שהוא מסוגל לכסות טווח רחב של ערכי מבוא בטווח קטן של ערכי -בעל ההיענות הלא

 מוצא, כך שלא יוצאים ערכי מוצא גבוהים מאוד.

 

)אור, חום( בשינוי חשמלי. באתר של לעיתים קרובות יש צורך בהמרת הגודל הפיזיקלי הנמדד 

"אורט" מוסבר כי אחת הדרכים להמרה היא שימוש ב"גשר וינסטון", בו ההמרה מתבצעת בשני 

 שלבים:

 א. שינוי בגודל הפיזיקלי הנמדד גורר שינוי בהתנגדות החיישן.

 ב. שינוי בהתנגדות החיישן גורר שינוי במתח.

גדויות ומוזן ממקור מתח קבוע, כך שמתח המוצא שלו גשר וינסטון בנוי מארבעה נגדים או התנ

( בחיישן, שהוא נגד משתנה, וכך Rxמושפע מערכם של ארבעת הנגדים. ניתן להחליף נגד מסוים )

 מתח המוצא יהיה תלוי בהתנגדותו המשתנה של החיישן. המערכת עובדת בצורה כזו:

 שינוי במתח  שר וינסטון ג שינוי התנגדות החיישן  חיישן  שינוי באות פיזיקלי 

 כך נראה גשר וינסטון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיישן -נגד משתנה 
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באתר אורט, בספר "רובוטיקה ומערכות יצור ממוחשבות" מחולקים החיישנים למספר קטגוריות 

 שונות:

)אור וחושך, מרחק( חיישנים אופטיים מגיבים לאור ברמות שונות, והם נבדלים  :חיישנים אופטיים

)יש חיישנים הפועלים באור אינפרא אדום בלבד( ובמהירות  מרביתם בצבעי האור שבהם רגישות

התגובה שלהם. הם בנויים מרכיבים אלקטרוניים שבהם יש פיסות סיליקון רגישות לאור. החיישנים 

 האלה מתחלקים לשני סוגים: 

. פוטורזיסטורים: אלה הם חיישנים המכילים נגדים משתנים שפעילותם תלויה באור, כלומר הם 1

נגדים המשנים את התנגדותם למעבר מתח כשעוצמת האור שמאיר עליו משתנה. אות המוצא 

של חיישנים אלה הוא רציף, וככל שעוצמת האור גדלה, גדלה גם התנגדותו החשמלית של 

 החיישן. 

. פוטוטרנזיסטורים: אלה הם חיישנים המכילים טרנזיסטורים שפעילותם תלויה באור. שינוי רמת 2

נה את ההולכה החשמלית של הטרנזיסטור, וגם חיישן זה מוציא אות אנלוגי התאורה מש

 )שמוגבל לתחום החשמלי של הטרנזיסטור(.  

, לגלות אם יש שקעים או בליטות לפני מסויםבעזרת חיישנים אלה אפשר למדוד מרחק מאובייקט 

 מכשיר שמכיל את החיישן הזה או לגלות אם יש חפץ לפני החיישן או לא.

אות לשימושים בחיישנים אופטיים: חיישנים בדלתות אוטומטיות )הנפתחים מאליהם כאשר אדם דוגמ

מתקרב(, חיישנים המונעים את סגירת הדלתות במעלית אם יש אנשים בפתח, מנורה הנדלקת מעצמה 

 ( בשלטים של טלוויזיה וחיישנים ברובוטים.IRאדום )-עם רדת החשיכה, חיישני אינפרא

 חיישני גילוי אור: –נים אופטיים דוגמאות לחייש

 

 

 

 

 

 

חיישני  קול: חיישנים אלה, שהנפוץ בהם הוא הסונאר, משתמשים בגלי קול כדי למדוד מרחק מגוף 

הנמצא לפניהם. חיישנים אלה משדרים פולסים עוקבים של גלי קול בתדר שהאדם לא יכול לשמוע, 

ישן. הבקרה מונה את הזמן שחלף מהרגע וכאשר גלי הקול פוגעים בגוף הם מוחזרים למקלט החי

שגל הקול יצא ועד הרגע שהוא חזר, ובעזרת חישובים שונים מצליחה לחשב את מרחק הגוף 

 מהחיישן. 

חיישני טמפרטורה: חיישנים אלה מגיבים על שינוי בטמפרטורה, ולכן ברוב המערכות שמקררות או 

 ישנים אלה פועלים במספר דרכים שונות:מחממות )מזגן, מקרר, תנור( יש חיישני טמפרטורה. חי

שינוי בערך חשמלי: ישנם חיישנים ששינוי בטמפרטורה גורם לשינוי בהתנגדות, במתח או בזרם 

 שלהם. 
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רמיים: חיישנים אלה בנויים לפי העובדה שלמתכות שונות יש מקדם התארכות שונה תצמדים 

הצמודות זו לזו. כשמשנים את כשהטמפרטורה עולה, והם עשויים משתי פיסות מתכת שונות 

הטמפרטורה פיסה אחת מתארכת או מתכווצת יותר מהשניה, והן מתעגלות. בעזרת מערכת מכנית 

 ה בשינוי הטמפרטורה. חיבור וניתוק מעגל חשמלי, התלוי ניתן לבצע פעולה של

ז צינור ממולא בגז: חיישן זה הוא בעצם מיכל אטום מלא בגז, וכאשר הטמפרטורה משתנה הג

מתפשט או מתכווץ. בקצה המיכל יש חיישן שמזהה את השינויים בנפח ולחץ הגז, וכך מחשב את 

 הטמפרטורה.

חיישנים אלה משמשים גם כדי להפסיק את פעולת החימום או הקירור בטמפרטורה מסוימת )כמו 

ים, במזגנים(, או כדי לתת דיווח על הטמפרטורה של מקום מסוים )כמו מדי טמפרטורה אלקטרוני

 שנותנים את הנתונים על הטמפרטורה במספרים(.

דוגמאות לחיישני טמפרטורה: הקיצוני מצד ימין הוא חיישן טמפרטורה ללא מגע, והחיישן הקיצוני 

 רמי המורכב משתי מתכות.תמשמאל הוא צמד 

 

 

 

 

 

 

משמשים  חיישנים מגנטיים: חיישנים אלה מסוגלים לזהות את הנוכחות של מגנט. חיישנים כאלה

למשל במערכות אזעקה, היות והם מסוגלים לזהות מתי הדלת נפתחת והמנעול, שהוא מתכתי, הוזז 

מהחיישן. שימוש נוסף של החיישנים האלו הוא ספירת סיבובים, למשל סיבובים של בוכנה. אם 

מצמידים לחלק מסתובב פיסת מתכת קטנה ומקרבים אליו חיישן, החיישן יזהה כל פעם שהמתכת 

ברה לידו, וכך אפשר יהיה לספור את הסיבובים. חיישנים אלה משמשים למשל לספירת הסיבובים ע

 של בוכנות, וכך אפשר לדעת מתי הבוכנה הגיעה למהירות הסיבוב הרצויה.

 דוגמא לחיישן מגנטי:

 

 

 

 

חיישני  ישנם עוד סוגים רבים של חיישנים: חיישנים קיבוליים, חיישנים לגילוי עשן או גזים שונים,

 לחץ, חיישני תנודות, חיישני סיבוב ועוד רבים אחרים.
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 רובוטים

 

בפרויקט שלנו נבנה מערכת המסוגלת לנוע ולבצע פעולות )נסיעה, ניתוח דגימות מים, הכנסת צינורית 

הבדיקה ועוד(. "ויקיפדיה", האנציקלופדיה החופשית באינטרנט, מגדירה רובוט כמכונה בעלת יכולת 

 כן אפשר להגדיר את המערכת שלנו כרובוט.  לנוע, ועל

על פי "ויקיפדיה" רובוטים הם מכונות המסוגלות לנוע אשר נשלטות ע"י בקר ממוחשב )מחשב( 

ומסוגלות לבצע פעולות שונות ע"פ הפקודות שמתקבלות מהבקר.  הבקר בו נשתמש בפרוייקט שלנו הוא 

Applic37 ובוט.ועליו נצרוב תוכנה שתיתן את הפקודות לר 

כיום משתמשים ברובוטים לפעולות רבות, שרובן קשות, מסוכנות, מלוכלכות, מעייפות או דורשות 

 כישורים שלבני אדם אין )סחיבת משאות, דיוק, עמידות בתנאים קשים ועוד(. 

 שימושים שונים לרובוטים:

 תעשיה: קווי יצור, סחיבת משאות, הובלה, ריתוכים, הרכבות.

 קר הרי געש, חקר קרחונים, מחקר במעמקי האדמה.מחקר: חקר החלל, ח

 ביטחון: סילוק פצצות, כלי רכב לא מאוישים, מערכות שיגור טילים ופצצות.

 חיי היום יום: עבודות ניקיון, עבודות גננות, צעצועים, שמירה על בתים.

 

מעטפת באתר של המגמה המדעית טכנולוגית מפורטות מספר תכונות של רובוטים: סוגי מפרקים, 

 העבודה של הרובוט, סוגי הנעה ומנגנוני הנעה.

 

 סוגי מפרקים:

 ישנם שלושה סוגי מפרקים, שמקנים לרובוט את דרגות החופש שלו:

 א. מפרק קווי: מפרק המאפשר תנועה קווית ישרה לאורך ציר, למשל בוכנה.

 ב. מפרק סיבובי: מבנה שמאפשר לחוליות המפרק לנוע בצורה סיבובית.

 כדורי: מפרק המאפשר לחוליות לנוע בתנועה סיבובית מורכבת בשלושה צירים.  ג. מפרק

 

 

 

 

 

 

 מעטפת העבודה:

ניתן לחלק את הרובוטים לכמה סוגים, על פי מעטפת העבודה שלהם: רובוט קרטזי, רובוט גלילי, רובוט 

 כדורי, רובוט פרקי.

 מפרק כדורי מפרק סיבובי מפרק קווי
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. (X,Y,Z)ה לזה, בדומה למערכת צירים קרטזית צירי תנועה שמאונכים ז 3רובוט קרטזי: לרובוט זה יש 

מעטפת העבודה של רובוט קרטזי היא תיבה, והוא מסוגל לנוע רק בקווים ישרים. בפרוייקט שלנו נשתמש 

 ברובוט מסוג זה.

 

 

 

 

 

רובוט גלילי: הרובוט הגלילי מורכב ממפרק סיבובי אחד ושני מפרקים קווים. מעטפת העבודה של 

א מושלם, היות ומבנה הרובוט גורם לכך שיהיו חלקים "מתים", אליהם הרובוט לא הרובוט היא גליל ל

 יכול להגיע.

 

 

 

 

 

 

רובוט כדורי: הרובוט הכדורי מורכב משני מפרקים סיבוביים ומפרק קווי אחד. עקב מבנה הרובוט 

 קיימים אזורים "מתים" שהרובוט לא יכול להגיע אליהם.

 

 

 

 

 

 

וט פרקי אנכי ורובוט פרקי אופקי. לרובוט פרקי אנכי יש שלושה מפרקים רובוט פרקי: מתחלק לרוב

סיבוביים שמחקים את יד האדם )כתף, מרפק, כף יד(, והמבנה שלו מאפשר לו לעקוף מכשולים אופקיים 

הנמצאים בכל כיוון של הזרוע. לרובוט פרקי אופקי יש זרוע שדומה לזרוע אדם במצב אופקי, מה 

 כשולים אופקיים.שמאפשר לו לעקוף מ

  

 

 

 

 סוגי הנעה:

רובוט פרקי 

 אופקי:
רובוט פרקי 

 :אנכי
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א. הנעה פניאומטית: הנעה הפועלת על לחץ אוויר. המערכת מורכבת לרוב משסתומים המשמשים לפיקוד 

ומבוכנות המשמשות לביצוע הפעולות. השסתום מעביר פקודה )העברת לחץ אוויר מסוים(, מה שגורם 

 לבוכנה לשנות את מצבה ולבצע עבודה.

אולית: הנעה הפועלת על לחץ נוזלים, בדרך כלל שמן. גם מערכת זו עובדת על בוכנות, ב. הנעה הידר

 כאשר לחץ הנוזל המוכנס לבוכנה קובע כמה גדול יהיה הכוח שהבוכנה תפעיל. 

 ג. הנעה חשמלית: הנעה המבוצעת על ידי מנוע חשמלי.

 

 מנגנוני הנעה:

אמצעות רצועה גמישה ומתוחה. תמסורות רצועה א. תמסורת רצועה: מורכבת משני גלגלים המחוברים ב

מאפשרות לשנות את הכוח ומהירות הסיבוב אם מחברים גלגלים בעלי קטרים שונים, ומונעים את 

חילוף כיוון התנועה של הגלגל המונע כמו שקורה בתמסורת גלגלי שיניים. תמסורת זו עובדת טוב 

מערכת )היות ואם יש עומס יתר השרשרת פשוט במהירויות גבוהות, בולמת זעזועים ומונעת נזקים ל

מחליקה ומונעת נזק לגלגלים(. עם זאת, תמסורת רצועה זקוקה לתחזוקה מתמדת ולמתיחה של הרצועה 

  שוב ושוב.

 

 

 

 

ב. תמסורת שרשראות: תמסורת זו דומה לתמסורת רצועה, אך במקום רצועה גמישה הגלגלים הם גלגלי 

מסורת זו משתמשים להעברת תנועה סיבובית למרחק גדול בלי שיניים שמחוברים בשרשרת. בת

שתהיה החלקה, והיתרון בה טמון בכך שהיא מאפשרת להניע כמה גלגלי שיניים בבת אחת ולהעביר 

הספקים גבוהים. עם זאת, תמסורת רצועה דורשת תחזוקה מתמדת ומתיחה של השרשראות, והיא 

 מרעישה מאוד.

 

 

 

 

 

 

ג. תמסורת גלגלי שיניים: מורכבת ממספר גלגלי שיניים ששיניהם משולבות זו בזו, כך שכאשר גלגל 

אחד נע, כל שאר הגלגלים ינועו גם הם. תמסורות גלגלי שיניים מאפשרות להעביר תנועה סיבובית 

לי קטרים לקווית, להחליף את כיון הסיבוב ולשנות את הכוח והמהירות על ידי חיבור גלגלי שיניים בע

שונים. החיסרון של תמסורות גלגלי השיניים הוא שמערכות אלה לא בולמות זעזועים ועלייה בעומס 

 עלולה לשבור את השיניים ולהרוס את המערכת.
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דרשים יש להבדיל בין רובוטים המבצעים פעולה קבועה ובין רובוטים אוטונומיים. במקומות בהם נ

עה, למשל בהעברת חפצים במפעלים, התכנות הינו קבוע והרובוט מסוגל הרובוטים לעשות עבודה קבו

ים להגיב על שינויים )למשל נפילת חפץ, עובד שעומד בדרך( בדרכים מוגבלות, למשל עצירה. רובוט

כאלה טובים לביצוע פעולות שלא דורשות התמודדות עם סביבה משתנה היות והם דורשים פחות תכנות 

וסביר להניח שהשגיאות שהם יבצעו יהיו קטנות יותר. רובוט אוטונומי הוא רובוט שלא נשלט על ידי 

ך בשליטת אדם ומסוגל להגיב לסביבה דינמית ומשתנה. רובוטים כאלה מסוגלים לנוע בשטח ללא צור

אדם, ומסוגלים "לקבל החלטות" הנוגעות למסלול בו כדאי להם לנסוע והדרך בה יתמודדו עם מכשולים. 

בפרויקט שלנו יש לנו שתי אפשרויות: אם נשים מסילה על הרצפה עליה ייסע הרובוט הוא יהיה לא 

 ה( הוא יהיה אוטונומי.אוטונומי, ואם נשים סמן לפיו הוא יצטרך לנסוע )קרן לייזר, קו שחור על הרצפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעביר תנועה  –פס שיניים 

 סיבובית לתנועה קווית
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 תקשורת אלחוטית
 

 

 )ללא חוטים(. בפרוייקט שלנו נצטרך שהרובוט יתקשר עם מחשב מרוחק, בתקשורת אלחוטית

 .להעברת מסרים ללא שימוש בחוטים, בדרך עם מקלט ומשדר תקשורת אלחוטית היא מכלול הדרכים

 לגרף.הטלגרף האלחוטי הוא משלוח הודעות לרחוק, ללא שימוש בחוטים הכרוכים בד"כ לשימוש בט

שיטה להעברת מידע בין מכשירים  היא"אלחוט" שיטת הלפי האנציקלופדיה החופשית וויקיפדיה, 

 המשתמשת בגלי רדיו נמוכים.

קשורת(, לכן השימוש )בישראל של משרד הת העברת גלי רדיו גדולים דורשת אישור מהממשל המקומי

ית נפוץ בקרב המחשבים האישיים האלחוטי הנפוץ הוא בגלי רדיו נמוכים. השימוש בתקשורת אלחוט

 להעברת מידע מרחוק, זאת הדרך הטובה ביותר להעברת מידע מהיר לרחוק.

 

 מערכות אלחוטיות שונות:

 

תקן של רשת אלחוטית במרחב האישי, בטווח קצר ובהספק  – "שן כחולה"

נמוך המיועד לשימושים אישיים לדוגמא, קשר בין מחשב למכשיר חשמלי 

רונות: טווח קצר אינו מאפשר העברת קבצים גדולים כגון: בטווח קצר. חס

 מטר לערך. 10זרימת וידאו. טווח של 

 

DECT" "–   טכנולוגיה של העברת אותות לרחוק. הטכנולוגיה בשימוש

בעיקר בטלפונים אלחוטיים בייתים. אך יכול גם לשמש להעברת נתונים. 

 מטר( 100 -)מרחק

 

 

 

"DSRC" – תונים בטווח הקצר לשימוש אלחוטי: ברכב, שימוש פרטי וכל שימוש פרוטוקול להעברת נ

 שדורש חיבור מהיר קצר וזול )כמו למשל שער חשמלי בחניה(.

 

"HIPERLAN" – מטר(, יכולת להעביר וידאו זורם וסאונד, היפרלאן  50) העברת נתונים לטווח רחוק

 איטית יחסית בגלל הטווח הרחב.לא מתנגש עם תדרים אחרים בסביבתו. חסרונות: מהירות העברה 
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"IEEE 802.11" –  תקן תקשורת לרשת מקומית בחיבור אלחוטי מהיר ולטווח רחוק 

ן הנ"ל ( המשמשים במודם מחשב אלחוטי. כיום, שימושים רבים לתקMBit/S 54מטר במהירות  50)

 ברפואה, תעשיה ומדע.

 

 

 

 

 

"IRDA" –   תקן העברת נתונים באמצעות אינפרא אדום לטווח הקצר

 מטר( 1 -לשימוש ברשתות אזוריות פרטיות. )מרחק

 

 

 

 

"RFID" –   שיטה להעברת נתונים באמצעות גלי רדיו עם משדר שנקראRFID השימוש העיקרי .

 בשיטה זאת היא השימוש בטלפונים ניידים.

 

 

"Fi-iW" –  שם כללי למספר תקנים לציוד רשת אלחוטית במרחב המקומי המבוסס על תקןIEEE 

. מאפשר למחשבים לתקשר ביניהם למרחקים של עשרות ומאות מטרים ללא שום תשתית 802.11

)אין צורך בחוטים(, זול במיוחד. מחשבים ניידים רבים משתמשים  נפרדת. יתרונות: פשטות חיבור הציוד

 .MBit/s 54 -מטר. מהירות 400 -כנולוגיה הנ"ל שמאפשרת להם להתחבר לרשת אלחוטית. טווחבט

 

 

 

 

 

 

Max"-iW" –  הינו שם למוצרים העובדים לפי תקן הIEEE 802.16 ,

המאפשרת תקשורת נתונים אלחוטית בפס הרחב, באמצעות שידור גלי רדיו 

 ק"מ(. 50לטווח הרחוק)עד 
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 :ת המשלבת בתוכה תקשורת קווית ואלחוטית יחדלהלן דוגמא לרשת טיפוסי

 

 

כרטיס , מחוברים בומחשב לקוח שרת. משמאלה, רכזת רשת-הנקודה המרכזית בתרשים היא ה( 1

(. תפקידו של Wireless Access Point) נקודת גישה אלחוטית. מימין לרכזת, ישנה רשת קווי

 שבטווח. התקנים האלחוטייםהתקן זה הוא לנהל את כל ה

 

 בתרשים מוצגים שני התקנים אלחוטיים: (2

 זוהי מצלמה שתוכננה לעבודה ברשת אלחוטית. - מצלמת רשת אלחוטית     

 תקשורת אלחוטית ומתחבר התקן זה מספק -( Wireless Device Point) נקודת גישה אלחוטית

 מובנית. נים שאין להם טכנולוגייה אלחוטיתישירות להתק

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gadot-security.info/תקשורת_אלחוטית_-_מוצרים/default.asp
http://www.gadot-security.info/תקשורת_אלחוטית_-_מוצרים/מצלמת_רשת_אלחוטית_DCS3220G.asp
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  Applic37בקר 

 

הוא בקר המקבל הוראות  Applic37הממשק לוגית ברשת "אורט" מוסבר כי עית טכנודבאתר המגמה המ

 מהמחשב. 

מריץ   Applic37נמצא בתוך הבקר של הממשק.ש ,הממשק כולל מוניטור פנימי לתקשורת עם המחשב

וללא תלות  Applic37התוכניות נצרבות ברכיב זיכרון, ומורצות עצמאית מהממשק , את הוראות המחשב

 צרבת תוכנית חדשה בממשק היא מחליפה את התוכנית הקודמת.כאשר נ במחשב.

 

 ערוצי קלט פלט

 כולל: Applic 37ממשק 

 . Q0 - Q7( דיגיטאליים המסומנים   outputsערוצי פלט ) 8 .1

 . J0 – J7( דיגיטאליים המסומנים inputsערוצי קלט ) 8 .2

 .  AO1 – AO2ערוצי מוצא אנלוגיים המסומנים  2 .3

 . AI0 – AI7יים ערוצי מבוא אנלוג 8 .4

 .V(0-5)מאפשרים קריאת אותות בקרה אנלוגיים בתחום 

מיועדים גם לחיישנים פסיביים, הכניסות כוללות נגד המרה ומאפשר לחבר  Ai6-Ai7הערוצים 

 את החיישן בין הכניסה לבין קו האדמה שמולו.

 טרנזיסטור.-, פוטו LDR, דיודה מסוג  NTC  ,PTCחיישנים פסיביים:  תרמיסטור מהסוגים 

 מסוגל לתת, תלוי בהספק הספק אליו מחובר הממשק. Applic37ההספק שהממשק 

  .0.9Aמוגבל לזרם של   Applic37הספק שמגיע עם 

 

 חיבור אל המחשב

פין, אל הכניסות  D-connector 9מתחבר אל המחשב באמצעות כבל מסוג  Applic 37הממשק 

 (.Bits per secondסל"ש ) 19200ת הנתונים: (. מהירות העבר comהסריאליות של המחשב  )

 

Applic 37  מולVB 

 .RSTבגב הממשק נמצא מפסק, בעל שני מצבים ולחצן 

 הזזת המפסק לכיוון הלחצן גורמת לממשק לפעול לפי תוכנית המוניטור שנמצאת בתוך בקר הממשק.

ר שנמצאת בתוך זיכרון הזזת המפסק לכיוון ההפוך ללחצן גורמת לממשק לפעול לפי תוכנית המוניטו

 הממשק.

כדי להקל על התקשורת עם הממשק, יש להוריד לזיכרון הממשק תוכנית מוניטור הפועלת בתקשורת 

 .בינארית פשוטה
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 Q0 – Q7להפעלת היציאות הדיגיטאליות 

 יש לבצע את השלבים הבאים:  Applic 37 -על מנת להפעיל יציאה רצויה על ה

 ם ליציאה הרצויהלבחור את הערך המספרי התוא .א

 להפעלת יותר מיציאה אחת מחברים את הערכים היציאות התואמים. .ב

 בפניה לכל סוג של ערוץ על פני הכרטיס, יש צורך להשתמש בקידומת התואמת לכל ערוץ. .ג

, ולאחר מכן המרת הקידומת וערכי היציאה או היציאות ASCIIהמרת הקידומת למספר  .ד

 למחרוזת בינארית.

 :Applic37כך נראה הבקר 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יציאות דיגיטליות  8

 )נורות אדומות(

 כניסות דיגיטליות 8

 )נורות ירוקות(

 יציאות אנלוגיות 2

 כניסות אנלוגיות 8

 )שקעים(
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 חיישן מוליכות
 

 

 במסגרת הפרויקט נצטרך לבדוק את מליחותם של המים העוברים בצינורות ההתפלה. 

 ASI (Analiticalשבו השתמשנו מיוצר על ידי חברת  (conductivity sensor)חיישן המוליכות 

Sensors & Instruments Ltd.) ייה ומשווק על ידי חברת פור(Fourier systems) החיישן הזה .

מורכב מאלקטרודה, אליה נתייחס בהמשך, ומכשיר המעבד ומעביר את האותות שהתקבלו מהאלקטרודה. 

בקצה האחד של האלקטרודה יש פתח ובשני צדדיו של הפתח ממוקמים שני לוחות, שבעזרתם נמדדת 

 המוליכות של התמיסה בה הן נמצאות.

 

 עקרון הפעולה של האלקטרודה:סבר מו ASIבאתר של חברת 

אטומים שאיבדו או קיבלו אלקטרון, והפכו להיות  –בתמיסה המכילה מלחים מתפרקים המלחים ליונים 

חלקיקים טעונים חשמלית. כשהאלקטרודה מוכנסת לתמיסה נמדד הזרם והפוטנציאל החשמלי בין שני 

כות היא פונקציה שלהם על פי חוק אוהם: הלוחות, שנוצרים בשל הטעינה החשמלית של היונים, והמולי

C = 1/R = I/E (C היא המוליכות ונמדדת בסימנס; R היא ההתנגדות ונמדדת באוהם; I  הוא הזרם

, אך (S/cm)הוא המתח ונמדד בוולטים(. המוליכות נמדדת על פי סימנס לסנטימטר  E ;ונמדד באמפרים

סימנס -סימנס לסנטימטר או מיקרו-גם מילי במקרים של תמיסות המכילות מעט מלחים ניתן למדוד

 סימנס לסנטימטר.-מילי 2, נותנת ערכים של עד 25לסנטימטר. האלקטרודה שלנו, מסדרה 

את האלקטודה יש לכייל לפי המוליכות התקנית )ערך הניתן לכל תמיסה ומציין מה היא המוליכות 

 דוק. שנקבעה כנורמלית לתמיסה זו( של התמיסה אותה היא מיועדת לב

 

 :, כפי שצוין באתר היצרןנתונים טכניים של האלקטרודה

 (, סוג של פלסטיק.Acrylonitrile butadiene styrene) ABSהחומר ממנו עשוי הגוף: 

 החומר ממנו עשויים הלוחות: גרפיט )פחמן(.

 מעלות צלסיוס. 80הטמפרטורה המקסימלית בה יכולה האלקטרודה לשהות ללא נזק: 

 מ"מ. 12מ"מ, קוטר:  120: מימדים: אורך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חיישן מוליכות דומה 

 לזה שבו השתמשנו:

הצינור הצהוב הוא 

האלקטרודה, הרכיב 

אליפטי שלידו הוא ה

הרכיב שמעבד את 

האותות המתקבלים 

 מהאלקטרודה.

אלקטרודה של חיישן מוליכות 

 זהה לזה בו השתמשנו:
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 ראיה ממוחשבת-המצלמה
 

 
האתר של המגמה המדעית טכנולוגית ברשת "אורט" והאנציקלופדיה החופשית באינטרנט "ויקיפדיה" 

ראייה ממוחשבת היא ענף של מדעי המחשב העוסק בפענוח, ניתוח, ועיבוד של אותות וידאו, מגדירים 

 חשב להבנת מידע חזותי מתמונות וסרטי וידאו ומתן אפשרות של שליטה עליהם.הכוונה: מתן יכולת למ

בפרוייקט שלנו נשתמש במצלמה כדי לקבל תמונה של פתח הצינור. המחשב יעבד את התמונה  וישווה 

בין המיקום של הפתח למיקום הרצוי של הפתח. במידה ומתגלה שגיאה, המערכת תשלח פקודות למערכת 

 VBשגיאה עד למצב שפתח הצינור יהיה במקום הרצוי. השימוש במצלמה באמצעות ה ההנעה לתיקון ה

 הפונה אל המצלמה, ותוכנת מחשב המנתחת את התמונה.  VideoOCXנעשה דרך הפקד 

בפרוייקט שלנו המצלמה מתמקמת על צורה עגולה והמטרה היא שהצורה העגולה תיהיה במרכז התמונה 

שב ידריך את הרובוט )שעליו יושבת המצלמה( לנוע ימינה או שמאלה הנקלטת. אם היא לא במרכז, המח

 בהתאם.

התמונה נקלטת בגווני אפור, מכיוון שמטרתנו הוא לזהות היכן הפתח )העגול( נמצא, וגווני צבע לא 

 משנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VideoOCX:פקודות ה 

Videoocx.init - חשב, במידה וערך זה מקבל חובה בכל הפעלת המצלמה. בודק את חיבור המצלמה למ

True .ניתן להמשיך בכתיבה , 

VideoOCX.GetGrayImageHandle – .אומר לבקר לתפוס תמונה בגווני אפור 

VideoOCX.Start – .התחלת הצגת התמונה שנקלטת מהמצלמה 

VideoOCX.capture – .)לכידת תמונה לתוך הזיכרון )בגווני אפור כמובן 

 VideoOCX. ReleaseImageHandle– .שיחרור התמונה מהזיכרון, ופינוי מקום לתמונה הבאה 

VideoOCX.GetMatrix – .לכידת התמונה בצורת מטריצה לצורך ניתוח פיקסלים 

זוהי דוגמא לתמונה שצולמה 

על ידי מצלמת אינטרנט 

ונקלטה בויזואל בייסיק. 

הצילום הוא של דיסק ועיגול 

שחור קטן, וניתן לראות בצד 

המחשב ניתח  –חלק מהתכנות 

התמונה וציין איפה נמצאת  את

הנקודה השחורה הראשונה 

 מצד שמאל ביחס לאמצע.
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הוא בצבע שחור, והאם הוא במרכז. במידה וכן,  העיגול   X,Yשמגיע בנקודה  Matrixבדיקה האם ה 

 את הרובוט ימינה או שמאלה בהתאם. נמצא ואפשר להמשיך בעבודה. במידה ולא, יש להזיז

 

 מציאת העיגול:

סורקים את התמונה לרוחב המסגרת, מראש המסגרת כלפי מטה עד שמוצאים נקודה שחורה ראשונה 

. סורקים את התמונה משמאל לימין עד למציאת נקודה שחורה  X1,Y1))בתמונה: הנקודה  מימין

סלים שנקלטו הם אכן חלק מהעיגול המרחק . אם הפיקX2,Y2))בתמונה: הנקודה  ראשונה משמאל

 , שהוא גודל ידוע )ע"י מדידה(.)בתמונה: הקו האדום( ביניהם יהיה כאורכו של קוטר העיגול

המחשב ימדוד את המרחק בין שני הפיקסלים,  ואם הוא יתאים לקוטרו של העיגול אותו אנחנו מחפשים 

ול ביחס למקום אותו הגדרנו כרצוי. המחשב )פתח הצינור( המחשב יתחיל לנתח את מיקומו של העיג

ישלח פקודות למערכת ההנעה, שתגרום לתיקון השגיאה. המחשב יבצע את הסריקה שוב ושוב על כל 

 צינור עד שהשגיאה תיהיה אפסית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :VBקוד התוכנית בשפת 

Private Sub Command1_Click() 

VideoOCX.Capture (result_image) 

matrix = VideoOCX.GetMatrix(result_image( 

x = 0 

y = 0 

For x = 0 To VideoOCX.GetWidth - 1 

     For y = 0 To VideoOCX.GetHeight - 1 

(x1,y1) (x2,y2) 
 

 פתח צינור הסינון מעטפת צינור הסינון

 כיווני הסריקה
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       If matrix(x, y) < 30 Then 

          MsgBox x & "," & y 

          Exit Sub  

       End If 

      Next y 

     Next x 

     VideoOCX.ReleaseMatrixToImageHandle result_image 

     VideoOCX.ReleaseMatrixToImageHandle capture_image 

     x = 0 

y = 0 

End Sub 

 

 פירוט הקוד:

 תופס את התמונה מהמצלמה ומכניס אותה לתוך משתנה. VIDEOOCXהפקד 

 יקה מתחילה."מפרקת" את התמונה למטריצות, והסר MATRIXהפקודה 

 הפיקסל השחור הראשון על המסך.מיועדות למציאת  For Toלולאות 

 לאחר מכן התמונה משוחררת מהזיכרון והתמונה הבאה נקלטת.
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 מסד נתונים

 
 Dataעל פי האנציקלופיה החופשית באינטרנט "ויקיפדיה", מסד נתונים )או בסיס נתונים, באנגלית: 

Baseשמשמש לאיכסון מסודר של נתונים במחשב. במסד הנתונים נשתמש כדי ליצור  ( הוא אמצעי

"היסטוריה" של המליחות בכל צינור ובכל אלמנט, כדי שעובדי מכון ההתפלה יוכלו לזהות מתי המליחות 

בצינור או אלמנט מסוים מתחילה לעלות ודורשת טיפול. מסד הנתונים מאוחסן באמצעי איחסון מגנטיים, 

סק קשיח, שמאפשר למשתמש גישה ישירה לנתונים. הגישה לבסיס הנתונים נעשה באמצעות למשל די

תוכנה המיועדת לניהול בסיסי נתונים. ישנם מודלים שונים של מסדי נתונים, כאשר כל מודל מבטא סוג 

של קשרים בין הנתונים השונים במסד הנתונים. המודלים הם: רשתי, היררכי, טבלאי ומונחה עצמים, 

 אשר המודל הנפוץ ביותר )ובו גם נשתמש בפרויקט( הוא המודל הטבלאי. כ

במודל הטבלאי, כמו שאר המודלים של בסיס הנתונים, יחידת הבסיס הקטנה ביותר היא ה"שדה" 

(field( "אוסף השדות שמתארים דבר מסוים נקרא "רשומה .)record ואוסף כל הרשומות נקרא ,)

 ם התושבים של עיר מסוימת: (. למשל במרשtable"טבלה" )

 

 

 

 

 

 

ים במסד הנתונים גם אחרי אם תוכנית כלשהי מכניסה נתונים לתוך מסד נתונים, הנתונים נשמר

 שהתוכנית סיימה לרוץ. 

מסדי נתונים מאפשרים גם לקשר בין טבלאות שונות על ידי פריטים זהים. למשל, אם למרשם התושבים 

של העיר בדוגמא מקודם נוסיף טבלה המציינת את הילדים של כל אזרח, נוכל לקשר בין טבלת ההורים 

 הות של האב. וטבלת הילדים על ידי, למשל, מספר הז

התוכנה איתה מייצרים את רוב מסדי הנתונים )ובה נשתמש גם אנחנו( היא תוכנת "אקסס" של חברת 

(. תוכנה זו בונה את העמודות, השדות והטבלאות לפי הגדרת Microsoft Accessמיקרוסופט )

רי כאשר מתחילים מסד נתונים חדש. אח -המשתמש, כך שלמעשה משתמשים בה פעם אחת בלבד  

שהמשתמש מגדיר את השדות, הרשומות והטבלאות אליהן הוא מעוניין להכניס נתונים, אין צורך בתוכנה 

זו יותר, ולמעשה מסד הנתונים הוא "עצמאי" ונשאר רק למלא אותו בנתונים הרצויים. התוכנה גם 

ת את ניתן לראו DataGridמאפשרת ליצור תיאור גרפי של הטבלאות, שאחרי שימוש בכלי הנקרא 

הטבלה עצמה בעזרת ויז'ואל בייסיק. בשימוש רגיל בויז'ואל בייסיק אפשר לפנות לשדה ורשומה 

שואב את המידע ממסד הנתונים, ומציג את  DataGridספציפיים ולראות את התא המבוקש בלבד. הכלי 

ת הנתונים תוך שימוש בממשק גרפי, כך שהמשתמש יכול לראות את מסד הנתונים כולו כטבלה אח

 גדולה. לדוגמא:

 שם האב תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר תעודת זהות

 ישראל 20.08.77 אברהם כהן 05674856

 שלמה 12.10.99 יצחק לוי 06777777

 יהושע 06.12.57 ישראל יעקובוביץ 02775877

 שדות

 רשומות

 כל השדות והרשומות באיור יוצרים טבלה של "אזרחים"
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במסד הנתונים ישנן פעולות רבות שניתן לבצע על מסד הנתונים: הוספת רשומות, שינוי תוכן הרשימה, 

איכסון שינויים שבוצעו ברשימה, מחיקת רשימות ועוד. בנוסף, ניתן לחפש מילה או ערך מסוים על ידי 

ל העמודות בכל רשומה )למשל: אם אנחנו רוצים סריקה ממוחשבת של כל הרשומות בכל עמודה או כ

לחפש את מספר תעודת הזהות של מישהו בשם אבי כהן, נורה למחשב ללכת לשדה של מספרי הזהות 

 ולמצוא רשומה של "אבי כהן". המפגש בין הרשומה לשדה הוא הנתון אותו אנחנו מחפשים(. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

זהו מאגר הנתונים ללא עריכה. 

כשמזיזים את החיצים הרשומה 

מתחלפת ומוצגים הפרטים של 

 האזרח הבא.

. DataGrid –זהו מאגר הנתונים אחרי שימוש ב 

ה הגרפית של הנתונים כפי שהם שמורים. זוהי התצוג

הרשומה הראשונה, כלומר השורה הראשונה בטבלה, 

 היא אותה רשומה שמוצגת בצד שמאל של המסך.
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 תרשים מלבנים של פעולת הרובוט:

 

 

תרשים המלבנים מתאר למעשה את הדרישות שלנו מהרובוט. אלה הן הפעולות אותן יצטרך הרובוט 

 לבצע, ולפיהן נבנה ונתכנן אותו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 הרובוט מגיע לצינור

הרובוט מכוון את צינורית 

בדיקה לפתח הברז ומכניס ה

 אותה עד הסוף.

 

המים מוכנסים לצינורית 

 הבדיקה

 

המים עוברים למכשיר בדיקת 

 המליחות

 

 הנתונים מועברים למחשב

 

 המחשב מתריע בפני תקלות

 

הרובוט מזיז את 

הצינורית חצי מטר 

 אחורה

 

 פעמים 13

 הרובוט עובר לצינור הבא

כשצינורית הבדיקה 

 וריוצאת מהצינ



 51 

 :בעיותלפתרון  הצעות שונות

 

הכניס את הדרישות שלנו מהרובוט שנבנה הן: עליו לנסוע בקו ישר, לזהות את הפתח של הצינור, ל

צינורית הבדיקה לתוך הצינור ולהסיע אותה אחורה, לאסוף דגימות מים ולנתח אותן ולהתרומם לגובה 

 של כשלושה מטר, שזהו הגובה של הצינורות בשורה העליונה.

 

 נסיעה בקו ישר:

ה הקדמי של הצינורות נמצאים על אותו קו )עם סטיי דרים הצינורות הוא מלבן, כך שחלקםהמבנה בו מסו

של מילימטרים בודדים(. הרובוט צריך לנסוע על קו ישר במקביל לפתחם של הצינורות ובמרחק קבוע 

מהם. הבעיה היא שסטיות הנובעות מכך שאין גלגלים ומנועים זהים לחלוטין ושהרצפה אינה חלק יגרמו 

 לו לסטות מהמסלול הישר ולהתרחק או להתקרב לצינורות.

 רונות:לפתירת הבעיה העלינו מספר פת

מסילה: ניתן לקבוע מסילה ברצפה, כך שהרובוט יוכל לנסוע עליה. היות והרובוט יהיה צמוד למסילה,  -

הוא לא יוכל לסטות ומסלולו הישר יישמר. החיסרון הוא שבניית מסילה תייקר מאוד את העלויות, אך 

 יה נוספים.היתרון הוא שמסילה תיתן פתרון טכני פשוט מאוד שלא ידרוש כל תכנות או בנ

חריץ בקרקע: זהה למסילה מבחינת היתרונות והחסרונות, רק במקום נסיעה על מסילה תתבצע נסיעה  -

 בתוך חריץ

מצלמה: ניתן לצייר קו שחור על הרצפה במקביל לצינורות, להתקין מצלמה על הרובוט שתצלם את  -

 שלא יסטה מהקו וייסע לאורכו. הקו, ועל ידי ניתוח התמונה של הקו לגרום לרובוט לתקן את עצמו כך

חיישני אור: ניתן להשתמש בשני סוגים של מקור אור: לייזר ואור מאחורי זכוכית שהולכת ומשחירה  -

בצדדים. בקרן הלייזר אפשר להשתמש אם מתקינים מספר חיישני אור, המוסרים מידע דיגיטלי )"יש 

ישן האמצעי יקלוט את האור )על ידי חישוב אור" או "אין אור"(. הרובוט יכוון את עצמו כך שרק החי

הסטייה מהמרכז בהתחשב בחיישן שקיבל את האות(, וכך הרובוט ייסע ישר לכיוון קרן הלייזר שתכוון 

במקביל לצינורות. אם מקור האור נמצא מאחורי זכוכית שמשחירה בצדדים, כלומר ככל שמתרחקים 

ר אחד שיחשב את הסטייה שלו מהמרכז על ידי מהמרכז פחות אור מתקבל, אפשר להשתמש בחיישן או

 חישוב כמות האור שהוא מקבל, וכך יגרום לרובוט לנסוע בקו ישר לכיוון מקור האור.

מצפן: המצפן אמנם מראה את הצפון, אך למעשה אפשר ללכת בעזרתו בקו ישר לאיזה כיוון שרוצים,  -

ארת זהה. אפשר להשתמש במצפן דיגיטלי כל עוד שומרים שהזווית בין הכיוון בו הולכים והצפון נש

)או במצפן אנלוגי שאת המידע ממנו נקבל באמצעות ניתוח תמונה של המצלמה( ולחשב את הזווית 

נים שהרובוט ייסע ובין הצפון. הרובוט ייחשב את הזווית המתקבלת יהרצויה בין הכיוון בו אנחנו מעוני

 ת המתקבלת לזווית הרצויה, ויתקן את עצמו לכיוון הנכון.בין כיוון נסיעתו ובין הצפון, ישווה בין הזווי
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אדום אפשר לחשב מרחק. ניתן לשים קרש או פס פלסטיק לאורך -: בעזרת חיישן אינפראIRחיישן  -

הצינורות, כך שכשהרובוט ייסע הוא יחשב את המרחק בינו לבין הקרש ויתקן את עצמו כשהמרחק 

 שהגדרנו כרצוי ישתנה. 

 

 

 

 זיהוי הפתח של הצינור:

ות ההתפלה הוא צינור קטן בתוך צינור גדול, ויש לזהות את פתחו של הצינור הקטן כך המבנה של צינור

 שהרובוט יוכל להשחיל את צינורית הבדיקה.

 לבעיה יש מספר פתרונות:

 חסרונות יתרונות מחיר 

 מסילה 

מדויקת מאוד, פתרון  

מכני ולכן לא דורש 

אלקטרוניקה או תכנות, 

סיכוי קטן לתקלות 

 וסטיות, עמיד מאוד.

התקנה יקרה, מקבע את 

הרובוט לעבודה רק 

במקום שכבר נבנתה בו 

מסילה, דורש שינוי פיזי 

של מקום העבודה של 

 הרובוט.

 מצלמה

ומעלה למצלמה ₪  300

 איכותית.

ות גבוהה המצלמה באיכ

די מדויקת, מאפשרת 

שימוש ברובוט בכל 

מקום שניתן לצייר עליו 

 קו ישר.

אם המצלמה מדויקת 

היא יקרה, ואם היא 

זולה היא לא מדויקת. 

דורש הרבה תכנות 

וחיבור לרכיב המכיל 

תוכנה גדולה. לתוכנה 

יכול לקחת זמן עד 

שהמידע מהמצלמה 

 יעבור עיבוד וניתוח.

 חיישן אור

יישן עצמו עולה הח

שקלים בודדים, מערכת 

ההגברה יכולה להגיע 

 עד מאת שקלים.

 לא מדויק. לא יקר, פשוט לביצוע.

 מצפן דיגיטלי

מחיר לא זול, דורש  שיטה מדויקת למדי ₪ 300 –כ 

חיבור לרכיב המכיל 

 תוכנה גדולה.

 מצפן אנלוגי + מצלמה

₪  ₪200 +  70 –כ 

 ומעלה למצלמה.

עם איכות מצלמה 

גבוהה השיטה מדויקת 

 למדי

מחיר גבוה, עם איכות 

מצלמה לא בגוהה 

השיטה לא מדויקת, 

דורש חיבור לרכיב 

המכיל תוכנה גדולה, 

בגלל המורכבות עלול 

לקחת הרבה זמן לעבד 

 את התמונה.

 IRחיישן 
 רזולוציה נמוכה יחסית. פשוט לביצוע. ₪  200 –כ 
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ראייה ממוחשבת: נתקין מצלמה על הרובוט שתצלם את הצינורות, המחשב ינתח את המידע וכאשר הוא  -

למשל על פי הקוטר שלו( יעברו פקודות לרובוט שיורו לו לאן לזוז ימצא את פתחו של הצינור הקטן )

 כדי שהוא יתמקם בדיוק מול הצינור הקטן ויכניס את צינורית הבדיקה.

בשורה, כך שכאשר הרובוט  IRאדום יכול לזהות מרחק. נוכל למקם חיישני -: חיישן אינפראIRחיישן  -

בל הברז הסוגר נמצא בעומק מסוים של הצינור( יעמוד מול פתח הצינור )הפתח סגור בשלב הזה, א

שני חיישנים יזהו מרחק קטן יותר מהרובוט לצינור, כלומר הם יזהו את היקפו של הצינור, ושאר 

 החיישנים שביניהם יזהו מרחק גדול יותר, כלומר את פתחו של הצינור עצמו.

הצינור יורכב מקור שגורם להם חיישנים: ניתן להשתמש בחיישנים שיזהו את פתח הצינור אם בפתח  -

לקבל אות. למשל, אם נרכיב מגנט על היקף הצינור נוכל לזהותו בעזרת חיישן מגנטי, אם נרכיב נורה 

 נוכל לזהותו על ידי חיישן אור וכדומה.

 

 

 

 

 הכנסת צינורית הבדיקה והסעתה אחורה:

צינורית הבדיקה תהיה מגולגלת. הרובוט יכניס את הצינורית, יבצע את ניתוח המים ויזיז אותה חצי 

שתי בעיות: האחת היא כיצד להכניס את מטר אחורה עד האלמנט הבא. הכנסת הצינורית גורמת ל

הצינורית בלי שהיא תיתקע במדרגות הקטנות בין המחברים, והשנייה היא כיצד הרובוט יוכל להכניס 

 את הצינורית, שאורכה הוא שישה מטרים, ולהזיזה אחרוה כנדרש.

 הצעות לפתרון הבעיה שפית הצינורית תיתקע במדרגות:

 לה ותחליק.שיוף הפיה כך שהיא תהיה עגו -

 חסרונות יתרונות מחיר 

 -ראיה ממוחשבת 

 מצלמה

ומעלה ₪  300

 למצלמה איכותית

מדויק יחסית גם 

יחסית באיכות נמוכה 

 בגלל המרחק הקטן

מחיר, תוכנה גדולה 

שעלול לקחת לה זמן 

לנתח את המידע 

 מהמצלמה

 IRחיישן 

פשוט לביצוע, לא  ₪  200 –כ 

דורש תוכנה 

 מסובכת.

 מחיר גבוה.

 חיישנים שונים

משקלים בודדים עד 

 מאות שקלים

הרבה אופציות 

פשוטות יחסית 

לביצוע, שלא 

דורשות הרבה 

 תכנות.

נוי פיזי דורשות שי

של חלק ממערכת 

הצינורות )התקנת 

נורה, מגנט וכ'ו(, 

יכול לגרום לחוסר 

 דיוקים.
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התקנת גולה בקצה הצינורית, כמו גולה של עט כדורי: כשהצינורית תיכנס הגולה תתגלגל ותחליק על  -

המדרגות. הבעיה היא שהגולה תחסום או תקטין את פתח זרימת המים, אך ייתכן שאפשר להתקין אותה 

 מים. בצורה שונה או לחורר את הצינור בצורה שונה כך שלא תהיה הפרעה לזרימת ה

 דוגמא: 

 

                                                                       

 

התקנת גלגל בקצה התחתון של הצינור: שיטה זו דומה לשיטת הגולה מהסעיף הקודם, אבל במקום גולה  -

 נתקין גלגלת בצורה הבאה:

 

 

 

קה תהיה גמישה מספיק בשביל שאפשר יהיה לגלגל הלבשת פיה קשיחה וחלקה: היות וצינורית הבדי -

אותה בלי שייגרם לה נזק, ייתכן שזה יהיה בלתי אפשרי לשייף אותה כדי שתחליק על המדרגות. 

 במקרה כזה אפשר להלביש על קצה הצינורית פיה קשיחה ומשויפת, שתאפשר לצינורית להחליק.

ו על פית הצינורית, כך שהיא תהיה חלקה ותחליק שימון קצה הצינורית: ניתן למרוח חומר שומני כלשה -

 על פני המדרגות.

 

 

 חסרונות יתרונות מחיר 

 שיוף הפיה

שיוף בלבד עלול לא  פשוט וקל לביצוע 

 –לפתור את הבעיה 

מתאים כשיפור לפתרון 

 שנבחר.

התקנת גולה בקצה 

 הצינורית

יפתור את הבעיה  מחיר לא ידוע

 בצורה פשוטה

עלול להיות קשה 

ביצוע, יתכנו הפרעות ל

בזרימת המים 

 לצינורית.

התקנת גלגל בקצה 

 הצינורית

יפתור את הבעיה  מחיר לא ידוע

בצורה פשוטה, ללא 

צורך בשינוי מבנהו של 

 הצינור עצמו.

עלול להיות קשה 

 לביצוע.

 הלבשת פיה
עלול לא לפתור את  פשוט וקל לביצוע מחיר לא ידוע

 הבעיה.

 שימון הקצה

עלול לא לפתור את  לביצועפשוט וקל  

מתאים  –הבעיה 

כשיפור לפתרון 

 שנבחר.

 

 חלל הצינור גולה

 גלגלת

 חלל הצינור
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 פתרונות אפשריים לפתירת הבעיה הכרוכה בהזזת צינורית הבדיקה אחורה וקדימה:

הצינורית תהיה כרוכה מסביב לגלגלת, שתסתובב ותפרוש או תקפל את הצינור בהתאם למה שיידרש  -

 מהרובוט באותו רגע.

 ן שני גלגלים, שיסתובבו וימשכו או יוציאו אותה בעזרת חיכוך. דוגמה: הצינורית תעבור בי -

 

 

 

 

 

 לרובוט תהיה זרוע, שתמשוך או תכניס את הצינורית. -

מתקן הנע על ציר, ואל המתקן תהיה מחוברת הצינורית. המתקן יזוז על מוט ויכניס או יוציא את  -

 הצינורית. 

 

 

 

 

 

 

 

 חסרונות יתרונות מחיר 

 גלגלת

 –מחיר לא ידוע 

בהתאם לסוג וגודל 

 הגלגלת.

פתרון פשוט וקל 

 לביצוע.

עלולים להיות חוסר 

דיוקים שיגרמו 

לצינורית הבדיקה לא 

להיכנס לצינור, 

השליטה על 

התקדמות הצינורית 

 תהיה קטנה יחסית.

 גלגלים

 –מחיר לא ידוע 

בהתאם לסוג וגודל 

 הגלגלים.

פתרון פשוט וקל 

 לביצוע

חוסר  עלולים להיות

דיוקים שיגרמו 

לצינורית הבדיקה לא 

להיכנס לצינור, 

הצינורית עלולה 

 להחליק.

 זרוע

מדויק, ניתן לשלוט  ₪ אלף  50 –כ 

על תזוזת הצינורית 

 ביתר דיוק.

 יקר מאוד.

 מתקן נע על ציר

תלוי  –מחיר לא ידוע 

 במתקן בו משתמשים.

מדויק, ניתן לשלוט 

 על תזוזת הצינורית.

ו מתקן יידרש ציר א

 ארוכים מאוד.

שני גלגלים, המזיזים את  צינורית הבדיקה

 הצינורית בכוח החיכוך איתה
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 דגימות המים וניתוחן: יסוףא

המים נכנסים לצינורית הבדיקה בגלל שהלחץ שלהם גדול יחסית ללחץ האוויר שבחוץ. הבעיה היא 

שצריך לדאוג שמכשיר הבדיקה יתרוקן מהמים מהאלמנט הקודם לפני שבודקים אלמנט חדש, ולכן יש 

צינורית הבדיקה ובין המערכת שמוציאה את המים מהבדיקה צורך בתיאום בין המערכת שמכניסה את 

, applic37-הקודמת ממכשיר הבדיקה. ניתוח הבדיקות יעשה על ידי חיבור החיישן או מכשיר הבדיקה ל

 ומשם המידע יעבור למחשב. 

 פתרונות אפשריים לבעיית המים שצריכים להתחלף במכשיר הבדיקה:

 ן הבדיקות, כך שהמים יישפכו.מכשיר בדיקת המים יכול להתהפך בי -

 ניתן לשים משאבה קטנה שתשאב את המים מהבדיקה הקודמת מהמכשיר. -

 

 מטרים: 3-4עלייה לגובה של 

מטרים. יהיה  4-ל 3גובהו של כל מתקן ההתפלה, כלומר גובהה של שורת הצינורות האחרונה, הוא בין 

היו סטיות מהמטרה או קריסה של הרובוט צורך להתאים את הרובוט לעבודה בגבהים כאלה, כדי שלא י

 עצמו.

 פתרונות לבעיה:

ניתן להשתמש ברמפה חשמלית/פניאומטית/הידראולית: נרכיב את הרובוט על הרמפה, והמחשב ישלוט  -

 על מנועי הרמפה. כך יוכל כל המכלול לנסוע לאורך הצינורות ולעלות לגובה.

הנדרש ותכניס את צינורית הבדיקה במקום שכל זרוע: אפשר לחבר זרוע לרובוט, שתעלה לגובה  -

 הרובוט יעלה.

אפשר לחבר את הרובוט דווקא מהתקרה, כך שבמקום לעלות הוא ירד. על התקרה תהיה מסילה עליה  -

 הרובוט ייסע.

אפשר לשלב בין חיבור לקרקע וחיבור לתקרה: הרובוט ייסע על הקרקע, אבל יהיה מחובר לכבל  -

 שהוא יצטרך לעלות לשורת צינורות גבוהה יותר.מהתקרה שירים אותו כ

אפשר להרכיב ציר על המשטח הנע, ועל הציר יהיה תפוס קצה צינורית הבדיקה במתקן שיכול לעלות  -

כרך מסביב למוט שיסובב על ידי יולרדת בחופשיות על הציר. למתקן נחבר כבל שיועבר על גלגלת וי

כרך ויתקצר או ישתחרר ויתארך, כך שהמתקן וקצה יימנוע. כשהמנוע יסובב את המוט, הכבל 

 הצינורית יעלו או ירדו.

  ניתן לחבר לרובוט מתקן שיעלה אותו, כמו למשל בדוגמא הבאה: -

 ניתן להשתמש במוט הברגה, שעל ידי סיבובו המערכת תעלה ותרד. -

 

 

 

 

 

 רובוט
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נפתח החלטנו להשתמש במוט הברגה היות וזו האופציה  דגם של המערכת אותולפתרון בעיית ההרמה ב

הנוחה ביותר לגבהים אליהם תתרומם מערכת הבדיקה שלנו. שימוש ברובוט לגבהים ידרוש עזרה 

ה. ממהנדס שימצא מערכת הרמה מתאימה לנסיבות, וכל אחת מהאופציות שהצענו יכולה לתת פתרון לבעי

 בשלב זה נשתמש באופציה היציבה והנוחה ביותר לנו תחת מגבלות זמן ותקציב.

 

 

 

 

 חסרונות יתרונות מחיר 

רמפה 

 חשמלית/פניאומטית/

 הידראולית

תלוי בסוג  –לא ידוע 

וגודל הרמפה, בסוג 

וגודל המשאבה או בסוג 

וגודל הקומפרסור. צפוי 

 להיות גבוה.

מאפשר לרובוט 

עצמאיות, יציב, פותר 

את הצורך לבנות את 

מתקן ההרמה כחלק 

 מהרובוט.

יקר, דורש חשמל, עלול 

להיות לא מדויק, 

המשאבה או הקומפרסור 

עלולים להכביד מאוד על 

קל הרובוט מבחינת המש

 שלו.

 זרוע

תלוי בסוג  –לא ידוע 

וגודל הזרוע. צפוי להיות 

 גבוה.

ימנע את הצורך להרים 

את הרובוט עצמו, 

יאפשר שליטה טובה על 

 הצינורית.

יקר, יגרום לצורך לייצב 

היטב את הרובוט, 

 מסורבל.

 חיבור מהתקרה

ימנע את הצורך להרים  לא ידוע

 את הרובוט.

יקר, עלול להיות לא 

יגביל את הרובוט מדויק, 

לאזור המסילה על 

התקרה ויידרש שינוי 

 פיזי במתחם הצינורות.

 חיבור מהקרקע והתקרה

ייצב את הרובוט, ימנע  לא ידוע

 את הצורך להרים אותו.

יקר, עלול להיות לא 

מדויק, יגביל את הרובוט 

לאזור המסילה על 

התקרה ויידרש שינוי 

 פיזי במתחם הצינורות.

וריד כבל שמעלה או מ

את קצה צינורית 

 הבדיקה

דרושים כבל, מוטות 

לא צפוי להיות  –ומנוע 

גבוה, אך תלוי בחלקים 

 ובחומרים בהם נשתמש.

זול, יציב )ניתן לשים 

יצוב(, ישני מוטות ל

 פשוט.

ידרוש את הגדלת 

הרובוט כדי שיעמוד 

ביציבות, עלול להיות לא 

 מדויק, דורש חשמל.

 מתקן הרמה לרובוט

תלוי בסוג  –לא ידוע 

 וגודל המתקן.

יאפשר לרובוט 

 עצמאיות.

עלול להיות לא יציב, 

עלול להיות לא מדויק, 

 עלול להיות יקר.

 מוט הברגה

תלוי בסוג  –לא ידוע 

וגודל המוט ובעזרים 

 הנלווים לייצובו.

פשוט, לא דורש תכנות 

רב, יציב לגבהים 

 נמוכים.

לא יציב לגובה, נראה כי 

 לגובה יהיה לא יעיל.
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 חישוב מידות הרובוט לפי מרכז הכובד:

 

 סטימטרים. 80 –גובה בסיסי של הרובוט: כ 

 סנטימטרים. 40 –גובה משוער של מרכז הכובד, כשהרובוט בגובהו הבסיסי: כ 

 .מטרים 3.5 –גובה מקסימלי של הרובוט: כ 

 מטרים. 1.8 –גובה משוער של מרכז הכובד כשהרובוט בגובהו המקסימלי: כ 

 מטרים בשניה. 0.06 –תאוצת הרובוט: כ 

 

( במרחק בין מרכז הכובד gכדי שהרובוט לא יתהפך צריך שמכפלת תאוצת הכבידה על פני כדור הארץ )

( בגובהו של מרכז aתאוצה ), המרחק אותו אנחנו מחפשים( יהיה גדול או שווה למכפלת הxלגלגלים )

 .g∙x ≥ a∙y(. בנוסחה: yהכובד מהרצפה )

סנטימטר. פירוש המספר  12 –מטרים בערך, כלומר כ  ≤ 0.012xנציב את המספרים שיש לנו, ונגלה כי 

סנטימטר. אנחנו נעשה את  12הזה הוא, שהמרחק בין מרכז הכובד למרכז כל גלגל צריך להיות לפחות 

גדול הרבה יותר, היות ומרכז הכובד לא יכול להיות סימטרי לחלוטין )החישוב נעשה במצב המרחק הזה 

אידיאלי( מה שיפגע בשיווי המשקל. הבסיס צריך להיות רחב ויציב מספיק כדי לשאת טלטולים שייתכנו 

 כאשר הרובוט נמצא במלוא גובהו וצינורית הבדיקה מושחלת לתוך צינור ההתפלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גובה בסיסי: 

 80 –כ 

 סנטימטרים

גובה מקסימלי: 

 מטרים 3.5 –כ 

 בסיס הרובוט

חלק נע, מחזיק 

את קצה צינורית 

 הבדיקה.
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 השוואה בין רובוט הנע על מסילה/חריץ לרובוט אוטונומי
 

 

 

 

 

הקטגוריות עליהן נתמקד בהשוואה הן הדיוק והקשר למחשב והתוכנה. הגמישות מהווה גורם חשוב, אך 

אנחנו עובדים במכון התפלה בו כל הצינורות מסודרים בקו ישר כך שנושא הגמישות לא רלוונטי. במקרה 

פשר יהיה להתגבר על בעיות הכרוכות בסידור שונה של הצינורות על ידי עיצוב המסילה או הצורך, א

מערכת ההנעה בצורה שונה. העלויות לא צפויות להיות שונות מאוד זו מזו, היות והתכנון הוא שהמערכת 

היו תותקן יחד עם המתקן )במקרים של מתקנים חדשים( כך שמחיר בנית המסילה או חפירת החריץ לא י

רלוונטיים. ההפרעה לסביבת העבודה לא תשנה את הבחירה, היות והיא זמנית בלבד לשלב ההתקנה 

 ואחריו היא מינימלית בשני המקרים.

אם כן, הנושאים החשובים עליהם נותר לנו לדון הם הדיוק והקשר למחשב והתוכנה. הגענו למסקנה 

גע. אנחנו מעדיפים להתפשר על הגמישות ששימוש במסילה או חריץ יתאימו יותר לפרויקט שלנו כר

והעצמאיות של הרובוט למען דיוק גדול יותר, שכן הדיוק חשוב מאוד למניעת בעיות. שימוש במסילה 

יפשט את התכנות של הרובוט ויפתור בעיות שעלולות לצוץ אם צינורית הבדיקה לא תגיע למקומה הנכון. 

ימלית עד אפסית של אנשים )למרות שתקלות תמיד אנחנו מעוניינים שהמערכת תפעל בהתערבות מינ

 עלולות לצוץ(, וככל שנפשט את התכנות כך תידרש פחות התערבות.

 מסילה/חריץ אוטונומי 

 לא גמיש, מוגבל לאזור המסילה גמיש מאוד גמישות

יתכנו שגיאות. כל צל שיוטל  דיוק

על המצלמה או עצם שיעבור 

 בין המצלמה לסמן 

)קו שחור, לייזר וכ'ו( עלול 

 לגרום לשגיאות.

כל עוד המסילה או החריץ  - מדויק

 ממוקמים כמו שצריך

בניית מסילה/חפירת חריץ, מנוע   -שני מנועים, מצלמה  עלויות

  -אחד, גלגל 

כן במהלך התקנת המסילה, אחרי  מינימלית הפרעה לסביבת העבודה

ההתקנה תיתכן הפרעה אך לא 

 גדולה.

דרוש קשר לניתוח התמונות  קשר למחשב ותוכנה

 מהמצלמה

המסילה לא מאפשרת  –א דרוש ל

לרובוט לסטות ולא נדרשים תיקוני 

 מסלול.
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 השוואה בין מסילה לחריץ:

 

יציבות: מסילה יציבה יותר מחריץ, היות ושטח המגע בין הגלגל והמסילה גדול משטח המגע בין הגלגל 

 קות. לחריץ. שטח מגע גדול יותר פירושו פחות החל

 

 

 

 

 

 

שחיקה: בחריץ השחיקה תהיה גדולה, היות ודפנות הגלגל יתחככו בדפנות החריץ והגלגל יישחק מהר. 

 במסילה השחיקה תהיה מינימלית לפני הגלגל, היכן שהוא נוגע בקרקע.

 הפרעה לסביבה: מסילה בולטת עלולה להפריע לסביבת העבודה. חריץ יהיה מורגש פחות.

וש התקנת מסילה וחריץ ידרוש קדיחה ברצפה, כך שאנחנו מעריכים שהבדל בעלויות עלויות: מסילה תדר

 לא יהיה משמעותי.

דיוק: מסילה מדויקת מאוד, שכן לגלגל המניע אין מקום לזוז ימינה ושמאלה אלא הוא קבוע על המסילה. 

 בחריץ יש רווח קטן בין הגלגל לדפנות החריץ, מה שעלול לגרום לאי דיוקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שטח המגע  –מסילה 

)צבע ורוד( בין הגלגל 

 למסילה גדול

שטח המגע  –חריץ 

)צבע ורוד( בין הגלגל 

 למסילה גדול
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 חשיבות השימוש במצלמה:
 

אנחנו נשתמש במצלמה לתיקון של שגיאות קטנות שעלולות לצוץ כתוצאה משגיאות של מערכת ההנעה. 

הוא הציר המקביל לצינורות ונמשך לאורך כל גוש צינורות )מימין  Xהרובוט יזוז בשני צירים: ציר 

ונמשך לגובהו של גוש הצינורות )מלמעלה למטה(.  הוא הציר המקביל לצינורות Yלשמאל(, וציר 

תעשה, ככל הנראה, על ידי מיקרוסוויץ' שיותקן בתחתיתו של  Xהשליטה במיקומו של הרובוט בציר 

הרובוט. כאשר יגיע הרובוט לטור הצינורות הבא, בליטה קטנה ברצפה תסגור את המיקרוסוויץ' והרובוט 

על ידי ספירת השניות בהן תעבוד מערכת ההרמה של  תעשה כל הנראה Yיעצור. השליטה בציר 

הצינורית )למשל אחרי שתי שניות הצינורית מגיעה לצינור השני, אחרי ארבע שניות היא מגיעה לצינור 

השלישי וכ'ו(, או על ידי מרחק הכבל שמרים את קצה הצינורית שימשך חזרה וילופף על המנוע )למשל 

ית לעבור לצינור הבא(. פתרונות אלה נראים כפתרון שיביא את פתח כל מטר של כבל גורם לפתח הצינור

הצינורית למקום המדויק, אך הבעיה המרכזית היא אי דיוקים שגרמו מסיבות שונות כמו: נפילת מתח, 

החלקה של הכבל, בעיה קטנה במנוע שתאט אותו ועוד. את האי דיוקים האלה ניתן למנוע בשתי שיטות 

 שנים או שימוש במצלמה. עיקריות: שימוש בחיי

שימוש בחיישנים פירושו להתקין חיישן קטן ליד כל פתח צינור, למשל סוגר למיקרוסוויץ' )המיקרוסוויץ' 

עצמו יהיה על הרובוט( או מקור אור )חיישן האור, שיקלוט את האור, יהיה על הרובוט(. הבעיה עם 

שעולים כסף  –קטנות, סוגרי מיקרוסוויץ'  מנורות –השיטה הזו היא שהיא דורשת מספר רב של פריטים 

ודורשים תכנות נוסף. בנוסף, עלולה להיווצר בעיה בתיקון, שכן הרובוט יצטרך לחפש היכן נמצא הפריט 

אותו הוא מחפש, וללא חיישן נוסף שיעזור לו לחפש אותו יתבזבז זמן רב. במילים אחרות, השימוש 

על מערכות הבקרה וההנעה של הרובוט. עם זאת, חיישנים  בחיישנים כאלה יהיה חסר תועלת ורק יעמיס

 כאלה יכולים לשמש כעזרים לדיוק רב יותר.

שימוש במצלמה יפתור את הבעיה, היות והמצלמה תבצע קליטה של התמונה ב"שידור חי", המחשב ינתח 

רכת את התמונה, יבחן את השתנותה ויעביר הוראות מדויקות למערכת הבקרה. המצלמה תאפשר למע

ההנעה לתקן את מיקומו של הרובוט בצורה רציפה, ותמנע שגיאות מצטברות. שגיאה מצטברת היא 

שגיאה שהולכת וגדלה, היות והסטייה נשארת קבועה ונוצרת כל הזמן. למשל, אם יש סטייה של שני 

נור, מילימטר בצינור הראשון היא לא תשנה הרבה, אבל אם השגיאה תצטבר בעוד שני מילימטר לכל צי

שגיאה גדולה שתגרום לבעיות רבות. המצלמה תמנע  –סנטימטר  1.6בצינור האחרון השגיאה תהיה של 

 את היווצרותה של שגיאה מלכתחילה, כך שלא ייווצר מצב של שגיאות גדולות.

ניתן לראות ששימוש במצלמה הוא חשוב מאוד לצורכי דיוק. שימוש במצלמה ינטרל שגיאות אפשריות 

 כת לעבוד בצורה בטוחה ורציפה יותר.ואפשר למער
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 Applic37ערכה לטכנאי: 

 
תפקידה של תוכנית ערכה לטכנאי היא לאפשר למשתמש ולטכנאי המתחזק את המערכת לאתר תקלות 

ומשתנה בהתאם לפקודות  37ביתר קלות. לשם כך כתבנו תוכנה שנותנת תצוגה ויזואלית של האפליק 

למידע שמתקבל ממנו. כך יכול המשתמש לבדוק אם התקלה היא באפליק אותן אנחנו נותנים לו ובהתאם 

, 37, ברכיבי החומרה )מערכת ההנעה, חיישן המוליכות( או בתכנות: אם התקלה היא באפליק 37

כשנלחץ על האייקונים של היציאות הדיגיטליות צבעם ישתנה )והפקודה תישלח אליו, שכן היא מותנית 

עצמו הנורות יישארו כבויות והרכיבים לא יעבדו. אם התקלה היא בתכנות  37בשינוי הצבע( אך באפליק 

האייקונים לא ישנו את צבעם וכל מידע שיתקבל מהכניסות הדיגיטליות והאנלוגיות לא יוצג על המסך. 

אם התוכנה היא ברכיבי החומרה יכולים להיות שני מקרים: אם מערכת ההנעה לא תעבוד, כשניתן אות 

ישנו את צבען אך  37הדיגיטלי הכפתורים על המסך ישנו את צבעם, הנורות באפליק  בערוצי הפלט

, ולכן 37מערכת ההנעה לא תעבוד. אם חיישן המוליכות לא יעבוד, לא יתקבל שום קלט באפליק 

 המספרים בתוויות המסמלות את הקלט האנלוגי לא ישתנו. 

 כך נראה המסך למשתמש של הערכה לטכנאי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלה מייצגים הכפתורים שמונת ה
את היציאות הדיגיטליות. לחיצה 

על אחד מהכפתורים גורמת 

לשליחת לשינוי צבעו לירוק ו
ורה תידלק נפקודה לאפליק, בו 

במקרה זה,  .התואמת לאייקון

 .Q5 –ו  Q2 ,Q3ידלקו נורות 

שמונת תיבות הטקס האלו 
מייצגות את הקלט האנלוגי. 

כאשר נכנס קלט כלשהו 

לכניסות אלה, כתוצאה, 
יישן אליהן, למשל, מחיבור ח

המחשב מציג את הערך הנכנס 

בתיבת הטקסט המתאימה. 
במקרה זה, לחיבור הראשון 

AL0   ולחיבור  12נכנס הערך

 .27, נכנס ערך Al1השני, 

שמונת התוויות האלה מייצגות את 

הקלט הדיגיטלי. כאשר נכנס קלט 
דיגיטלי לאפליק, המחשב יציג 

בערכה לטכנאי אילו נורות נדלקו 

ומהו הערך הדיגיטלי שהתקבל 

כתוצאה מכך. במקרה זה נדלקו 

 .J5 –ו  J2 ,J4הנורות 

שני פסי הגלילה האלה מייצגים 

את הפלט האנלוגי. כדי לשלוט 

על הפלט האנלוגי יש לגלול את 

פס הגלילה ימינה כדי להגדיל 

את המתח היוצא או שמאלה כדי 

 להקטין את המתח היוצא.
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הערכה לטכנאי מאפשרת לנו גם לאתר תקלות וגם לקבל מידע על האותות העוברים באפליק עצמו. 

בנוסף, בעזרת הערכה לטכנאי אנחנו יכולים לשלוט ידנית על היציאות האנלוגיות והדיגיטליות במקרה 

 של בעיה כלשהי או ניסיון לאתר בעיות. 

מערכת שלנו נובעת מהעבודה שבלעדיה היינו נאלצים לפרק את כל רכיבי חשיבותה של הערכה לטכנאי ב

המערכת בשביל לאתר תקלות. אם מערכת ההנעה לא הייתה עובדת, היינו נאלצים לפרק אותה ולבדוק 

עצמו ואת התכנות שלנו, מה שהיה גורם לאי נוחות, בזבוז זמן ואולי  37בנפרד את המנוע, את האפליק 

עזרת תוכנה זו, יש באפשרותנו להפעיל ישירות את מערכת ההנעה )שתהיה מחוברת גם נזק למערכת. ב

ליציאות הדיגיטליות או האנלוגיות( ולקלוט ישירות את המידע המתקבל מחיישן המוליכות, שיהיה מחובר 

 לאחת מהכניסות האנלוגיות.
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 המצלמה –ערכה לטכנאי 

 
י למצלמה היא לפתוח את ערוץ התקשורת בין המצלמה למחשב ולוודא שהיא תפקידה של הערכה לטכנא

עובדת כראוי ומצליחה לזהות אם העיגול נמצא במקום הנכון. לשם כך כתבנו תוכנה שבלחיצה על כפתור 

פותחת את ערוץ התקשורת ומציגה את התמונה המתקבלת מהמצלמה. אחרי שנקלטות התמונות, יכול 

חראי על תחזוקת המערכת לבדוק האם המצלמה אכן מבצעת את עבודתה ובודקת המשתמש או הטכנאי הא

 אם העיגול נמצא במקומו הרצוי.

לקלוט את התמונות המתקבלות מהמצלמה, כך שהמשתמש  גורמת לתוכנה "התחל"הלחיצה על כפתור 

שתמש יכול המ"עצור" יכול לוודא שהתמונה הנקלטת היא אכן התמונה שהוא מחפש. בעזרת כפתור ה

תויות מתחת לעצור את קליטת התמונות מהמצלמה, והתמונה שמוצגת על המסך תיעלם. שלושת ה

מראה באיזה צד של התמונה המחשב מזהה את  לכפתורים מראות את ניתוח התמונה: התווית הראשונה

דה השחורה הראשונה שנקלטת והתווית מראה מה הן הקואורדינטות של הנקו התווית השנייההעיגול, 

ביותר, מראה האם העיגול נמצא במקום הנכון או לא. )הערה: היות  הא למעשה החשובי, שההשלישית

והמצלמה תהיה מעל פתחה של צינורית הבדיקה, המקום בו אמור להיות הצינור כדי שהצינורית תיכנס 

 אליו יהיה באזור תחתית התמונה שתתקבל, ולא במרכז(.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתחיל את קליטת התמונות 

פותח ערוץ  –מהמצלמה 

 תקשורת

עוצר את קליטת 

 התמונות מהמצלמה.

ו של מציג את מקומ

 העיגול ביחס למרכז

מציג את הקואורדינטות של 

 הנקודה השחורה הראשונה

ציון האם הצינור נמצא במקום 

 בו הוא אמור להיות או לא
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חשיבותה של הערכה לטכנאי למצלמה מתבטאת בכך שללא הערכה לטכנאי, אם היה נוצר הצורך לאתר 

בעיה הקשורה בזיהוי הצינור היינו צריכים לבדוק בנפרד את תקינות המצלמה, את תקינות הקשר בין 

לא צורך המחשב למצלמה ואת תקינות התוכנה. בעזרת הערכה לטכנאי, נוכל לבדוק את הדברים האלה ל

לפרק חלקים: אם לא תופיע תמונה על המסך נבדוק אם פתיחת הקשר עם המצלמה נעשתה כראוי, ואם כן 

נדע שהבעיה היא במצלמה. אם הבעיה היא בפקודות לפתיחת הקשר עם המצלמה סימן שיש טעות 

יאת בתכנות או בהתקנת הרכיב שמאפשר למחשב ליצור קשר עם המצלמה. אם הבעיה היא בתכנות למצ

המקום הנכון של העיגול, נראה שהנתונים שהתקבלו לגבי מיקומו של הצינור לא תואמים לתמונה 

 שהתקבלה על המסך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

DataGrid 

 
כדי שיהיה לנו נוח יותר להתעסק עם מסד הנתונים, נצטרך לסדר אותו בצורה של טבלה. הכלי שמאפשר 

 , והוא מאפשר להציג מסדי נתונים בצורה מסודרת כטבלאות.  DataGridקרא זאת בויזואל בייסיק נ

נתונים רבים שמשמשים בעבודה עם  745-748סדנת לימוד" עמודים  6לפי הספר "ויזואל בייסיק 

( שמורכבת מעמודות ושורות ונראית כטבלה. מבנה תצוגה Gridתוכניות מחשב מוצגים במבנה של רשת )

להציג  DataGridדף עבור משתמשים רבים. בויזואל בייסיק מאפשר פקד בשם כזה הוא המבנה המוע

נתונים הכלולים במסד נתונים קיים בצורה של טבלה המאפשרת למשתמש לבצע גישה ישירה לתאים 

 מסויימים, לצפות בהם בנוחות ולשנות את המידע המוצג בהם.

למנט שבכל צינור התפלה בתאריכים בפרויקט שלנו נשתמש במסד נתונים שיציג את המליחות בכל א

שבהם התבצעו הבדיקות, ועל מנת להקל על חיפוש הנתונים במסד נציג את הנתונים כטבלאות בויזואל 

 .DataGridבייסיק בעזרת הפקד 

ידי בחירה בפקודה -הפקד עצמו נוח לשימוש אך לפני תחילת העבודה יש להוסיפו לארגז הכלים על

components  פריט וסימון ליד הMicrosoft DataGrid Version 6.0   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. Dataכדי שנוכל להשתמש בפקד יש צורך להגדיר עבורו את המבנה הרצוי ולחבר אותו למקור נתונים )

ומציבים  DataGridעל הטופס, מציגים את חלון המאפיינים של פקד   Dataלשם כך משרטטים פקד 

 .  Dataפקד את שם ה  DataSourceבמאפיין 
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 הן:  DATAהפקודות המשמשות להכנסת מסד הנתונים ל 

 

AdoData.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &    

"D:\my\db\viper.mdb" )מיקום מסד הנתונים( 

AdoData.RecordSource = "select  ( 4)עמודה (0)עמודה  , (2)עמודה  , (0)עמודה  ,  from )שם הטבלה(" " 

 )בוחר את העמודות מהטבלה של מסד הנתונים(

AdoData.CommandType = adCmdText פקודה קבועה שמטרתה להגדיר את הפקד()  

AdoData.Refresh רענון מסד הנתונים()  

 

שבמקור  יכול להגדיר את מספר העמודות שבו באופן אוטומטי, בהתאם למבנה העמודות DataGridפקד 

הנתונים אליו הוא מקושר. לאחר מכן נשאר רק להתאים את עיצוב הרשת לצורכי המשתמש ולבצע 

פקודות עיצוב אותן יש לבצע באופן ידני. הפקד הזה הוא פקד שמספר גדול של מאפיינים משמשים 

ייניו. להגדרת פעולתו, בדומה לפקדים אחרים גם לו יש דפי מאפיינים שמאפשרים גישה מסודרת למאפ

 כדי להציג אותם יש ללחוץ לחיצה ימנית על הפקד ולבחור את הפקודה "מאפיינים" מהתפריט שמוצג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. DataGrid-דוגמא לדף מאפיינים של ה

ניתן לשנות את המאפיינים הגרפיים 

)צבע, פונט( או מאפיינים הקשורים 

 לעבודה עם הפקד )עבודה עם המקלדת(. 
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יתן לבחור תאים ברשת בעזרת העכבר, אך יש גם אפשרות להשתמש במקלדת, שמאפשרת לבצע נ

בעבודה איתו. את  פעולות מהר יותר. הפקד כולל מספר מאפיינים שמגדירים את אופן פעולת המקלדת

בגיליון מאפיינים של הפקד והוא  KeyBoardהמאפיינים האלו ניתן להגדיר על ידי שימוש בכרטיסייה 

 מאפשר, למשל, לקבוע אם מקשי החצים יאפשרו לעבור בין תאים בפקד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך שלא . מצד שמאל ניתן לראות את המDataGrid –זוהי דוגמא למאגר נתונים אחרי שימוש ב 

בצורתו הגראפית, כאשר כל תיבת טקסט מציגה עמודה אחרת באותה רשומה. מצד ימין ניתן לראות את 

. הרשומה הראשונה,  DataGrid -התצוגה הגראפית של הנתונים כפי שהם שמורים, על ידי שימוש ב 

 כלומר השורה הראשונה בטבלה, היא אותה רשומה שמוצגת בצד שמאל של המסך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 רשימת פקודות שימושיות:

 = מאפשר גישה לנתונים שבתוך המסד. Recordset = פניה לפקד.   AdoData: מחיקת רשומה

AdoData.Recordset.Delete 

  הוספת רשומה:

AdoData.Recordset.AddNew 

ס במקרה הזה, נכנ -פונים למערך, לעמודה "תאריך" ומכניסים נתון הוספת נתונים לרשומה החדשה:

 תאריך לעמודה בשורה המסומנת.

AdoData.Recordset![תאריך] = Date 

 

 זהו נוהל לדוגמא המראה כיצד ניתן לשאוב נתונים ממסד נתונים ולהציג אותו בצורה של טבלה:

 

Private Sub Form_Load)( 

        AdoData.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data_ 

Source=" & "D:\my\db\viper.mdb" 

             AdoData.RecordSource = "select מספר ,תאריך, ,צינור ,אלמנט ,מוליכות from one" 

             AdoData.CommandType = adCmdText 

            AdoData.Refresh 

            AdoData.Recordset.Movelast 

End Sub 

 

 

מהקוד שנכתב למעלה. הערה: המוליכות נכנסת אחרי קריאת נתונים מחיישן זוהי הטבלה המתקבלת 

 המוליכות שהפקודות להשגת הנתונים ממנו לא מצויינות בקוד. זוהי הטבלה בה נשתמש בפרוייקט שלנו.
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 התצוגה הגרפית של הנתונים

 
שמאפשר לראות רק רשומה כל בדיקות המליחות נשמרות בזיכרון של המחשב בצורה של מסד נתונים, 

, DataGridאחת בכל פעם. על מנת להקל על המשתמש להשוות בין הצינורות השונים, השתמשנו בכלי 

שמאפשר להכניס את המסד לטבלה מסודרת לפי עמודות ורשומות, שמאפשרות למשתמש לראות בקלות 

 מה היחס בין המליחות בצינור אחד לשאר הצינורות.

 :DataGrid –י שהוא נראה אחרי שימוש ב זהו מסד הנתונים, כפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תצוגה זו טובה ונוחה, אך היא אינה מציינת אלו אלמנטים לא עובדים כראוי והמליחות בהם מתחילה 

לעלות או כבר מגיעה לרמות שאינן רצויות. היות והמערכת מיועדת להקל על עבודתם של הבודקים, יש 

רה גרפית שתאפשר להם להבחין במהירות היכן המליחות מתקרבת לערך צורך להציג את הנתונים בצו

 הלא רצוי, היכן היא עברה אותו ובאילו אלמנטים מדובר. 

לשם כך כתבנו תוכנה שתפקידה להציג את הנתונים בשתי דרכים: אחת בצורה של גרף עמודות, המראה 

השניה המציגה את צינור הסינון עצמו היכן המליחות מתקרבת למקסימום המותר והיכן היא עברה אותו, ו

עם החלוקה לאלמנטים, כאשר בכל אלמנט מסומן היכן נעשתה הבדיקה ואיזה ערך התקבל. כדי להציג 

צינור מסוים, המשתמש צריך לכתוב את מספר הצינור אותו הוא רוצה לבדוק בתיבת הטקסט, וללחוץ על 

והמשתמש יוכל לסגור אותו כשירצה ולבחור צינור  הכפתור שלידו. הלחיצה תפתח חלון בו יצגו הנתונים,

 אחר.
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 כך נראית התצוגה הגרפית של הנתונים:

 

הקווים האדומים והשחורים בשרטוט של הצינור מציינים את החלק עליו בוצעה הבדיקה )ניתן לראות כי 

הבעיה  על מנת לבדוק אם –בהתחלתו, באמצעו ובסופו  –בכל אלמנט מבוצעות למעשה שלוש בדיקות 

היא באלמנט עצמו או בחיבורים בין שני אלמנטים סמוכים(, והקווים המקווקווים מסמנים את ההפרדה 

 בין האלמנטים. 

בדיאגרמה ניתן לראות עד כמה הערכים קרובים לערך המקסימלי הרצוי שקבענו. אם קבענו, למשל, 

הוא הערך המקסימלי שאחריו מיקרוסימנס לסנטימטר )יחידות המידה של מוליכות(  1,500שערך של 

האלמנט כבר נחשב למקולקל או סתום, נוכל לראות, למשל, שבכל האלמנט השני יש מליחות חריגה 

יחסית לנורמלי )ניתן לראות שהמליחות נמצאת במגמת עלייה מתונה לאורך צינור הסינון(, שבמפגש בין 

ל דליפה ושהאלמנט השישי בעייתי כי האלמנט השלישי לרביעי יש מליחות גבוהה מאוד שכנראה מעידה ע

 המליחות בו גבוהה מאוד.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 מדריך למשתמש בתוכנה

 

 בכניסה לתוכנה, ייעלה המסך הראשי, ממנו אפשר להפעיל את המערכת : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחיצה על כל אחד מהלחצנים תפתח את הטופס התואם לכותרת הרשומה על הלחצן:

 שר לבחור את הצינורות בהם תתבצע הבדיקה ולהתחיל את הבדיקה.מאפ –"הפעלת המערכת" 

 .37יפתח את הערכה לטכנאי של האפליק  –" Applic37 –"ערכה לטכנאי 

 יפתח את הערכה לטכנאי של המצלמה. –המצלמה"  –"ערכה לטכנאי 

ו בעבר תאפשר לראות את תוצאותיהן של בדיקות המליחות שנערכ –"ההיסטוריה של בדיקות המליחות" 

 בצינור מסוים.

 תאפשר למשתמש לראות מהי המליחות בצינור הנבדק באותו רגע. –"המליחות בצינור הנבדק" 

כדי לחזור למסך הראשי מכל מסך אחר, יש ללחוץ על כפתור "חזרה למסך הראשי". פעולה זו תסגור את 

 .החלון ותפתח את המסך הראשי, אך לא תפסיק את הבדיקה ואת מילוי הנתונים

 

 מסך "הפעלת המערכת": 

במסך זה יש לסמן את צורת הבדיקה המועדפת: מהלך שלם על כל הצינורות, בדיקה של צינורות בודדים 

או בדיקת טווח של צינורות רצופים. במקרה של בדיקה חלקית יש להכניס גם את נתוני המיקום של 

ים, אחרי הכנסת כל הנתונים על צינור הצינורות אותם מבקשים  לבדוק. אם בוחרים לבדוק צינורות בודד

אחד יש ללחוץ על כפתור "הוסף צינור", כך נתוני הצינור הקודם יישמרו בזיכרון של המחשב ויאפשרו 

 את הכנסת הנתונים על הצינור הבא שהמשתמש רוצה לבדוק.

 כשנבחרה צורת הבדיקה יש ללחוץ על כפתור "הפעלה", והרובוט יתחיל בפעולתו. 
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 ":Applic37 -מסך "ערכה לטכנאי 

והמערכות המחוברות אליו. לחיצה  37מסך זה מאפשר למשתמש לבדוק את הקשר בין התוכנה, האפליק 

על הכפתורים האדומים באזור הפלט הדיגיטלי תדליק את האורות על האפליק עצמו ותשנה את צבע 

ורים לצבעם האדום. חיבור מקור מתח הכפתורים, ולחיצה נוספת תכבה את הנורות ותחזיר את הכפת

לקלט הדיגיטלי ייגרום לשינוי צבע התוויות בהתאם לשינוי צבע הנורות באפליק. חיבור מקור מתח לקלט 

האנלוגי יגרום לתוויות ליד כל נקודת קלט להציג את הערך של המתח שהתקבל בנקודה זו. הזזת פס 

חיבור  יציאה האנלוגית, ואותו ניתן למדוד על ידיהגלילה יגרום לשינוי ברמת המתח שיפיק האפליק ב

 נקודות הפלט האנלוגי למד מתח )או לנקודות הקלט האנלוגי(. 
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 המצלמה": –מסך "ערכה לטכנאי 

לחיצה על כפתור "התחל" תתחיל את קליטת התמונה מהמצלמה, והיא תופיע במסגרת הלבנה. מצד ימין 

 נמצא במקום הנכון. כדי לעצור את קליטת התמונות יש ללחוץ על כפתור "עצור".יצוין האם הצינור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסך "נתונים על הצינור הנמדד":

במסך זה ניתן לראות את רמת המליחות באלמנטים השונים בצינור שנבדק באותו רגע. ככל שתתקדם 

 קוב בזמן אמת אחר התקדמות הבדיקה.הבדיקה הנתונים יתמלאו בטבלה ובגרף, והמשתמש יכול לע
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 מסך "היסטורית הבדיקות":

במסך זה ניתן לראות את כל התוצאות של הבדיקות שנעשו בעבר. כדי לראות את היסטורית המליחות 

 בר.בצינור מסוים, יש למלא את נתוני המיקום שלו, ולטבלה יוזנו נתוני כל הבדיקות שנעשו בצינור זה בע
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 סיכום כללי
 

הרעיון לפרוייקט שלנו עלה כשביקרנו בקיבוץ מעגן מיכאל כדי להתרשם ממכון ההתפלה ובריכות הדגים 

של הקיבוץ. נפגשנו עם שאולי אורן, מהנדס מכון ההתפלה במעגן מיכאל, והוא הסביר לנו על המכון ועל 

התחלה מכון ההתפלה והתהליכים המתרחשים בו נראו לנו מסובכים הבעיות הכרוכות בהתפלת המים. ב

ומורכבים, וגם כשהחלטנו לבצע פרוייקט שיענה על בעיות שהציג אורן לא היה לנו מושג איך נעבוד על 

כך מרוחק מחיי היום יום שלנו. מאז הביקור הראשון הגענו למכון עוד מספר פעמים ולמדנו -נושא שכל

פלה, כמו גם על היבטים טכנולוגיים שונים שעזרו לנו, בסופו של דבר, לפתח את רבות על תהליכי ההת

 המערכת שלנו ואף לבנות אותה.

פיתוח של מערכת כה מורכבת אילץ אותנו לחשוב על פתרונות רבים ושונים לכל בעיה, שכן רוב 

בגבהים ולנסוע הפתרונות נפסלו תחת מגבלות של תקציב או יעילות. המערכת שלנו אמורה לעבוד גם 

למרחקים גדולים, וכל זאת תחת מגבלות של דיוק, כך שנאלצנו לחשוב גם על פתרונות מוזרים שנראים 

 בלתי אפשריים לביצוע. זה היה תהליך ארוך ומרתק שאילץ אותנו להפעיל את ההיגיון ואת הדמיון. 

הכרנו ולא היה לנו סיכוי  במהלך השנה בה עבדנו על הפרוייקט חקרנו נושאים מגוונים, שאת רובם לא

להכיר לולא הפרוייקט, וצברנו ידע בנושאים רבים ושונים, כגון: התפלת מים וחשיבותה לסביבה, ראיה 

ממוחשבת, מסדי נתונים, חיישנים, בקרה ועוד. בפעם הראשונה נאלצנו להתמודד עם מחקר ופיתוח של 

טיפוס" שיענה על -הניב תוצר "אב מערכת מורכבת, והתהליך היה ארוך, מעניין ובסופו של דבר

הדרישות. במהלך העבודה גילינו שנושאים שלמדנו במשך השנתיים הראשונות במדעי ההנדסה השתלבו 

 לנו בעבודה, ואף הצלחנו להפוך חלק מהניסויים והרעיונות שעסקנו בהם במסגרת הבגרות למעשיים.

ון. המפגש עם נושא שלא היה מוכר לנו קודם העבודה על הפרויקט הייתה מעניינת מאוד ולימדה אותנו המ

לכן אילץ אותנו לחקור אותו לעומק, כך שלמעשה למדנו על תהליכי ההתפלה יותר ממה שהיינו חייבים. 

גילינו שתכנון ובניית רובוט היא משימה כלל לא פשוטה, אך התהליך היה כה מעניין, שהוא היה שווה את 

 המאמץ.

הגיע למצב של דגם, שאומנם לא יכול לעבוד במתקן ההתפלה אך הוא בסוף תהליך הפיתוח הצלחנו ל

מבצע את הפעולות הנדרשות. עם מעט פיתוח נוסף, אנחנו מאמינים שניתן יהיה לבנות את המערכת בגודל 

טבעי ולהשתמש בה לצורך תחזוקה שוטפת של מכוני ההתפלה המשתמשים בשיטת ההתפלה של סינון על 

 ידי ממברנות. 
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 יכום אישיס

 

 מור:

בתחילת העבודה התלהבתי מנושא העבודה, שכן הנושא של מערכות מים קרוב אלי בגלל העבודה של 

אבא שלי והוא מעניין אותי. אחרי שהתחלנו לעבוד על המחקר והפיתוח גיליתי שזה הולך להיות פרויקט 

ד עליו ולכתוב עוד ועוד הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, ובתחילת כיתה י"ב כבר לא היה לי כוח לעבו

פרקים של סקר ספרות. לעומת זאת, כשהתחלנו לעבוד על תכנון הבנייה חזר לי הרצון לעבוד, כך 

שבשלבי הפיתוח המאוחרים והעבודה על החוברת חזרתי לעבוד במלוא המרץ, ובמבט לאחור נהניתי 

בעיקר בתחום המחשבים בו  מאוד מהתהליך והייתי שמחה לעבור אותו שוב. העבודה לימדה אותי המון,

הידע שלי היה מוגבל מאוד, ושמחתי לעבוד עם קורל )למרות שהצקתי לו לא מעט(. הפרויקט הזה העניק 

לי כלים רבים בתחומים רבים: גיליתי איך צריך לעבוד בצוות, רכשתי ידע רב, למדתי לשרטט בסוליד 

ר להרים פרויקט ומה הם השלבים למדתי איך אפש –, והחשוב מכל לדעתי (Solid Works)וורקס 

 שעוברים בדרך עד לסיומו.

 

 

 

 קורל:

 אחרי שנה של עבודה מאומצת וארוכה הגענו לחלק המרשים ביותר בפיתוח העבודה.

בהתחלה הפרוייקט היה נראה לי מסובך וכמעט בלתי אפשרי לביצוע מבחינת גודל העבודה שיש לבצע 

אט לאט עם התקדמות העבודה והתקדמות המחקר והפיתוח, ביחס לזמן הקצר יחסית שמוקצב לנו. אך ל

 התוצאות היו יותר ויותר ברורות לנו.

עד עכשיו, ניתן לראות תוצאות יפות ושיטות שונות של פיתוח שעבדנו עליהם. אני חושב שעשינו את 

י הפרוייקט על הצד הטוב ביותר, למרות שבהתחלה הדברים לא היו נראים מובנים כל כך. לא האמנת

שנגיע לתוצאות כאלה מרשימות, חשבתי שהפרוייקט שלנו יהיה "עוד סתם פרוייקט", אך טעיתי, 

לבדיקת מערכות התפלת מים בשיטה טובה יותר,  –הפרוייקט קיבל תפנית אחרת והבנתי כמה הוא חשוב 

 באמצעות רובוט.
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 ביבליוגרפיה:
 

, רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות(, 1989ג' יאנטיאן, ) –ד"ר ד' שרון, י'הרשטיין ו. 1

 הוצאת פיטמן

  

, 2000, מהדורה שניה, ייעוץ ועריכה מקצועית: איל גוטליב וארז ירון, visual basic 6סדנת לימוד . 2

 עמי-הוצאת הוד

 

 County of Santa Barbara. נכתב עבור: 3

 Desalinationsכותר: 

 לםתוכן: הסבר איך מתבצעות התפלות מים בעו

 http://www.countyofsb.org/pwd/water/Desalination.htmכתובת המאמר: 

 26/7/06נכתב ב: 

 

 נכתב ע"י: פרופסור רפאל סמיט .4

 המכון למחקר מים בחיפה. :נכתב עבור

 הווה ועתיד. -כותר: התפלת מים

 הווה ועתיד. איכות המים ואיכות הסביבה -תוכן: התפלת מים

 http://www.amalnet.k12.il/meida/water/maamar_print.asp?code_nameכתובת המאמר: 

=A_maim0327 

 2001אפריל -נכתב ב: מרץ

 

נכתב ע"י: מר יריב שלח, גב' קרן ולצר, מר ארז ליבנה, מר אוראל נאמן, מר עדי פז, ד"ר איתי . 5

 פלאות, מר אריק רינג, מר דיויד שוגרמן

 איכות הסביבה -כותר: מדעי הטבע והסביבה 

 תוכן: שאלות ותשובות על זיהומים במים

 http://www.kol.co.il/pub/showByCat.asp?catID=184כתובת המאמר: 

 

 מקור: אורט, אלקטרוניקה מידע, וחיישנים.. 6

 כותר: חיישנים

 תוכן: מאמר שעוסק בסוגי החיישנים השונים והרגישות שלהם.

  http://mop.ort.org.il/mechatronics/scripts/inner.asp?pc=508921593כתובת המאמר:
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 מקור: מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים . 7

 כותר: אנאלוגי מול דיגיטלי

 תוכן: מאמר העוסק במידע דיגיטלי מול מידע אנלוגי. והשימושים השונים שלהם.

 http://www.mada.org.il/website/html/3/3_2_5_1.htm כתובת המאמר:

 

 כותר: המים .8

 כן: מאמר העוסק בתכונות המים, חיוניות המים, ביקוש למים, איכות המים ותהליכי טיפול במים.תו

  http://www.eco-logi.co.il/watersum.htmכתובת המאמר:

 

 כותר: בסיס נתונים . 9

 תוכן: מאמר בוויקיפדיה העוסק במסדי נתונים ובסיסי נתונים

 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93_%D7% כתובת המאמר:

A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D 

 

 נכתב עבור: מרכז רפאלי .10

 כותר: אקסס

 , התוכנה שמיועדת לבניית מסדי נתונים.2000תוכן: מאמר העוסק באקסס 

 http://www.yosh.ac.il/rafaeli/access/gnrl.htm כתובת המאמר:

 

 נכתב ע"י: אדם .11

 IAOט מקור: אתר האינטרנ

 כותר: עבודה עם מסדי נתונים

יצירת מסד הנתונים, ארגון טבלאות, הגדרת שדות -תוכן: מאמר העוסק בעבודה מול מסדי נתונים

 והזנת נתונים.

  http://www.asp.org.il/article/working-with-dbכתובת המאמר:

 

 נכתב ע"י: עמירם רום .12

 מקור: גיליון מים והשקיה

 קטנים ובינונייםכותר:מתקני התפלה 

תוכן: מאמר שעוסק במחסור במים, המלחה וזיהום מי התהום. בנוסף, על התפלת מים ומושגים 

 הקשורים באוסמוזה הפוכה.

 =http://www.amalnet.k12.il/meida/water/maamar.asp?cur=6001&lv כתובת המאמר:

cc&main_id=601&code_name=A_maim0338 

 2000נכתב ב: אוגוסט 
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 כותר: מסדי נתונים .13

 תוכן: מאמר העוסק באופן מורחב במסדי הנתונים השונים הקיימים ומערכות לניהול מסדי הנתונים.

 כתובת המאמר:

http://209.85.129.104/search?q=cache:HWDMdkUJsZUJ:www.cs.huji.ac.il/cours

e/2003/db/lectures/lect1.ppt+%D7%9E%D7%A1%D7%93+%D7%A0%D7%AA

%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D&hl=iw&gl=il&ct=clnk&cd=14 

 

 נכתב על ידי: חזי ביליק. 14

 מקור: המשרד לאיכות הסביבה.

 כותר: מקורות מים זולים.

 תוכן: חיסכון במים וצריכת המים בישראל.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=v

iew&enDispWhat=Object&enDispWho=InterestGroups^l222&enZone=opinions\ 

 2001נכתב ב: דצמבר 

 

 כותר: התפלת מי ים. 15

 תוכן: הסבר על התפלת מי ים והחיידקים במים בישראל.

 %_http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93 כתובת המאמר:

D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D 

 29.11.06נכתב ב: 
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 הצעת הפרויקט
 

 

 תיאור מצב קיים:

לליטר  20%עד  1%-בארץ פועלים מספר מפעלים להתפלת מים מליחים )מים שבהם כמות מלחים של מ

מתוקים יותר ממי ים ומלוחים מדי לשתייה(, שאותם שואבים ממאגרי מי תהום תת קרקעיים. המים  –

יה, והם עוברים מספר תהליכי סינון, כאשר כל שלב מנקה את לשת במליחותם הראשונית אינם ראויים

 המים ממזהמים שונים וממלחים.

אחרי הסינון הראשוני, בו מנוקה לכלוך גס וחלקיקים גדולים יותר, עוברים המים במערכת של מאות או 

וברים אלפי צינורות שמסננים את המים ומקטינים את כמות המלחים. המים מתפצלים בין הצינורות, וע

סינון לכל אורכו של כל צינור. הצינורות בנויים מצינור קטן ובפתחים קטנים, שסביבו מלופפת ממברנה 

)קרום(. המים המליחים מוזרמים על פני הממברנה, ובשיטה הנקראת אוסמוזה הפוכה המלחים מסוננים 

נעשית אוסמוזה מהמים. אוסמוזה היא מעבר מים דרך קרום בהתאם למפל הריכוזים, ובהתפלת מים 

בלחץ המונע מהמים המתוקים להתערבב חזרה עם המים המליחים, בניגוד לצפוי לאור מפל ריכוזי 

המלחים. רוב המים עוברים דרך הממברנות, מתנקים, ומגיעים לצינור המרכזי כמים מתוקים ונקיים. 

מנוקזים אל מחוץ  המלחים, שלא יכלו לעבור את הממברנה, והמים בהם הם מומסים מכונים רכז, והם

 לצינור. 

(, ובכל קטע המים elementsכל צינור גדול מורכב משישה עד שמונה קטעים המכונים אלמנטים )

מסוננים יותר ויותר. כך יוצא, שבאלמנט הראשון המים הם המלוחים ביותר, ובאלמנט האחרון הם 

 המתוקים ביותר.

( את מליחות המים בצינורות, לפי בדיקה של עובדי המפעלים בודקים מדי מספר שבועות )לפי הצורך

המוליכות החשמלית של המים. אם מתגלה חריגה בצינור מסוים, בריכוז המלחים או בכושר הסינון, 

צריכים העובדים להחדיר צינורית מיוחדת לכל צינור, ולעבור על פני כל אלמנט כדי לגלות איזה אלמנט 

וציאו ולהחליפו או לתקנו. בדיקות אלו נערכות באופן ידני גורם לבעיה. כשמתגלה האלמנט הפגום יש לה

ועורכות מספר ימים. העובד פותח את צינור המים, מכניס את צינורית הבדיקה עד הסוף ושואב מים 

לצינורית. המים מועברים מהצינורית למכשיר לבדיקת מליחות שנותן את הנתונים על מליחות המים, 

למחשב. כשמסתיימת הבדיקה, יש לחכות במשך דקה עד שכל המים ועובד נוסף מכניס את הנתונים 

וחוזר על  –לאמצע האלמנט הבא  –יוצאים מהצינורית ואז מזיז העובד את הצינורית חצי מטר אחורה 

 הבדיקה. כך עוברים את כל הצינור ובסוף הבדיקה עוברים לצינור הבא.

 

 תיאור הבעיות במצב הקיים:

 לשיטת הבדיקה:ישנן מספר בעיות הנוגעות 

א. הבדיקה אורכת זמן, ודורשת מספר עובדים שיבדקו כמות גדולה של צינורות, תהליך שכרוך 

 בהשקעת זמן וכוח אדם על עבודה פשוטה יחסית. 
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מטרים, שזה הגובה של שורת הצינורות העליונה. בדיקות  3.5 –ב. הבדיקה מתבצעת בגבהים של כ 

שמליות, שהן ציוד יקר שגוזל עוד זמן מהעבודה. בנוסף, בגובה כזה כרוכות בשימוש ברמפות ח

 יכולות להיווצר בעיות בטיחותיות כתוצאה מהעבודה בגבהים אלה. 

ג. יכולות להיות טעויות אנוש, היות והבדיקה ידנית בכל שלביה: העובד הבודק יכול להוציא את 

בדיקת אלמנט אחד לבדיקת  הצינורית מוקדם מידי, לפספס אלמנטים או לא לחכות מספיק זמן בין

האלמנט הבא אחריו, ויכולות להיווצר טעויות כתוצאה מקריאה לא נכונה של הנתונים שמציג 

 מכשיר הבדיקה.

דולר. סתימות באלמנטים, אם כן, עולות כסף רב למכון  500 –ד. מחירו של כל אלמנט הוא כ 

 ההתפלה.   

יבוכים הקשורים בהן עלולה להביא לסתימת ד( התדירות הנמוכה בה מבוצעות הבדיקות לאור הס

 הממברנות, לזיהום המים ולבעיות במתקן ההתפלה.

 

 

 תאור הרעיון:

 ברצוננו לפתח מכשיר אשר יחסוך זמן וכוח אדם ע"י כך שיבצע את

הבדיקות ללא התערבות העובדים, ובכך יחסוך זמן וכסף ויאפשר לעובדים לבצע פעולות נוספות על 

 נה.חשבון הזמן שהתפ

המכשיר יבדוק את מליחות המים באלמנטים השונים ויתריע כאשר תתגלה חריגה ברמת הסינון של 

המים בכל אלמנט. בנוסף, המכשיר יבדוק באיזה חלק של האלמנט ישנה בעיה )במרכז האלמנט או 

 בקצותיו(, וכך אפשר יהיה לאתר את אופי הבעיה: האם הממברנה לא מסננת כמו שצריך או שיש בעיה

 בחיבורים בין האלמנטים. 

 המכשיר יכניס את צינורית הבדיקה כך שלא יינתזו מים מסביב לצינור והמכשיר.

 

 תיאור הפיתרון:

יצרנו קשר עם שאולי, המנהל הטכני של מפעל התפלת המים במעגן מיכאל, אשר תאר בפנינו את 

המפעל, ולפי זה בנינו את המצב הקיים ואת הבעיות במצב הקיים. הוא הסביר לנו מהם הצרכים של 

 ההצעה והחלטנו על פתרון לבעיות.

ברצוננו לבנות רובוט שיכניס את צינורית הבדיקה, ישאב מים מהאלמנטים, ינתח אותם ויעביר את 

 הנתונים למחשב. 

הרובוט יכניס את הצינורית לקצה הצינור, כלומר לקצה האלמנט האחרון, יקח דגימת מים, ינתח אותה 

נתונים למחשב. לאחר מכן, הוא יזיז את הצינורית חצי מטר אחורה, לאמצע האלמנט הבא, וישלח את ה

יחכה דקה כדי למנוע בעיות בבדיקה ויקח דגימה נוספת. בצורה זו, יקח הרובוט דגימות מכל חלקי 

 הצינור עד שתיגמר הבדיקה והוא יוציא את הצינורית מהצינור.

וחים שווים. הרובוט ינוע מקצהו התחתון של הטור ויעבור הצינורות מסודרים בשורות וטורים במרו

 צינור אחרי צינור עד קצהו העליון של הטור. לאחר מכן, יעבור הרובוט לטור הבא וחוזר חלילה.
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 סקר ספרות ראשוני:

 

 רלוונטיות לפרוייקט תאור מתומצת שם הפרק

הסבר על תהליכי התפלת מים  התפלת מים

 ישראל.וחשיבות ההתפלה במדינת 

 הנושא  הכללי של הפרוייקט.

הסבר על מכשירי המדידה וכיצד  כיצד בודקים מליחות

 בידיוק רמת המליחות נמדדת.

הרובוט יצטרך למדוד את 

מליחות המים אז צריך לבדוק 

 כיצד הוא יעשה זאת.

מהם רובוטים, איזה סוגי רובוטים  רובוטים

יש, מהם המטרות של הרובוטים 

ם נעים בתעשייה וכיצד ה

 ומתפקדים.

בכוונתנו לבנות רובוט קרטזי 

לביצוע הבדיקות, ויש לבדוק 

 כיצד נבנה אותו.

למה חשובה השמירה על איכות מי  איכות המים במי שתיה

השתיה ומהם הנזקים שיכולים 

 להיגרם מעודף או חוסר מלחים.

מה חשיבותה של בדיקת 

 המליחות.

היא מהי יציאת המדפסת, כיצד  יציאת המדפסת

 עובדת.

נשתמש ביציאת המדפסת כדי 

להעביר את נתוני הבדיקה 

 למחשב.

Applic37  מהוApplic37 .במהלך הבדיקה הרובוט יהיה  וכיצד הוא עובד

 -עצמאי, לא קשור למחשב, וה

Applic37  יהיה הרכיב

 שיאפשר זאת.

מהן מערכות מכניות, מהי בקרה  מערכות בקרה

 בחוג סגור.

ערכת הרובוט עצמו הוא מ

מכנית, ויהיה בו שימוש 

מערכות בקרה בחוג  -בחיישנים

 סגור.

אינקודר -כיצד עובדים חיישנים חיישנים

 וחישן מוליכות.

ברובוט יהיו מספר חיישנים: 

חיישן מוליכות, אינקודר 

וחיישן נוסף שיסייע לו 

להתמקד על פתח הצינור 

 במדויק.

וכיצד הוא משדר  RFמהו משדר  RFמשדר 

 ועובד.

 RFרובוט ישתמש במשדר ה

כדי לשדר למחשב את נתוני 

 הבדיקות.

מהי שפת תיכנות, כיצד נעשית  VBשפת תיכנות 

 הפניה ליציאת המדפסת.

הפקודות שלפיהן הרובוט 

יעבוד יהיו מתוכנתות בשפת 

 .VBהתכנות 

מהו אות דיגיטלי, מהו אות אנלוגי  אות דיגיטלי ואות אנלוגי

יגיטלי וכיצד נעשה התרגום מאות ד

 לאות אנלוגי

הרובוט יקבל אותות אנלוגים 

מחיישנים ויהפוך אותם 

לאותות דיגיטלים שיוכלו 

 להיקרא על ידי המחשב.
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 :STSשלושת הרגליים 

 תהליך בדיקת המליחות במים. ההיבט המדעי:

 הרובוט עצמו וכל התיכנות הקשור אליו. ההיבט הטכנולוגי:

 לי ההתפלה ומשפר את איכות המים המותפלים.חוסך כוח אדם במפע ההיבט החברתי:

 

 

 מוצרים דומים:

קיימים בשוק מכשירים ידניים לבדיקת מליחות המים ע"י בדיקת המוליכות שלהם ואלה הם המכשירים 

 שמשמשים כיום את עובדי מכוני ההתפלה.

 

 

 ביבליוגרפיה:

 

 , הוצאת פיטמןת ייצור ממוחשבותרובוטיקה ומערכו(, 1989ג' יאנטיאן, ) –ד"ר ד' שרון, י'הרשטיין ו

 

 SESהוצאת , applic  +seslogo-37יסודות בבקרה, מודלים ממוחשבים  עם א' נחום, 

 

 : דרוקמן יניב מחבר

 VBמקור: אתר ד"ר 

 : למה ויזואל בייסיק?כותר

מאמר העוסק בהיסטוריה של שפת ויזואל בייסיק, התפתחותה ויתרונותיה לעומת שפות תכנות  :תוכן 

 רות.אח

 http://www.dr-vb.co.il/articles/article.php?id=1 :כתובת האתר

 2005 עדכון אחרון :

 

 : פרופ' רפאל סמיטמחבר

 אתר סנונית והטכניון בחיפהמקור : 

 : התפלת מים: הווה ועתידכותר

במאמר מסוכמים היבטים שונים של התפלות המים: שיטות התפלה, סוגים שונים של מפעלי  :תוכן 

לה, היבטים סביבתיים של התפלת המים, איכות מים והיבטים כלכליים של מפעלי התפלה התפ

 מודרניים.

   כתובת האתר:

http://www.amalnet.k12.il/meida/water/maamar_print.asp?code_name=A_maim0327 
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 : הרמן גדימחבר

 אורט מגדל העמקמקור : 

 LPT: מפתח התקשורת המקבילי כותר

 ר מוסבר מהי יציאת המדפסת, כיצד היא עובדת, תכונותיה החשמליות והקישור לתוכנה.במאמ :תוכן 

 http://www.galium.co.il/vbe: כתובת האתר

 

 : גבירצמן חייםמחבר

 המרכז לטכנולוגיה חינוכית –מט"ח מקור : 

 : התפלת מיםכותר

שיטות להתפלת מים, מפעלים להתפלת מים ברחבי הארץ והפוטנציאל הגלום  במאמר מתוארות :תוכן 

 בהתפלת מים מליחים.

 http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=13094&kwd=5109: כתובת האתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galium.co.il/vbe
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=13094&kwd=5109
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