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מבוא:
ספר זה לרובוטיקה מטרתו לתת מענה לבתי"ס תיכוניים הנבחנים ברמה של  2יח"ל ויהווה
עזר רב מאוד לתהליכי בנייה של רובוט ברמה גבוהה ביותר מתהליך הבניה המורכב על חישוביו
ועד לרמת פריט ,יכול גם לסייע בבניית פרויקטים במכללות להנדסאים וטכנאים .ספר זה נכתב
לאחר  9שנות ניסיון בבניה ותכנון של רובוטים לפרויקט  , FIRSTהייחודיות של ספר זה להקנות
ידע ,הבנה ,ויישום של בניה ולימוד משמעותיים ,כלומר ,התלמידים בהתמחות מכטרוניקה
שנגשים ל  2יח"ל פרויקט יכירו את תהליך הבנייה והייצור ברמה של תפקיד ,מבנה ,עקרון
פעולה ,חישוב ,תכנון ,ייצור ,אבחון תקלות ,חידושים שיפורים וחשיבה יצירתית שתוביל את
התלמיד למצב שבו הוא מבין את מה שהוא עושה ,ויכולת שיפוט וקבלת החלטות באופן עצמאי
לאחר הכרת כל המרכיבים בתהליכי הבנייה ולא קבלת דברים כמוכתבים.
 מרכיב חשוב נוסף וייחודי לספר זה ,כל הנושאים נמצאים במצגות ומורה או מדריך או
מנחה יכול להציג בפני הלומדים את התכנים הנלמדים כולל חישובים והסברים
רציונליים מנקודת מבט של מהנדס מתכנן .בהסתכלות והבנה פשוטים להבנה
בסיסית ויסודית של חוקי המכניקה הפיזיקה והחשמל.
 שימוש בתכנים תוך כדי מהלך הבנייה של הרובוט על פי זמנים מומלצים.

מבנה הספר:
הרובוט בנוי ממערכות שמחולקות למנגנונים על פי סטנדרטים אמריקאים ,לאור הניסיון
נעסוק בתהליכים בצורה מפורטת  ,להלן התהליכים שהם למעשה המבנה של הספר ,יש לקחת
בחשבון שזמן בניית הרובוט הוא מרכיב חשוב ביותר ,ונושא זה מובא במהלך הסברי הנושאים:
תהליכי בנייה כלליים( :בהמשך יבוא פירוט יסודי עד רמת רכיב) לכל נושא מרכזי שלשמו
נועד ספר זה.
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המבנה הבסיסי של רובוט  FIRSTמחולק ל:







מערכת שלדה והנעה
מערכת מכנית – מנגנונים
אלקטרוניקה וחשמל
פנאומטיקה
תכנות ))Java/C++/Lab-View
ציוד אבחון ובדיקה

 .1בניית המסגרת – שלדה
א .סוגים של מבנה:
 חומרים סוגים/יתרונות /חסרונות ריבועית (רחבה) מלבנית (צרה) ריבועית פתח קדמי/אחורי/צדדי מלבנית פתח אחורי/קדמי/צדדי מבנה בתלות סוג ההנעה – גלגל קסטר ,גלגלי אומני, מבנה בתלות סוג ההנעה 2X5 ,5X5,5X5 ,6X5 סוגי פרופילים – סוגי מתכות של פרופילים – ע"פ משקל ולפי דרישות פרויקט first תומכים לחיזוקי שלדה – סוגים חישובי מרכז כובד בבניית בסיס ,במהלך הבנייה ולאורך כל התהליך ילוו הסבריםלמציאת מרכז כובד לאחר הוספה של רכיבים בכל מקום ע"ג הרובוט.

ב.
-

תמסורת הנעה ( – )gear boxסוגים
תמסורת הנעה – הפחתה  5גלגלי שיניים ,דגמים מוקדמים עד 5112
תמסורת הנעה – קומפקטית  .מבנה בינוני  ,משקל כמו בדגם קודם
תמסורת הנעה – קומפקטית משקל קטן יחסית לתמסורת שרשרת 5100
תמסורת הנעה -קומפקטית קלת משקל תאימות לתמסורת טיימיג (רצועה כפולה)
חישובי רצועות – חישובי שרשראות – חישובי צירים –חישובי גלגלי רצועה (פולי)
הנעה קווית  051מעלות מבנה
הנעה קווית מרובע
מכנום – מחידושי הרובוטיקה
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-

סוורב swerve -
תמסורות מובנות – מובנות גלגל – כפולות  -מיוחדות לפי היתר פריטי פרסט
חישובי גלגלי שיניים – תמסורות – מומנט כניסה – מומנט יציאה
תהליכי הרכבת תיבות תמסורת – סוגים שרטוטים

ג.

מתווכי (מוסרי) תנועה – סוגים:
שרשרת הנעה
רצועת טיימינג
קופלונג
תותב – חיזוק  – 52חיזוק  – 21חיזוק  – 051חיזוק שגם ותבריג – חיזוק שגם
קפיצי
חישובים בבניה

ד.

ברגים – ברגים לפי תקן אמריקאי שבערכת first
ברגים ראש משושה אינץ' אמריקאי -ראש אלן – ברגים מיוחדים
אומים אבטחה עצמית הקולון – מ"מ ,אינץ' ,
דסקיות קפיץ – פתח זווית – גלי – גלי אלכסוני כפולה

-

ה .גלגלים – סוגים לפי סטנדרט  - firstסוגים מיוחדים
 גלגל  –"02 – "9 - "5חיפוי חיצוני (צמיג) גומי קשיח ,חיכוך גבוה גלגל  - "02 - "9- "5חיפוי הקולון חיכוך נמוך במיוחד גלגלי אומני גלגלי תמסורת מובנים גלגל פנאומטי חישובים ושיקולים בבחירת גלגליםו .הרכבות כלליות וזיוודים על פני משטח השלדה והמסגרת:
 במפרים מידות במפרים לפי תקן חישוב במפרים לפי סוגים – מלבני -משושה-חיתוכים ופתחים סוגי ספוג בולם – חלול – מלא היצמדות ל pdf .2מנגנונים מכניים ואלקטרו מכניים :יחידות אלה מודולריות וניתנות לפירוק ,כמו כן
יש אפשרות לביצוע שינוי בתכן מבלי לפגוע ביכולת והנצילות של המערכת.
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א.
ב.
ג.
-

-

זרועות
זרוע חד מפרקית
זרוע חד מפרקית עם יחידת קצה ומרחב עבודה
זרוע דו מפרקית –יחידת קצה משנית גדולה  -קטנה
מערכת מקבילים
זרוע טלסקופית
זרוע טלסקופית משולבת
מעלית – שיטת מלגזה
מעלית – שיטת מספריים
שולחן(צריח) מסתובב
חישובי מנגנונים (מכניקה)
תפסניות – יחידות קצה – סוגים:
מכפתיים (כפות) – דיפרנציאלי
תפסנית גלגלים
תפסנית צבתות
תפסנית אחיזה – גלגלים ורצועות
איסוף ושינוע סוגים
שינוע סוגים
מסוע אופקי/צדדי/משופע/כפול/מדורג
מסוע תבריג היקף – גדול/קטן
מסוע גלגיליות
חישובי יחידת קצה

איסוף – סוגים
איסוף וואקום
איסוף בעזרת רצועות
חישובים

10

 .3אלקטרוניקה וחשמל
 חשמל
א .מצברים ומטענים
 מצברים בסטנדרט 18AH 12V first מטען מהיר/איטי 6A/4A/2A – 12V/ 6V מחבר מהיר – סוגים בודק מהיר –סוגים מתג הפעלה ראשי 120A/12Vב.

לוח פריסת מתחים P.D.B
מתח כניסה בטווחים 12V/6V
מוצא  24Vלבקר
מוצא  5Vלמצלמה עד  2Aל accesses point
 9מעגלים  40Aלמנועים הספק גדול
 05מעגלים  30A/20Aלהפעלות הספקים נמוכים

ג.
ד.
-

Side car 1 & side car 2
מודול  NI 9403עם מחבר DB37
 01ערוצי  PWMלשליטה על ויקטור ,יגואר ,מנועי סרוו (עם  jumperל 6V
 9ערוצי שליטה ב  spikeעם PWM
 05קווים  O/Iדיגיטלי לחיישנים ועוד רכיבים
 LEDאינדיקטור מצב רובוט ו  5פינים לנורת מצב רובוט
יגואר  /ויקטור  /טאלון relay/ spike /
תמיכת בקר ושליטה ע"י אותות PWM
מהירויות משתנות ל  5כוונים
אספקת מתח  12Vקצב עדכון jg. 5ms - vict. 10 ms

ה.
-

מנועים חשמליים -סוגים
בחירת מנועים על פי הספק ומומנט
מנועי 12V/ DCV / CIM
מנועים עם גיר (תמסורת מומנט)
מנועי סרוו

-
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 מנוע חשמלי GMC מנוע חשמלי פישר פרייס ללא תמסורת/עם תמסורת מנוע חשמלי תמסורת חלזונית החזקה עצמית/ללא החזקה עצמיתו.
ז.
ח.
-

) compact RIO device) CRIO
בקר
בקר עוצמתי national instrument
מעבד זמן 32bit 400MHz
רכיב  FPGAלעיבוד ותיזמון מהיר
מודולים קלט/פלט אנלוג/דיגיטל
 Ethernet port 1פיתוח תוכנה
 Ethernet port 2חיבור למצלמה
 - COM portערוץ תקשורת טורית
NI9472
x2 NI9403 digital analog
x2 NI9201 digital input
ראוטר wireless
ממיר מתח  12Vל 5V
הצפנת קוד
איפוס ראוטר
הגדרת רשת אלחוטית ייחודית ל firsr
כבלי רשת – סוגים
מהירות העברת נתונים
מצלמה camera
סוגים  / AXIS 206דגם חדשM1011
תמיכה MJPEG
RAM 16Mb
FLASH 16Mb
תושבת מכנית עם מושב  621מעלות
מנועי סרוו x-y
התקנה ואבחון
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 אלקטרוניקה
 חיישנים/מעגלים מודפסים/לדים מודול דגימה אנלוגי  analog breakout boardג'יירו ,מד לחץ ועוד מודול סולונואידים  9 solenoid breakoutערוצים אנקודר אופטי  /ציר  /מגנטי x/y/z Gyro  Acceleratorחיישן תאוצה חיישן מגע חיישן זווית חיישן מרחק ultrasonic נורת סריקה ראשית robot signal light --- scan  Analog device ADXL 345 & ADW 22307משולב ממירי מתח תקניים מיקרו סוויץ' חשמל ואלקטרוניקה לפנאומטיקה
 ווסת לחץ דיגיטלי 90 PSI - 110 PSI I/O סולונואידים לשסתומים 12V / 24V 2/6 – 2/5 – 6/5 0.75A Breakout -לערוץ מחבר NI9472

 .4פניאומטיקה
 מערכת פנאומטית
  Compressor 120PSI max.עם שסתום הקלה עצמי מכלי אוויר דחוס צילינדר כוח מפצלים חיבור מהיר בוכנות piston שסתומי אוויר סוגים/מבנה/פעולה -חישובי פנאומטיקה
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 .5תוכנת LAB VIEW
 תכנות רובוט lab view --
 מבוא לתוכנה ערכת כלים tools -- ערכת פקדים controls -- ערכת פונקציות functions -- לולאות loops --- רכיבים מספריים – אינדיקטורים/פקדים רכיבים בוליאניים SUB VI תיקון תקלות Lab view for first פתיחת פרויקט רכיבי רובוט לוח נהיגה מבנה רובוט Robot main Begin אוטונומי Teleop Finish הורדה/סריקה ואבחון .6נספחים
-
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לאחר קבלת הקיט לתחרות  firstנפתח את הערכה נבצע בדיקת של תאימות חלקים לפי דף
הנספחים (ראה נספחים בסוף הספר) רשימה זו נקראת  part listוהיא חשובה מאוד ,שכן אם
חסר חלק או פריט הדבר יגרום לעיכובים בבנייה וההנחיות לא יהיו תואמות.
15

 כאן נעסוק בסיעור מוחות לפני שלבי הבנייה הפרטים והנקודות העיקריות יפורטו להלן:
 לאחר קבלת המשימה יש להעלות רעיונות שיבחנו ,ע"פ הרעיון שהוחלט לגביו נבנה את
המסגרת לפי חישובים מתמטיים ופיזיקליים
 חיתוכים בשלדה יבוצעו רק לאחר הכרת המידות בצורה ברורה לפי הנחיות  firstב
.PDF

לוח זמנים מומלץ למשך  2שבועות זמן בניית הרובוט (:הזמנים משתנים בהתאם לקצב
הבנייה  ,זמינות חלקים ,תכנון ,ומספר רב של גורמים נוספים).








שבוע א :לאחר קבלת המשימה ,הכרת כל קבצי ה  PDFבצורה ברורה לחלוטין .
שבוע ב :בניית מסגרת השלדה לפי רעיון שתוכנן.
שבוע ג :בניית המנגנונים לפי רעיונות המשימה.
שבוע ד :הרכבת המערכת האלקטרונית/חשמלית/פניאומטית.
שבוע ה :תכנות השלב האוטונומי ושלבי המשחק בהתאם למנגנונים .
שבוע ו :חשוב מאוד ששבוע זה יוקדש לאימונים ברובוט כאן טמון סוד ההצלחה.

תפקיד השלדה (המסגרת) :לשאת את כל המשקל הכולל של הרובוט ,לעמוד במאמצים
והטרחות הנגרמות מכוחות חיצוניים ופנימיים במהלך התחרות.
 על המסגרת מחוברים באופן ישיר או בלתי ישיר כל רכיבי הרובוט המכניים החשמליים
והפניאומטיים.

חומרים לבניית שלדה:
אלומיניום :החומר המרכזי בבניית הרובוט הוא אלומיניום אולם בהמשך יש שימושים גם
בפלדות שונות.
16

יתרונות האלומיניום:
.0
.5
.6
.5

רך יחסית ונוח לעיבוד שבבי
חומר חזק יחסית.
קל במשקל
הולכת חשמל וחום טובה

חסרונות:
 .0חוזק מתיחה נמוך
 .5יקר יחסית
סוגי פרופילים:

סוג נוסף בשימוש first
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תהליכי בניית שלדה:

שלב : 1

בשלב זה :חשוב מאוד שקריאת ה  PDFברורים לחלוטין  ,המידות והתכנון והסיכומים הובנו
כהלכה ,לאחר גיבוש הרעיון נתחיל את הבנייה.
תחילה נבחר את סוג המסגרת:
 מסגרת רחבה ()wide
 מסגרת צרה ()narrow

לאחר בחירת המסגרת נרכיב את מחזקי הפינות ()c- channel
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 הברגים לסגירת שילדה הם  am-1058ראש אלן.
 האומים לסגירת שילדה הם  am-1015אום אבטחה עצמית.

שלדה פתח קדמי/אחורי /צדדי:
בהתאם למשימה שמקבלים מ firstו לאחר סיכום רעיון לבניה יש לבצע חיתוך בשלדה.
 יש לשקול בכובד ראש וחשיבות עליונה לפני החיתוך ,לאחריו אין דרך חזרה אלא בנייה
מחודשת.
 להלן סוגים בחיתוך:

חיתוך קדמי

חיתוך צדדי
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מבנה בתלות סוג ההנעה:
כאן צריכים לבחור בסוג ההנעה בהתאם למשימה ולהתאים אותה לסוג הגלגלים והתמסורות
שנשתמש בהמשך ,השיטות הבאות יאפשרו את קבלת ההחלטה בהתאם ליתרונות חסרונות
ושיקולים נוספים שיוסברו להלן:
העקרונות הפיזיקליים:






מרכז כובד
תמסורות
חיכוך
מנועים חשמליים
כוחות הפועלים על המסגרת

מרכז כובד:
בגופים סימטריים מרכז הכובד נמצא בנקודה בה נחתכים קווי הסימטריה(קווי הציר),
המרחק האופקי של נקודה זו מציר הסיבוב קובע את המומנט של משקל כל הגוף סביב
ציר סיבוב נתון ,למרות שהמשקל מפוזר במרחקים שונים מהציר.
נקודה זו נקראת מרכז הכובד של גוף.
 מבחינת חישובי מומנטים ניתן להתייחס לנקודה זו כאילו המשקל של כל הגוף מרוכז בה.
 בגופים אסימטריים חיתוך האנכים עובר דרך מרכז הכובד.
 שווי משקל יציב -מרכז הכובד במצב הנמוך ביותר. שווי משקל רופף -מרכז הכובד במצב הגבוה ביותר -שווי משקל אדיש -מרכז הכובד באותו גובה בכל מצבי הגוף

n

m  v   mi  vi
i 1
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מרכז כובד בצורות גיאומטריות פשוטות



מרכז המסה (הכובד) של מערכת המורכבת משתי מסות  m1ו  m2הנמצאות במרחק X
זו מזו ,מרכז הכובד נמצא על הקו המחבר בין שתי המסות.
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המרחק X



ובמרחק X

מהמסהm1 ,

מהמסה m2

מרכז המסה

m2

m1

X

הקואורדינאטות של מרכז הכובד:

yi  Gi
G

x  G
xc  i i
G

yc 

z  G
zc  i i
G

 – Gמשקלו של כל חלקיק.
 – Giמשקלו של הגוף.
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שלב 2
הכרת המערכות והרכבת תמסורת ההנעה:
תחילה נדון ביתרונות וחסרונות של סוגי מערכות ההנעה:

בשיטה זו  5גלגלים (שמאל-ימין) מניעים  ,קדמיים או אחוריים ,השניים האחרים נגררים או
נדחפים בדומה להנעה ברכב:



כאשר גלגלים קדמיים מניעים  -אחוריים נגררים( .הנעה קדמית)
כאשר גלגלים אחוריים מניעים – קדמיים נדחפים ( .הנעה אחורית).
יתרונות:
 .0ריכוז משקל בחלק הקדמי או האחורי ,מקנה אחיזה טובה כשהחיכוך במשטח
נמוך.
 .5חלוקת מומנט שווה
 .6מתאים לשימוש עם גלגל קסטר קדמי או אחורי
חסרונות:
 .0מרכז הכובד נוטה קדימה (בהנעה קדמית) ואחורה (בהנעה אחורית) ,מומנט
התהפכות גבוה
 .5כל המשקל בחלק של ההנעה ,יוצר שחיקה מוגברת.
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מתאים לשימוש בגלגל קסטר

בשיטה זו  5הגלגלים מניעים :כאן יש  5שיטות:
 שיטה  4X4 1מנוע ותמסורת ל  5גלגלים (שמאל ימין)  5מניעים ישירותמהתמסורת בעזרת שרשרת או רצועת הינע ו  5מונעים בעזרת גלגל שיניים נוסף
בשרשרת או חגורה.
 שיטה  5הנעה ישירה לכל גלגל  ,כלומר  ,כל גלגל מונע ישירות מהמנוע ,לכל גלגלמנוע ותמסורת.
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שיטה 4X4 1

25

שיטה :4X4 2

לכל גלגל מניע מוצמד מנוע ותמסורת ישירה

מערך מבנה  4מנועים

26

יתרונות שיטה 4X4








במסגרת רחבה ( )wideקל לתמרון
במסגרת צרה ( )narrowיציבה יותר בירידה ועליה
בשיטה  5יציבות גבוהה ,מרכז כובד סימטרי
חסרונות שיטה 4X4
בשיטה  0מרכז הכובד מרוכז בחלק של המנועים והתמסורת קדמי/אחורי
בשיטה  5דורש מנוע ותמסורת לכל צד  ,גורם שמייקר את המערכת
בניה מורכבת יחסית.

בשיטה זו האפשרויות:




 5גלגלים מרכזיים מניעים  5נוספים נגררים ונדחפים בהתאם לכיוון
 5גלגלים מניעים  5נוספים נגררים ונדחפים
 2הגלגלים מניעים (:שימושית בפרויקט )first
  5מניעים בתמסורת ישירה  5נוספים מניעים בעזרת שרשראות או רצועות  2מניעים לכל גלגל מנוע ותמסורתמערך מבנה  6מנועים


ומנוע
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יש להרכיב לכל גלגל תמסורת

שיטת מבנה הנעה 6X6



יש לשים לב במיוחד :בגלגלי הנעה  2X2הגלגל האמצעי מונמך ,קדח מיוחד
מופיע בפרופיל השלדה במרכז המוט ,הרכבה לא סימטרית או הפוכה תגרום לבעיות
רציניות במרכב והתקלה הנפוצה ביותר ,קפיצת שרשראות וחגורת ההנעה עד כדי גרימת
נזק.

ציר מרכזי מונמך
יתרונות :




יציבות בעליות וירידות
מסתובב בקלות אודות לנקודה מרכזית בגלגל מונמך
חלוקת משקל על  2גלגלים

חסרונות:




מתנדנד ,לכן מצריך חישוב מרכז כובד וחלוקת משקל מדויקת יותר
מבנה מורכב יחסית
יקר יותר
28



בשיטת הנעה זו:
 5גלגלים המונמכים במרכז מניעים.
 9גלגלים מניעים לכל גלגל תמסורת.



נציין כאן ששיטה זו אינה נפוצה בבניית רובוטים לתחרות first



יתרונות השיטה 9X9





יציבות גבוהה ,אינו מתנדנד
יכולת נשיאת משקל גבוהה
מרכז כובד סימטרי
מסתובב בקלות יותר מ  2X2ו מ5X5 -

חסרונות השיטה 9X9





מבנה מסובך .
תוספת של מנועים שרשראות וחגורות
יקר יחסית.
הרכבה צריכה להיות מדויקת ,יותר תקלות

לשים לב במיוחד  2 ,זוגות גלגלים מונמכים במרכז ,מצריך בניה מקבילית של ההנמכות ,אי
היענות לדרישה זו יגרם נזק בלתי הפיך לשרשראות תמסורות וחגורות.
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 5גלגלים מרכזיים מניעים מונמכים

משטח נסיעת הרובוט

בשיטה זו משתמשים עם מספר גדול של גלגלים כאשר הם מוקפים ברצועת זחל מתוחה.
היתרונות בשיטה זו:
 . 0עבירות גבוהה במכשולים
 . 5רדיוס סיבוב קטן יחסית
 . 6יציבות ונשיאת משקל
החסרונות :
 . 0בניה מסובכת ומסורבלת.
 . 5יש לשמור על רצועות מתוחות כל הזמן
 . 6יש לתחזק את המערכת באופן קבוע

משטח נסיעה

מערכת הנעת זחל
30

השיטות הבאות יקרות יחסית ויש לקחת שיקול בבניה.

מערכת בשיטה זו מאפשרת תנועה מידית לכל כיוון כולל סיבובים.
יש מספר אפשרויות :
א .הנעת  121מעלות:
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 . 0שלושה מנועים נפרדים הבנויים במרחק  051מעלות.
 . 5שלושה גלגלי אומני
 . 6שליטה בתנועה לכל כיוון.

ב .הנעת קיווי מרובע:



יש אפשרות להנעה  81מעלות בחלוקה אחרת.

 5 .0מנועים ותמסורות מחולקים בבנייה ש  81מעלות.
 .5יותר תמסורות
 .6יותר משקל
בשיטות אלו משתמשים בגלגלי אומני המאפשרים גלגול הצידה ללא חיכוך.
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בגלגלי אומני משתמשים ברובוטיקה בסידור של :
 6 גלגלי אומני בחלוקה של  051מעלות .
 5 גלגלי אומני בצורת מרובע  81מעלות
 כל גלגל מבוקר בצורה עצמאית באמצעות מערכת הנעה משלו.
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A

A

A

B





חיצים  Aמתארים תנועת רובוט
חיצים  Bסיבוב גלגל
חיצים כחולים כיוון תנועת הגלגלים
34

בעזרת הנוסחה הבאה אפשר לחשב את מהירות הרובוט (מהירות גלגל) כאשר יש 6
גלגלי אומני בזווית של  051מעלות.

 – Vwמהירות גלגל (מטר לשנייה)
 -- Vrמהירות רובוט
 - βזווית שהרובוט נע
 - θזווית הגלגל ביחס לרובוט

לרובוט  4גלגלים  01מעלות הנוסחה:

נוסחה עבור גלגל אחד  1כך יש לבצע לכל  4הגלגלים

 – W1מהירות גלגל
 -- Vyמהירות רובוט בציר y
 – Vxמהירות רובוט בציר X
 – Rרדיוס של הגלגל
 – aמרחק ציר  yמציר הגלגל למרכז הרובוט
 – Bמרחק ציר  xמציר הגלגל למרכז הרובוט

35

בשיטה זו המבנה המיוחד של הגלילים המורכבים על הגלגלים מאפשרים שליט בתנועה
לכל כיוון .
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היתרונות :
 .0כוח דחיפה גדול
 .5מהירות גדולה יחסית.
החסרונות:
 .0מערכת יקרה ומורכבת יחסית
 .5משקל גדול
 .6נדרש נפח גדול

בשיטת הנעה זו משתמשים ביחידות נפרדות לכל גלגל:






הכוון נקבע עבור כל גלגל או לזוגות גלגלים או לכל הגלגלים יחד.
הכוח וההספק מסופקים לכל גלגל לזוגות גלגלים או לכל הגלגלים יחד.
נצילות הכוח והמהירות מרביים.
מערכת התמסורת בתוך מבנה קומפקטי.
זמן תגובה מהיר יחסית

החסרונות בשיטה זו:




יקר ומסובך בבניה.
מערכת מורכבת עם תקלות אפשריות.
משקל גדול יחסית
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גלגלי האומני מהירים יותר ממכנום אבל לגלגלי המכנום כוח דחיפה גדול יותר.
מבחינת תכנון ובקרה המכנום יותר פשוט
ברובוט מהירות איטית נשתמש במכנום
ברובוט קל ומהירות נשתמש באומני.



לאחר הכרת סוגים ושיטות הנעה ,ניגש לבניית התמסורת והמנועים החשמליים.
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תפקידה של התמסורת:




מונע

להעביר תנועה מהמנוע לגלגלים
לשנות את יחס המסירה.
להמיר מהירות למומנט וההפך

מניע



ממסרת רצועה

ממסרת גלגל שיניים

ממסרות הפחתה מקטינות מהירות ומגבירות מומנט(.גלגל קטן מניע גדול מונע).
ממסרות הגברה מגדילות מהירות ומקטינות מומנט(.גלגל גדול מניע קטן מונע).

𝑇1
𝑇2

=

𝑅1
𝑅2

=

𝑍1
𝑍2

=

𝐷1
𝐷2

=

𝑛2
𝑛1

=𝑖

מומנט רדיוס שיניים קוטר סיבוב
39

יחס מסירה

 – Iיחס מסירה
 - nמספר הסיבובים (סל"ד)
 – Dקוטר הגלגל
 - Zמספר השיניים
 - Rרדיוס הגלגל
 – Tמומנט

 .0הרכב מייסבים לבתי מייסב בגוף התיבה
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 .5הרכב ציר למייסב עליון

 .5הרכב גלגל שיניים קטן

 .6הרכב גלגל שיניים גדול לציר

 .2הרכב ציר למייסב הצד הארוך כלפי חוץ.

 . 2הרכב טבעת קפיצית בלחיצה לחריץ הציר

41

A
 . 9הרכב מייסבים למכסה התיבה

 . 2הרכב גלגל שיניים נוסף
מרח חומר סיכה בנקודה A

 .01הדק את המכסה לגוף עם הברגים.

 . 8הצמד את מכסה התמסורת לגוף התיבה.
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דסקית  ,דסקית  ,שגם  ,גלגל שיניים אבטחה

 .00הרכב גלגל שיניים מניע למנוע.

 .01הרכב שגם בחריץ הציר כמתואר באיור.

לפי הסדר באיור.

 .06התקן את התמסורת על השלדה

 .05הכנס את המנוע אל התמסורת

במקום שתוכנן.

הדק את הברגים(לפי החיצים)
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 .05קדח מאורך למיקום המותחנים .

 .02עוגנים לקיבוע המותחנים.

 .02הרכב רצועות ,גלגל פולי אלומיניום

 .02הרכב מוטות לחיזוק התמסורות .

וחזק בורג מרכזי.
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הידוק
מותחנים

 .09לאחר קביעת המתיחה הדק סופית את המותחנים ,במידה והמותחנים אינם מחוזקים
כראוי  ,חגורות ההנעה ישתחררו ועלול להיגרם נזק.


בשלב זה סיימנו את הרכבת בממסרות לגוף השלדה השלב הבא הרכבת
הגלגלים לשלדה בהתאם לתכנון.

תפקיד הגלגלים :להפוך תנועה קווית לתנועה סיבובית.


הגלגל הוא הבסיס שגורם ניידות לרובוט ,הפתרונות לנייד רובוט הם:
 .0הנעה באמצעות גלגל.
 .5הנעה באמצעות זחל.
 .6הנעה באמצעות רגליים מכניות.
בנושאים הקודמים הוסברו השיטות



תנועת הרובוט בעזרת הגלגל נעשית הודות לחיכוך ,אם אין חיכוך אין תנועה
נדון בחיכוך:
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החיכוך:


זהו כוח הפועל על גוף ומתנגד לתנועתו.



לחיכוך מספר מצבים:
 .0חיכוך סטטי  (ƒ𝒔) -אין תנועה יחסית ביו הגופים הבאים במגע
 .5חיכך דינמי (קינטי)  (ƒ𝒌) -יש תנועה בין הגופי הבאים במגע.
 .6חיכוך גלגול – זהו כוח החיכוך בין המשטח לבין גוף עגול המתגלגל עליו.
 .5גרר – זהו כוח חיכוך הפועל על גוף שנמצא בתנועה בתוך גז או נוזל.



מקדם החיכוך הסטטי  ) µs ( -זהו היחס בין כוח נורמלי (  ) Nהגורם לתנועה
יחסית בין שני גופים ( ) ƒ𝒔 maxובין הכוח הנורמלי בין הגופים (.)N
𝑵 ∗ 𝒔ƒ𝒔 𝒎𝒂𝒙 = µ



מקדם חיכוך קינטי – ( ) µ kזהו היחס בין כוח החיכוך בתנועה יחסית בין הגופים
( )ƒkובין הכוח הנורמלי בין הגופים(.)N
𝑵 ∗ 𝒌ƒ𝒌 = µ
M

כ

כוון תנועה 𝐅 𝒎𝒂𝒙 -

משטח נסיעה
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 𝐅ƒ≥ µ Fnהגוף לא יזוז.

כאשר מתקיים

 - Fƒהכוח המופעל על הגוף.
 - µמקדם חיכוך סטטי
 - Fnכוח נורמלי

חישוב כוח החיכוך:

𝒈𝒎
𝑵

= 𝒙𝒂𝒎𝐅

איך בוחרים גלגל לרובוט?
תחילה נבין מספר עקרונות :





מהירות זוויתית של גלגל ( )ωשווה בכל נקודה על פני הגלגל.
מהירות בנקודה העליונה של הגלגל ( .)Vשווה למהירות הקווית במרכז (( 2Vr
בנקודה התחתונה הגלגל נע בניגוד לכוון ההתנגדות לכן המהירות הקווית בנקודה זו
שווה למהירות הקווית במרכז.
הקשר בין המהירות הזוויתית למהירות הקווית מבוטא בנוסחה הבאה:

𝐑·𝛚=𝐕
 – Vמהירות קווית (מטר /שניה)
 – ωמהירות זוויתית (רדיינים /שניה)
 - Rרדיוס הגלגל (מטר)
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מכאן :ככל שהרדיוס קטן המהירות הקווית קטנה
זו הסיבה החשובה אם לבחור גלגל קוטר קטן או קוטר גדול.

2Vr
Vr

Vc =0



גם לגבי מומנט :ככל שרדיוס הגלגל גדול יותר המומנט שיתגבר על כוח
החיכוך גדול יותר.



ניתן לבטא זאת ע"י הנוסחה הבאה:
𝑅 · 𝑀 = 𝐹ƒ
 – Mמומנט סיבוב הגלגל הנדרש (ניוטון/מטר)
 - Fכוח החיכוך הפועל בנקודה תחתונה (ניוטון)
 - Rרדיוס הגלגל (מטר)




כשמשתמשים בגלגל גדול ,אומנם המומנט גדל אבל יש לקחת בחשבון שהמסה שלו
עולה  ,זה מגדיל מומנט אינרציה שמתנגד למהירות קווית
לחישוב מומנט הדרוש לסיבוב הגלגל יש צורך לקחת בחשבון גם את המנוע
החשמלי.
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מבנה המרכב .סוג הגלגלים  ,מרכז הכובד וגורמים נוספים בהמשך התכנון ,
משפיעים על היציבות.
·R

𝑔·𝑚
𝑁

·M=µ

 - Mמומנט חיכוך (ניוטון /מטר)
 - µמקדם החיכוך
 – mgמשקל (ניוטון)
 - Nכוח גלגל (ניוטון)
 – Rרדיוס גלגל (מטר)



חישוב כוח הגרר 𝑑F
1

𝑑𝑑· 𝐹𝑑 = · 𝜌 · 𝑉 2
2

 – FFכוח הגרר (ניוטון)
 – ρצפיפות גז או נוזל
 – Vמהירות יחסית בין הגז או הנוזל לבין הגוף
 – Fdמקדם גרר



חישוב חיכוך גלגול
F = Crr ·Nƒ

 – Fכוח גלגול
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 – Crrמקדם חיכוך בגלגול (ללא יחידות)
 - ƒƒכוח נורמלי





כאשר רובוט נע בשיפוע הוא נתון להתהפכות ,לכן יש לחשב את הזווית הקריטית
כאשר מרכז הכובד של הרובוט יוצא מחוץ לגבולות משטח המשען שלו הוא מתהפך
גודל הגלגלים ,המבנה הגאומטרי שלהם והזווית משפיעים על הזווית הקריטית.
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את חישוב הזווית הקריטית אפשר לבצע בעזרת הנוסחה הבאה :

)𝑡𝑖𝑟𝑐𝛼(𝑛𝑖𝑠·𝑟𝑋𝑐𝑚+
)𝑡𝑖𝑟𝑐𝛼(𝑛𝑖𝑠·𝑟𝑌𝑐𝑚+

𝛼 𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ

 - Tanhפונקציה היפרבולית
 – αזווית קריטית
 – rרדיוס הגלגל
 – X cmהמרחק בציר  Xממרכז הכובד לציר סיבוב אחורי.
 – Y cmהמרחק האנכי ממרכז הכובד מצירי הסיבוב.



לחישוב גובה מקסימלי של מכשול נשתמש בנוסחה הבאה:

𝑡𝑖𝑟𝑐 𝛼 𝑛𝑖𝑠 · 𝑤 = H
 – Wהמרחק ביו מרכז צירי הגלגלים.



לאחר שהכרנו את הדרך לבחור גלגלים ,ניגש להרכבה:
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יש כמה סוגים ואפשרויות  ,הנפוצים:
א .גלגל המיועד לרצועה (טיימינג – )timing
ב .גלגל המיועד לשרשרת ()chain

הרכבת גלגל רצועה (:)timing



מייסב חיצוני

הרכב את הגלגל לפי סדר החלקים המתוארים בציור

גלגל

גלגלי שיניים

בורגי הידוק
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מייסב פנימי

(חצאי פלסטיק לטיימינג)




הרכב גלגלי שיני רצועות (החצאים הכפולים) משני צדי הגלגל
גלגל זה משמש כגלגל מרכזי למסירת תנועה כפולה לגלגלים קדמיים ואחוריים.
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חישובי רצועת טיימינג:

D2

D1

H

)+ 1.51 )D1 – D2

𝟐)𝟐𝑫(𝑫𝟏−
𝑪𝟒

 – Lאורך הרצועה
 – Hהמרחק בין שני גלגלי התזמון
 – D1קוטר הגלגל הגדול
 – D2קוטר הגלגל הקטן
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𝐋= 2H +



נוסחה נוספת פשוטה יותר:

) (Kמספר השיניים בגלגל

) (dקוטר הגלגל
𝐷
𝑃

H=P·( )-k
2

 – Pפסיעת השן (מ"מ)
 -Kמספר השיניים בגלגל
 – Dקוטר גלגל השיניים (מ"מ)
 - Hמרחק בין הצירים (מ"מ)

הספק:
𝒏·𝑴
𝟎𝟓𝟓𝟗

=𝐏

 – Pהספק (קילו וואט)
 – Mמומנט שנמסר (ניוטון/מטר)
 – Nמספר הסיבובים (סל"ד)
 – 8221מקדם הפיכה לקילו וואט
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) (pפסיעת השן

חישוב כוח היקפי:

𝑷·𝟎𝟎𝟎𝟏
𝑽

=𝐅

 – Fכוח היקפי (ניוטון)
 -Pהספק (קילו וואט)
 – Vמהירות הרצועה (מטר/שניה)
יתרונות רצועת טיימינג:
.0
.5
.6
.5

פעולה שקטה
גמישות הרצועה מונעת תנודות וזעזועים
מחיר נמוך
הרכבה קלה יחסית

חסרונות:
 .0הרצועה נתונה למצבי החלקה
 .5ממדים גדולים יחסית
 .6יש צורך במספר מתקני מתיחה
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הרכבת גלגלי שיניים ()chain

.1
.2


חבר גלגל שיניים לנקודה .A
הדק עם ברגים .B
הרכב גלגל שיניים לתמסורת

 – aגלגל שיניים
 – bדסקית אבטחה
 - cבורג הידוק
 – dמומלץ לשים בבורג (לוקטייט) למניעת פתיחה עצמית.
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הרכבת שרשרת הנעה.




קבע את אורך השרשרת בעזרת חוליית קישור לאבטחת השרשרת.
הגלגל הכפול ביציאת התמסורת מאפשר הנעה  5X5או .5X5
 – aאבטחה קפיצית לנעילת השרשרת
 – bחוליה מקשרת לקביעת אורך השרשרת.
 – cסוגר חוליה.



מבט מהצד

 -Aגובה כולל תמסורת
 -Bגובה ממשטח הנסיעה לבסיס המסגרת(שלדה).
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מבט על :להרכבת שרשראות בהנעה 6X6

 – Aאורך הרובוט.
- Bרוחב הרובוט.
 - Cאורך פנימי למוטות פנימיות.
 - Dאורך חיצוני למוטות חיצוניות.
 – G.F.Eחיזוקי פינות.
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מאמץ :שיעור הכוחות הפנימיים הפועלים על יחידת שטח של חתך הגוף.

𝐹
𝐴

=σ

 – σמאמץ (ניוטון/ממ"ר)
 – Fכוח (ניוטון)
 – Aשטח חתך (ממ"ר)
סוגי המאמצים:


מאמץ מתיחה :פעולה של שני כוחות שווים ונגדיים שפועלים לאורך צירו של חלק
כלפי חוץ .התוצאה :החלק מתארך.



מאמץ לחיצה :פעולה של שני כוחות שווים ונגדיים שפועלים לאורך צירו של חלק
כלפי פנים .התוצאה :החלק מתקצר.



מאמץ גזירה :פעולה של שני כוחות שווים ונגדיים הפועלים על חלק בניצב לצירו.
התוצאה :החלק נגזר.



מאמץ פיתול :פעולת שני מומנטים שווים ונגדיים.
התוצאה :החלק מתפתל.
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מאמץ כפיפה :פעולה של מספר כוחות הפועלים בניצב לצירו של החלק.
התוצאה :החלק מתכופף.



מאמץ קריסה :לחיצה על מוט ארוך ביחס למידת הרוחב שלו.
התוצאה :החלק מתכופף(קורס).

סוגי כוחות הפועלים ברובוט:

 .0כוח מרוכז :כוח שפועל בנקודה אחת.
 .5כוח רצוף :כוח שפועל על קורה ומתחלק לאורך הקטע.

 .3כוח קבוע (סטטי) :כוחות שפועלים בקביעות וגודלם אינו משתנה.

 .5כוחות זמניים(דינמיים) :כוחות פתאומיים שפועלים בזמן קצר ששיעורם וכיוונם
משתנה.
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הגדרות כלליות שצריכים בהמשך תכנון הרובוט :









מאמץ מרבי :המאמץ הגדול ביותר שאפשר להפעיל על חלק.
מאמץ מותר :המאמץ הגדול ביותר שאפשר להפעיל על חלק מבלי שתגרם לו
דפורמציה.
מאמץ סופי :המאמץ הגבוהה ביותר שחלק מסוגל לסבול.
מאמץ כניעה :המאמץ הגבוהה ביתר המותר בפרקי מכונות.
מקדם בטיחות :היחס בין מאמץ הרס למאמץ מותר.
מודול יאנג :מודול האלסטיות המבטא את הקשר בין מאמץ לעיבור.
התארכות (עיבור) :חלק שנתון למאמץ מתיחה והחלק מתארך בהשפעתו.
מודול האלסטיות :היחס בין מאמץ לעיבור.

𝜎
𝑒

=E

 – Eמודול האלסטיות (יחס ללא יחידות)
 – σמאמץ (ניוטון/ממ"ר).
 – eהתארכות (עיבור) (ניוטון/ממ"ר).




מסה וצפיפות :כמות החומר של גוף שמהווה את תכונתו ,לכל חומר צפיפות משלו
יש לעיין בטבלאות .הרובוט מורכב מחומרים שונים בעלי צפיפות שונה .
בכדי לקבל מסה כוללת ,יש לחשב את הנפחים של החומרים ולהכפיל בצפיפות.
בעזרת הנוסחה הבאה:

𝑚
𝑣

=ρ

 – ρצפיפות (ק"ג/מ"ר).
 – mמסת הגוף (ק"ג).
 - vנפח הגוף (מ"ר).
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תפקיד בורגי ההידוק :לחבר חלקי מכונות (פרקי מכונות) הניתנים לפירוק והרכב המחדש ללא
הריסת החלקים המחוברים .

לבורגי ההידוק  3תקנים עיקריים.




תקן  (metric thread) ISOתקן זהה לתקן גרמני DIN
תקן אנגלי (British standard( B.S
תקן אמריקאי (United states standard) U.S ST
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סוגי תבריגים:


תבריג מטרי ):M (SI
הנפוץ ביותר בעולם ומקובל בארצות אירופה ,התבריג נתון במ"מ.
התבריג קיים בשני סוגים:
 .0תבריג גס( .שימושי יותר)
 .5תבריג עדין שונה מהגס בגודל הפסיעה ( )pועומק שן התבריג (.)H
תבריג מטרי ( Mמידות)

H = 0.866 · ρ

תבריג אנגלי : BS
התבריג האנגלי נפוץ בבריטניה  ,גם כאן יש תבריג עדין ותבריג גס ,אלא ,שכאן
הסימונים הם כדלהלן:
 .0תבריג גס מסומן (British Standard With worth) B.S.W
 .5תבריג עדין מסומן (British Standard Fine) B.S.F
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תבריג עדין

תבריג גס

H = 0.96 · ρ

תבריג אמריקאי :UN
התבריג האמריקאי נפוץ באמריקה ולכן שימושי מאוד ברובוט  firstכאן התבריגים הם:



 .0תבריג עדין מסומן ב (Unified National Fine) U.N.F
 .5תבריג עדין מסומן ב (Unified National Coarse) U.N.C
 .6תבריג עדין מאוד מסומן ב (Unified National Extra Fine) U.N.E.F
התבריג בברגים עדינים דומה בצורתו לתבריג  NCאלא שמספר הפסיעות באינטש
עבור אותו קוטר קטן מאשר ב .NC

תבריג עדין
H = 0.866 · ρ
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תבריג גס

מידות לחיבורי ברגים

סוגים של ברגים לפי תקן DIN
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נוסחאות לחישוב דרגת החוזק בבורג:


נוסחה מרכזית לחישוב חוזק בבורגי הידוק.
F=A·σ



לחישוב מומנט סגירה לתבריג משולש/ריבועי/טרפזי ללא מגע צוואר הבורג עם
האום.
M = 0.1 · d



לחישוב מומנט סגירה לתבריג משולש/ריבועי/טרפזי עם מגע צוואר הבורג עם האום.
M = 0.2 · d

תבריגי הנעה
תפקיד תבריג ההנעה :להעביר תנועה סיבובית לתנועה קווית.
תבריגי ההנעה שימושיים במכונות וגם בפרויקט רובוט .first
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היתרון של תבריגים הוא :שבעזרת כוח קטן אפשר להניע משקל גדול יחסית.

יש מספר סוגים של תבריגים:




תבריג משולש.
תבריג ריבועי.
תבריג טרפזי.

ההבדלים בין התבריגים ההם :בגובה הפסיעה ,זווית השן ורוחב השן.



בתבריג טרפזי ניתן להניע כוח גדול יותר מאשר בתבריג ריבועי.

תפקיד הקפיץ:
.0
.5
.6
.5
.2

לרכך תנודות שנוצרות במנגנונים מכניים.
הפעלת כוח או מומנט.
אגירת אנרגיה וניצולה להפעלת מנגנונים.
ויסות כוחות הפועלים במנגנונים שונים.
מדידת כוח או מומנט.
 לקפיצים שימושים רבים בהתאם לדרישות המתכנן.
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סוגים של מבנה קפיצים.
 .0קפיץ בורגי.
 .5קפיץ קוני.
 .6קפיץ קוני כפול.
 .5קפיץ לחיצה/מתיחה.
 .2קפיץ עלים.
 .2קפיץ פיתול.
 .2קפיץ לולייני (ספירלי).
 .9קפיץ דסקה.



הדרישות המכניות החשובות מהקפיצים הם:
א .ביצוע תנודות רבות (מיליוני תנודות) מבלי להישבר.
ב .שקיעה גדולה.
לכן מייצרים את הקפיצים מפלדות פחמן (אחוז גבוה) ,כרום ונדיום ,כרום סיליקון.
במסגרת בניית רובוט  firstנתמקד במספר סוגים בלבד ,אבל עקרונות החישוב זהים
לכל הסוגים.
נציין שקפיץ בורגי מכווץ משאיר גובה  Hלעומת קפיץ קוני .
קפיץ קוני כאשר הוא מכווץ גובה  Hיהיה גובה הכריכה.






קפיץ ספירלי
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חישובי קפיצים:
חוק הוק:


מידת העיוות (דפורמציה) של קפיץ נמצאת ביחס ישר לכוח המופעל עליו.

קבוע הקפיץ:


היחס שבין שינוי העומס על הקפיץ לבין שינוי העיוות (הדפורמציה).

𝐹
𝑓

=

𝐹𝛥
𝑓𝛥

=K

 – Kקבוע קפיץ (ניוטון/מ"מ)
 – Fכוח חיצוני המופעל על הקפיץ (ניוטון).
 – fדפורמציה (מ"מ).




בעזרת הנוסחה הבאה אפשר לחשב את הכוח המקסימלי שקפיץ מסוגל לספק על
סמך נתוני הקפיץ.
יש לזכור שחוק הוק תקף עד לכוחות מסוימים מעבר לכוחות אלה יגרם לקפיץ נזק.
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נוסחה לחישוב כוח מקסימלי של קפיץ

 – Fכוח מקסימלי של קפיץ(.ניוטון)
 – Eמודול יאנג.
 – Fקוטר התיל של הקפיץ(.מ"מ)
 - Dקוטר חיצוני של הקפיץ( .מ"מ)
 – nמספר הליפופים של הקפיץ( .מ"מ)
 – Lאורך הקפיץ במצב מנוחה( .מ"מ)
 - vיחס פואסון.
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שגמים פינים ובורגי לחיצה

תפקיד השגמים הפינים ובורגי לחיצה:





להעביר תנועה סיבובית ומומנט בין שני חלקים המורכבים אחד על השני.
למנוע החלקה בין צירי הסיבוב ,כלומר מניעת תנועה יחסית בניהם.
לפינים תפקיד נוסף ,למנוע תנועה קווית של הציר.
השגם מוכנס בתוך חריץ ומאפשר העברת תנועה ומומנט .שימוש נפוץ בפרויקט first
במנועי  ,CIMבממסרות וחלקי רובוט אחרים( ,דוגמאות נוספות בהמשך הפרקים).
סוגים של פינים:



פין פציל ) - :(split pinעמיד בפני כוחות גזירה גדולים ,את הפין מרכיבים בתוך
חריץ בעל קוטר שמותאם לפין ומפצלים את קצותיו ,השימוש בפין פציל הוא חד
פעמי ,שימוש חוזר ונשנה יגרום להתעייפות חומר ושבירת הפין.
יתרונו של פין פציל :התקנה ופרוק קלים.

פין פציל

פין פציל מורכב

פינים לפי תקן DIN
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פין קליפ ) :(clipפין קפיצי שמתהדק חזק על גבי הציר ,עמיד בפני כוחות גזירה
בינוניים.
יתרונו של הקליפ :אין צורך בכיפוף ,אפשרות שימוש חוזר ,פרוק והרכבה קלים.
סוגים של שגמים:



שגם מקביל ( - )parallel keyבעל חתך ריבועי או מלבני ,שגם ריבועי מתאים
לצירים קטנים ,שגם מלבני מתאים לצירים גדולים יותר .שגמים אלו נפוצים.



שגם וודרוף ( – )woodruff keyחצי מעוגל (דמוי חצי ירח) ,המגרעת שלו גם
מותאמת חצי עיגול ,מיעד בעיקר לחלקים שמסתובבים במהירויות גדולות ,קל לייצור.

73



שגם זוויתי צר ) - (tapered keyמבנה שיפועי (טריז)  ,מקבע את הציר ללא צורך
בשימוש אום נעילה או בורג לחיצה.

סוגים של בורגי לחיצה ):(set screw


ברגים מסוג זה נפוצים מאוד בפרויקט בניית הרובוט.



בורגי הלחיצה פועלים כולם באותו עיקרון ,ההבדל בניהם זה ,קצה הבורג שמתהדק
ונלחץ על הציר.
הבורג מוכנס להברגה ומצמיד את החלק כאשר הבורג מהודק על המשטח הפנימי
של הציר או החלק .



בורג לחיצה קצה שטוח :שימושי כאשר מהדקים את הבורג ורוצים למנוע נזק לפני
השטח של הציר.



יתרונות :שומר על פני השטח.
חסרונות :בהידוק חזק קשה לפרק אותו.


בורג לחיצה קצה מעוגל :שימושי כאשר מעוניינים למנוע עיוות בחלק.
יתרונות :שטח חתך קטן בנקודת ההידוק מאפשר לחץ גדול בהידוק.
חסרונות :הידוק חזק גורם לנזק בהברגה וקושי בפרוק.



בורג לחיצה קצה שקוע :מאפשר אחיזה טובה בעת הידוק לציר ,מכוון שהקצה
שוקע מעט בחומר ,החיסרון אינו שומר על טיב פני השטח.



בורג לחיצה קצה קוני :בעזרת קידוח קטן בציר הקצה הקוני מוברג לתוכו ומאפשר
אחיזה טובה ,הקצה הקוני גם מאפשר חדירה טובה בחלקים רכים ,כמובן הקונוס
מאפשר התאמה עצמית לקדח .חסרונו :אינו שומר את טיב פני השטח.
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בורג לחיצה קצה מאורך :מוכנס לתוך קדח שמוברג בגוף ,הבורג מקבע את החלק
לציר ומונע ממנו תזוזה.

חישובי שגמים פינים ובורגי לחיצה:


שגמים:
שני חישובים מרכזיים שיש לעשות :
 .0חישוב מומנט גזירה (עומס).
 .5חישוב מומנט לחיצה (עומס).

חישוב מומנט גזירה:

𝑇
𝑟·𝐿·𝑤

=τ

חישוב מומנט לחיצה:

𝑇2
𝑟·𝐿·𝐻
 – Tמומנט גזירה (
 - σמומנט לחיצה (

𝑁
𝑚𝑚2
𝑁

𝑚𝑚2

=σ

).

).

 – wרוחב השגם (.)mm
 - Hגובה השגם (.)mm
 -Lגובה השגם (.)mm
 – rרדיוס הציר (.)mm
75



בשימוש עם נוסחאות אלו יש להשתמש בטבלאות שבנספחים ,כאשר ישלהוסיף
מקדם ביטחון (.)k=3
בורגי לחיצה:



גם כאן יש טבלאות בנספחים ולהתאים את הבורג למומנט המתאים.
חישוב בורג לחיצה:

𝟑𝐏 = 𝟏𝟐𝟓𝟎 · 𝐃 · 𝒅𝟐.
 – Pההספק בציר (.)Kw
 – Dקוטר הציר (.)mm
 – Fקוטר בורג הלחיצה (.)mm
 – Tמומנט (

𝑁
𝑚𝑚2

) .את המומנט יש להוציא מהטבלה שבנספחים ,לאחר חישוב ההספק.

מייסבים גלגול והחלקה



תפקיד המייסב  :להקטין את החיכוך בין משטחים הנעים ביחד.



תנועת המייסב יכולה להיות קווית או סיבובית.



על המייסב פועלים  6כוחות.
 .1כוח צירי :זהו כוח שפועל בכיוון ציר הסימטריה של המייסב.
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 .2כוח רדיאלי :זהו כוח שפועל מאונך לציר הסיבוב של החלק ,זהו הכוח הפועל
ברוב מייסבי הגלגול.
 .3כוח משופע( :משולב) זהו כוח שפועל גם צירי וגם רדיאלי.



המייסבים מחולקים לשני סוגים:
 .0מייסבי גלגול.
 .5מייסבי החלקה.

מייסבי גלגול סוגים:
 .0מייסב גלגול כדורי :מיועד למהירויות גבוהות ועומסים קטנים ,מסוגל לשאת
עומס צירי בנוסף לעומס רדיאלי.
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מייסב גלגול כדורי כפול :שימושי לעומס היקפי רב ,ועומס צירי משני הכוונים.

 .5מייסב גלגול גלילים :מיועד למהירויות נמוכות בגלל חיכוך גבוה.

 .6מייסב קוני :צורת המיסוב קונית ,מיועד לעומסים משולבים ,מייסב זה יקר יחסית.
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מייסב קוני כפול :העברת עומס גדול משני הכוונים גם צירי וגם רדיאלי
 .5מייסב מחטים :צורת המיסוב דומה למחט ,מתאים לשימוש כשרוצים שהציר יהיה
צמוד למייסב .חסרונות :שחיקה ובלאי מהיר.

 .5מייסב מגנטי :ללא גופי מיסוב פנימיים ,חלק אחד צמוד לציר וחלק שני מרחף
כתוצאה מכוח אלקטרומגנטי ,אין מגע מכני בין החלקים הנעים במייסב ,לכן אורך
החיים שלו גדול ,יתרון נוסף  ,אין הגבלת מהירות,
חסרונות המייסב ,דורש הזנה קבועה של מתח חשמלי  ,יקר יחסית.
 .2מייסב מסילה :במיסב מסוג זה משתמשים כאשר מעוניינים להסיע חלק בתנועה
קווית  ,שימושי ברובוט לתנועות קוויות.
יתרון :דיוק בפעולה ,נשיאת משקל גדולה.
חסרונות :יקר יחסית  ,דורש מקום למסילה
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מייסבי לחץ:
 .1מייסב לחץ גלילי :מיועד לעומסים ציריים גבוהים ,מייסבים אלה נשחקים מהר
בגלל הבדלי לחץ בגלילים.

 .2מייסב לחץ קוני :מיעד לעומסים ציריים גדולים ,יקר יחסית.

 .3מייסב לחץ הידרוסטטי :המייסב אטום ומוכנס בתוכו שמן או גז בלחץ שמחזיק
את הטבעות ,היתרונות :זול יחסית ,חיכוך נמוך .חסרונות :רגישות לטמפרטורה,
חבטות פתאומיות ,אינו שימושי בפרויקט.
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המייסבים האטומים (המוגנים) הם בעלי שימון עצמי ואין צורך במשחת סיכה לגרז
אותם.
פחיות המגן שמסביב מונעות כניסה של אבק ולכלוכים אחרים.
מייסב מוגן

פחיות מגן



אורך החיים של מייסבים הוא גדול מאוד (מיליוני שעות) ומחושב בעזרת הנוסחה
הבאה אם ידועה מהירות הסיבוב:

1000000
𝑛·60

· L = 𝐿10

 – Lאורך חיי המיסב (מיליוני שעות)
 - 𝐿10אורך חיי המייסב בשעות (נתון בטבלה או מחושב).
 – nמהירות הסיבוב של המייסב ).(r.p.m
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מייסבים חד כיווניים:


מאפשרים תנועה בכוון אחד בלבד ,בפרויקט פרסט יעילים בהחזקת פרק של מנגנון,
לפעולות מסוימות.

בתי מייסב:


יש שני סוגים:
 .1בתי מייסב קבועים.
יתרונם :ניתנים להרכבה על גבי משטחי הרובוט ללא קדיחה פנימית להתאמת
המייסב.
 .5בתי מייסב מתכווננים.
יתרונות :ניתנים להרכבה על גבי המשטח ללא קדיחה ובנוסף מאפשרים כוונו
הציר למיקום (אין צורך בדיוק ממורכז של הקדחים המקבילים ,יש אפשרות
"משחק".
החסרונות של בתי מייסב  :תופסים מקום ,יקרים יחסית.

מייסבי החלקה (תותבים):




מייסבים מסוג זה פועלים בעיקרון של חיכוך נמוך בין שתי טבעות שיש בניהם שימון.
החומרים של תותבים אלו הם :פליז ,נחושת וברונזה  .המכילים גרפית לשימון .
בפרויקט ישנם גם תותבים מחומר פלסטיק ,היתרון שלו קל משקל וקל לעיבוד.
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מייסבי ההחלקה שימושיים בפרויקט

בתי מייסב החלקה:




יש שני סוגים:
 .0קבועים.
 .5מתכווננים.
היתרונות והחסרונות הם כמו של בתי מייסב רגילים (ראה סעיף קודם).

בית מיסב החלקה מתכוונן
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מותחני שרשראות:

תפקיד המותחנים :למנוע החלקה ויציאת השרשרת ממסלולה.


יש מספר סוגים של מותחנים:
 .0מותחן ע"י הזזת גוף התמסורת עם גלגל השיניים ,בתושבת התמסורת יש חריץ
מאורך שמאפשר את פעולת המתיחה .החיסרון :יש מגבלת מקום למתיחה.
 .5מותחן תושבת וגלגל שיניים :דומה מאוד למותחן השרשרת באופניים .יתרון:
המתיחה מתבצעת ע"י הרמת השרשרת מבפנים או לחיצה חיצונית מה שמאפשר
מרחב עבודה.
 .6מותחן חופשי :מחובר כחבק מסביב לשרשרת בזכות גמישותו מתבצעת מתיחה.
החיסרון :שחיקה מהירה יחסית.
 .5מותחן בורג וגלגלת :ע"י הברגת הבורג לוחצים עם גלגלת המונחת על הצד
החיצוני של השרשרת .החיסרון :מבנה מסורבל ,לפעמים המיקום מהווה גישה לא
נוחה לבורג.



סוגי המותחנים לחגורות טיימינג דומות לשיטות שפורטו לעיל.

מותחן גלגלת
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פרק זה למעשה הוא החלק החשוב ביותר בתכנון רובוט לתחרות .first
לאחר הבנת המשימה והדרישות ניגש לתכנן ולבנות את המנגנונים שיורכבו על
המסגרת באופן ישיר או באופן עקיף.
חשוב מאוד!!!! לשים לב במיוחד למידות שלא לחרוג מהכללים של מנהלת  , firstאי
תשומת לב תגרום לפסילת הרובוט או לחיתוכים מיותרים שיגזלו זמן יקר.
לאחר הכרת הפרק הקודם יש להתבסס על הנוסחאות שמתאימות גם לפרק זה
שמהווה המשכיות בבניה.
המנגנונים בנויים ממערכת צירים ודרגות חופש ,בחלק ממשימות לתכנון הרובוט
יחידות הקצה הם חלק מהמנגנון ללא דרגות חופש.
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המשימות לתחרות  firstהעולמית  ,משתנים משנה לשנה ,אבל חשוב לדעת שתכנון
המנגנונים נשאר באותם עקרונות וחוקים פיזיקליים.
לכן ,יש להתאים את המשימה לסוגי המנגנונים והגאומטריות הבאות:
סוגים של מנגנונים יחידות קצה ומרחב פעולה (עבודה):



הכרת הגדרות של מבנה הרובוטים יאפשר תכנון רובוט שיתאים למשימה אותה
מקבלים ,להלן הסוגים:
 .0רובוט במבנה קרטזי )(P.P.P
 .5רובוט במבנה גלילי )(R.P.P
 .6רובוט במבנה כדורי )(R.R.P
 .5רובוט פרקי אופקי )(R.R.P
)(R.R.R
 .2רובוט פרקי אנכי




 – Rמפרק סיבובי (.)Revolute
 - Pמפרק קווי ).(Prismatic



קרטזי – : )Prismatic,Prismatic,Prismatic) P.P.P



 ,כלומר 6,מפרקים קוויים שזזים במרחב העבודה בתנועה קווית גם ב ציר  Xגם
בציר  Yוגם בציר .Z
מבנה קרטזי קיים ב  6דרגות חופש ו  2דרגות חופש.
(p) Z
(p)X

(p)Y
86

יתרונות 6 :דרגות חופש ,דיוק רב ,בקרה פשוטה יחסית.
חסרונות :מרחב עבודה קטן יחסית.

גלילי:)Prismatic Revolute,Prismatic) R.P.P - :



בשיטה זו יש ציר סיבוב ושני צירים קוויים ,בסיס מסתובב ,ציר  Xוציר  Yקוויים.
מבנה גלילי קיים ב  6דרגות חופש ו  2דרגות חופש.
יתרונות  6 :דרגות חופש ,מרחב עבודה גדול מקרטזי.
חסרונות :בקרה מורכבת יותר.



כדורי :) Revolute, Revolute, Prismatic) R.R.P :בשיטה זו יש שני צירי סיבוב
וציר אחד קווי ,יחידת הבסיס כדורית.
קיים ב  6דרגות חופש ו  2דרגות חופש.
יתרונות  6 :דרגות חופש ,מרחב עבודה גדול מקודמיו.
חסרונות :בקרה מורכבת יותר ,מיקום יחידת קצה לא מדויקת.



פרקי אופקי:) Revolute, Revolute, Prismatic) R.R.P :





בשיטה זו שני מפרקים סיבוביים ומפרק אחד קווי ,יחידת הבסיס קבועה התנועה
בחלק העליון.
קיים ב  6דרגות חופש ו  2דרגות חופש.
יתרונות  6 :דרגות חופש ,מיקום יחידת קצה מדויקת ,מומנטים נמוכים יחסית,
מנועים קטנים.
חסרונות :בקרה מורכבת יותר ,מעטפת עבודה קטנה מכדורי.
פרקי אנכי:) Revolute, Revolute, Revolute( R .R.R :




 6מפרקים סיבוביים כולל יחידת הבסיס.
קיים ב  6דרגות חופש ו  2דרגות חופש.
יתרונות  :מרחב עבודה גדול מבין כול הסוגים הקודמים.
חסרונות :בקרה מורכבת יותר ,מיקום יחידת קצה לא מדויקת.
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במשימות שמקבלים מ  , firstיש לתכנן את הרובוט בהתאם לאפשרויות שהוסברו
ולשלב בניהם.
בבניית הרובוט יש לקרוא היטב את החוקים והכללים שמופיעים ומתעדכנים ב PDF
בחלק מהחוקים משנים עברו יש אפשרות ליציאה מתחום מרחב העבודה בשלבים
מסוימים של התחרות  ,לכן מעטפת העבודה ויחידות הקצה חייבות להיות מתוכננות
כן שיבצעו את המשימה.

תפקיד המנגנון ויחידת הקצה :לבצע את המשימה שלשמה תוכנן הרובוט.
בבניית המנגנון יש לבנות אותו מודולרי ,כלומר ,עם אפשרות פירוק והרכבה קלים עד
כמה שניתן למסגרת הרובוט.
יש להימנע ככל האפשר מריתוכים של מנגנונים  ,בזמן התחרות או במקרה של
תקלה הפירוק קשה או בלתי אפשרי.
יש להשתמש בחומרים קלים  ,בשלב זה של המבנה ,משקל הרובוט קריטי ,הוספת
משקלים או תכנון בשיקולים מוטעים יגרמו לחריגה במשקל והרובוט לא יעבור את
הבחינה ). (inspection
סוגי מנגנונים:



מנגנון זרוע חד פרקי דרגת חופש אחת:
במנגנון זה יש מפרק אחד סיבובי שמאפשר מרחב עבודה כ  160לכל צד מלפנים
ומאחור בהתאם למיקום ולתכנון.
יחידת הקצה יכולה להתארך או להתקצר ולאפשר פעולה מחוץ לטווח מרחב העבודה
המקורי.
0

יתרונות:
 .0מבנה פשוט וקל.
 .5תכנות קל.
 .6תפעול קל.
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חסרונות:
 .0מוגבל במרחב תנועה.




בסוג זה של מבנה נתכנן את הרובוט במרחב (מעטפת)עבודה . B
במעטפת עבודה  Aהרובוט יציב ותנועתו ישרה .לכן נשתדל לעבוד במרחב עבודה
זה.
במעטפת עבודה  Bהמומנט קטן יותר.

Y
F

B

A

X

כוח שקול
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מנגנון זרוע  2מפרקים ,שני דרגות חופש:
במנגנון זה שני מפרקים סיבוביים ,האחד בקצה הזרוע שמחוברת בתומך בסיס
השלדה והמפרק השני ביחידת הקצה.
יחידת הקצה תתוכנן בהתאם למשימה.
יתרונות:
 .0ניתנת לקיפול ובהמשך לפתיחה (הגדלת טווח פעולה).
 .5כשהזרוע מקופלת יש יותר מקום (נפח קטן).
 .6ביחידת הקצה הדיוק גדול.
 .5יכולת תמרון משופר.
חסרונות:
 .0קשה לשליטה

Y
F

B

A

X

כוח שקול
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גדל,

כאשר הזרוע פתוחה מרחב העבודה A
מרחב העבודה  Bמתאר טווח פעולה כאשר הזרוע מקופלת.

מערכת זרועות מקבילים



במנגנון זה הזרועות מחוברות במקביל ,מוסיפים זרוע מקבילה לזרוע המונעת.
בשיטה זו אפשר להפעיל את יחידת הקצה כך שמחליפים דרגה שניה פעילה.
 .0שמירת כוון קבוע ביחס לבסיס.
 .5אפשרות שימוש בגלגלי שיניים.
 .6מבנה פשוט יחסית.
חסרונות:
 .0פחות מדויק.














ישנם מנגנונים נוספים הדומים בפעולתם למקבילים.
המקבילים באורך שונה ומאפשרים קבלת תנועה מורכבת יותר.
יש אפשרות בשיטה זו ליצור מנגנונים מתוחכמים יותר.
החיסרון :במערכת זו הוא המורכבות בתכנון.
היתרון :פשטות בניהוג.

זרוע טלסקופית
למנגנון זה בד"כ שני מפרקים ,הזרוע מתארכת ומתקצרת בשיטה טלסקופית ,כלומר,
צינור חלול בעל קוטר גדול מוכנס לתוכו צינור בעל קוטר קטן ,בתוך הצינור הקטן
מוכנס עוד צינור בקוטר יותר קטן (בדומה לאנטנות מתארכות).
ניתן לבנות מנגנון דומה גם בפרופיל מרובע או מלבני.
מעטפת העבודה גדולה.
החיסרון :מסובך יחסית בבניה ,תכנות מורכב.
היתרון :קל לשליטה יותר מזרוע מפרקית.

91





מנגנון מלגזה  /מעלית
השיטה מבחינה מכנית דומה לטלסקופית ,בשיטה זו מאריכים את אורך הזרוע ע"י
כבלים או שרשראות שמאריכות את הזרוע למצב רצוי.
היתרון :במקומות שצריכים תנועה אנכית גדולה ואין מספיק מקום השיטה יעילה.
חיסרון :נדרשים חלקים נוספים ,מנוע  ,כננת ,כבלים ,
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מנגנון שיטת המספריים






בשיטה זו הבנייה נעשית ע"י צירים שמחוברים בקצה המוטות ובמרכזם  ,אפשר
להאריך או לקצר את מהלך הפעולה ע"י סגירה ופתיחה של המספריים.
בבנייה מסוג זה אומנם מרוויחים מקום ע"י סגירה ,אבל יש לקחת בחשבון:
א .שינויים במרכז כובד וחישובים מדויקים הגורמים לשינוי ביציבות הרובוט כאשר
המספריים פתוחים .
ב .יש מגבלה של פתיחה בכדי לא לצאת מטווח המשטח של מרכז ,במצב כזה
הרובוט עלול להתהפך.
חישובי מרכז הכובד בעמוד
יתרונות:
 .0פשוט בבנייה.
 .5חוסך מקום.
 .6טווח פעולה גדול במבנה קטן.
 .5מאפשר תחלופה לבניית מעלית.
חסרונות:
 .0דורש מומנט גדול בתחילת פעולה.
 .5משקל גדול ,ריבוי מוטות וצירים.
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מנגנון צלחת מסתובבת (צריח)






מנגנון זה מאפשר סיבוב המנגנונים ללא סיבוב בסיס הרובוט ,כלומר מצודדים את
המנגנון מבלי לסובב את הרובוט.
ניתן לכוונן לכל זווית רצויה במהירות ובדיוק רב.

חסרונות:
דורש מרחב עבודה  ,בשימוש מלא נדרש  621מעלות
חיווט חוטי החשמל לחיישנים ומנועים צריך להיות מתואם לסיבוב הצלחת שבמקרים
מסוימים מסבך את המערכת.
תפסניות ויחידות קצה Grippe / End effector




התפסניות מורכבות ביחידות הקצה של הרובוט ותפקידם לאחוז את החפצים
שהרובוט אמור לשנע בהתאם לתכנון.
ביחידת הקצה ניתן להרכיב התקנים שונים לפי משימת הרובוט ,לדוגמא :מתיז צבע,
משחזת ,תפסנית צבת ועוד...
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תפסנית אחיזה עם גלגלים










הפתרון הטוב ביותר לבעיות אחיזה הוא בעזרת אוחז עם גלגלים.
בזמן פעולה מתאים את האחיזה לחפץ באופן אוטומטי,
ניתן לאחוז תוך כדי נסיעה ודחיפה.

תפסנית אחיזה עם צבת
בשיטה זו האחיזה מבוצעת בעזרת שני זרועות שמותקנות ביחידת הקצה,
האפשרויות בשיטה זו הם :
א .אחיזה מקבילית – הזרועות נעות במקביל.
ב .אחיזה סיבובית – הזרועות מותקנות על ציר סיבוב ונעות ברדיוס.
יש להתקין חיישן לחץ או מנגנון כר שיגרום שהאחיזה תהיה בהתאם ללחץ המופעל
על הגוף או החפץ שמעוניינים לשנע ,מבלי לגרום לו נזק כתוצאה מהלחץ ,החישוב
יבוצע בהתאם לנוסחאות בפרק מכניקה בנושא מאמצי לחיצה.
במידה והמנגנון מופעל ע"י מערכת פניאומטית יש לבצע חישובים שנמצאים בפרק
פניאומטיקה.
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יתרונות:
פשטות במבנה.
מתאים מאוד לאחיזה בשני מישורים מקבילים




אחיזה עם רצועות:




גמישות יציבות
יקר יחסית.





שינוע סוגים
מסוע אופקי/צדדי/משופע/כפול/מדורג
מסוע תבריג היקף – גדול/קטן
מסוע גלגיליות.
המסועים יהיו בד"כ ע"י גלילים.
מסוע מול מסוע מאפשר שינוע מהיר ויעיל
מסוע הנתמך בקיר פחות יעיל  ,החיכוך גבוה ,דורש מנוע חזק וכבד משקל.
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דוגמאות למסועים:

נקודות חשובות:



להוריד מרכז כובד ,לתכנן נקודות קיצוניות ,לבחור מנועים נכונים.
להימנע ממנגנונים מסובכים ,להקל על הנהגים בשליטה על הרובוט והמנגנונים.
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פגושים במפרים ()BUMPERS
תפקיד הפגושים :להגן על הרובוט מפני חבטות ,הבמפר אמור לרכך חבטה
שהרובוט העביר לרובוט אחר בעצם ,להגן על רובוט נחבט ורובוט חובט.






את הפגושים יש להרכיב בהתאם לחוקי תחרות FIRST
להלן נקודות חשובות:
 .0יש להקפיד על המידות כפי שמופיעים בחוקים.
 .5לפני שחותכים יש לוודא שאין שינויים נוספים.
 .6הרכבה שלא לפי ההוראות לא תאפשר מעבר מבחן הרובוט(.)inspection
 .5יש להתעדכן במהלך הבניה על שינויים צפויים בחוקים.
משקל הבמפרים לא יעלה על  8 ( 20 lbs.ק"ג).
2.2 lbs. = 1 Kg
חיבור זוויות הפגושים (דוגמאות)
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פינות הפגושים הרכבה נכונה /לא נכונה(.חלקים קשים)
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חתך של הבמפרים (מבט צד) cross section
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החלקים הרכים של זוויות הפגושים




יש לשים לב להרכבה נכונה.
בציור מתוארות הרכבות נכונות/לא נכונות.
עובי העץ הנדרש נתון בחוקי הרובוט והוא עלול להשתנות משנה לשנה לכן  ,יש
לקרוא היטב את החוקים.
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דוגמא לתמיכת במפרים בצורה תקינה
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