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בדפים הבאים תמצאו תקציר להכנת ספר עבודת גמר ברמה של  5יחידות לימוד או ספר
פרויקט לרמה של  3יחידות לימוד במגמת חשמל אלקטרוניקה של משרד החינוך  ,מה יש
לשלוח לבוחן/בוחנים שבועיים לפני בחינת ההגנה ,מהם מרכיבי הציון של הבחינה ולבסוף
מופיע דוגמת ספר שבה רואים מה יופיע בכל דף ודף.
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תקציר  -הכנת ספר פרויקט
ספר הפרויקט יכלול את הדפים הבאים בסדר הקבוע הבא( :דוגמאות – נמצאים בעמודים הבאים).
א .כריכה ודפים ראשונים
 .1מעטפת כריכה חיצונית שקופה
 .2עמוד כריכה חיצוני ובו ( :ראה דוגמה בעמוד הבא)
א .שם המכללה (כדאי לשים את סמל המכללה)
ב .שם העבודה (נושא העבודה)
ג .כותרת  :פרויקט גמר במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים במקצוע מערכות
אלקטרוניות וסמל השאלון
ד .מאת ( :שם המגיש)
ה .תעודת זיהוי :
ו .בהנחיית ( :שם המנחה)
ז .שנה"ל תש__.
 .3דף פתיחה בדיוק כמו דף הכריכה בסעיף .2
 .4הצהרת הסטודנט
 .5שלמי תודה  /הבעת תודה (לא חובה).
 .6תוכן עניינים מחולק לפרקים  ,תת פרקים ולסעיפים.
 .7רשימת טבלאות.
 .8רשימת תרשימים.
 .9רשימת נספחים.
 .10מפרט טכני (לא חובה).
 .11תקציר – .11א – תיאור הבעיה או הצורך.11 .ב תפקיד ואופן פעולה ( ללא אלקטרוניקה).

ב .חומרה
מבוא ( כיצד נבנתה החומרה ? האם הרכיבים נמצאים על מעגל מודפס ? הלחמות ?
 ? Wrapכדאי לצרף תמונה של החומרה).
תרשים הסכימה מלבנית.
הסבר תרשים הסכימה המלבנית.
תרשים הסכימה החשמלית.
הסבר תרשים הסכימה החשמלית.
תיעוד הפעילות בפיתוח הפרויקט.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Wire

ג .תוכנה
.1
.2
.3
.4
.5

מבוא (עם איזו סביבת עבודה נכתבה התכנה ? ).
לא חובה ניתן לפתח תרשימי זרימה של הפונקציה הראשית ושל  3-4פונקציות של התכנית.
הסבר תרשימי הזרימה ( רק אם רשמת תרשימי זרימה בסעיף קודם).
טבלת פונקציות.
התוכנה עצמה .

ד .כלים
.1
.2
.3
.4

כלי תכנון ממוחשבים ( באיזו תכנה השתמשת לשרטוט המעגל החשמלי ? עם איזו תכנה כתבת
את ספר הפרויקט ? תוכנות סימולציה ? תוכנה לתכנון מכני וכו').
תכנון מכני (צילום של הקופסא שבה נמצאת האלקטרוניקה עם מידות אורך ,רוחב וגובה).
הוראות הפעלה.
איתור ליקויים אפשרי.

סיכום ומסקנות.
ה.
ו .ביבליוגרפיה/רשימת מקורות.
נספחים  :א  .רשימת רכיבים ב .דפי נתונים לרכיבים משמעותיים.
ז.
דף כריכה חיצוני רצוי מקרטון
ח.
כריכה חיצונית שקופה
ט.
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? מה מגישים לבוחנים
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כיצד מחושב הציון במבחן ?
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מכאן מתחיל הספר :

מעטפת כריכה חיצונית שקופה
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דוגמה לעמוד הכריכה החיצוני והעמוד הפנימי עבור כתה יב בהתמחות מערכות אלקטרוניות ברמה
של  5יחידות לימוד

כתובת :
טלפון :
פקס :
סמל :

קיבוץ גלויות  150תל-אביב
03-6835393
03-6828543
570044

רובוט רב תחומי לטיול על הירח
עבודת גמר במגמת
הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
בהתמחות מערכות אלקטרוניות
בחלופה :
סמל שאלון 841589 :
מאת :

ישראל ישראלי
מספר תעודת זהות :

123456789
בהנחיית :

פרופסור ישראל מנחה טוב
שנה"ל תש"ף
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דוגמה לעמוד הכריכה החיצוני והעמוד הפנימי עבור כתה יב בהתמחות מערכות אלקטרוניות ברמה
של  3יחידות לימוד

כתובת :
טלפון :
פקס :
סמל :

קיבוץ גלויות  150תל-אביב
03-6835393
03-6828543
570044

רובוט רב תחומי לטיול על הירח
פרויקט גמר במגמת
הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
בהתמחות מערכות אלקטרוניות
בחלופה :
סמל שאלון 841387 :
מאת :

ישראל ישראלי
מספר תעודת זהות :

123456789
בהנחיית :

פרופסור ישראל מנחה טוב
שנה"ל תשצ"א 2031 -
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עמוד זה איננו חובה.
מטרתו להודות למנחה/מורים/מרכז מגמה/מנהל /הורים או ו
להקדיש את הספר למישהו/מישהם מסוימים.
דוגמה של שלמי תודה:
ברצוני להודות מקרב לב למנחה שלי ____ שליווה אותי במהלך פיתוח הפרויקט ולא חסך מזמנו והיה
קשוב וזמין תמיד לפתרון בעיות שצצו במהלך הפיתוח .הסבלנות  ,העזרה והפתרונות לבעיות הביאו
לסיומו המוצלח של הפרויקט.
תודה רבה גם לצוות המורים במגמה יוסי ,חיים ו .....שלימדו אותנו את כל היסודות והסודות של
המקצוע .תודה גדולה למרכז המגמה ____

שלא חסך מאמצים ומשאבים כדי שנסיים את הפרויקט

בזמן ובהצלחה.
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חלוקה לפרקים  ,תתי פרקים וסעיפים
דוגמה:
 .11מערכת ההנעה 11 ..................................................
 11.1מבוא ......................................................................
 11.2היגוי הרובוט ............................................................
....................................................... H BRIDGE .11.3
 10.3.1חיבור המנוע הקדמי של הרובוט.......................
 10.3.2חיבור המנוע האחורי של הרובוט .....................
............................................................................. 11.4

11
12
13
14
15

................................
 .1חיישנים .....................................................
 12.1חיישן המרחק הקדמי ..........................

20

במידה והספר לא מחולק לפרקים ניתן גם ללא ציון הפרק או הסעיף.
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כאן נשים את רשימת הטבלאות שבפרויקט  .לדוגמה :
מספר

הנושא

עמוד

.1
.2
.3
.4

השוואה בין חיישן א לחיישן ב
המרה בין מרחק המטרה לזווית הפגיעה
.............................

30
43
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בדומה לרשימת הטבלאות בעמוד קודם רק לגבי איורים ,שרטוטים,
ציורים וכו'.
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כמו רשימת הטבלאות והתרשימים שבעמודים קודמים אבל לגבי
הנספחים.
אין צורך להכניס בנספחים דפי נתונים של מיקרו בקרים נפוצים ( כמו
ארדואינו ,מיקרו  51וכו').
רק רכיבים "מיוחדים" כמו ג'וקים לא נפוצים ( אין צורך בדפי נתונים
של שערים "פשוטים" וכך הלאה) ,חיישנים מיוחדים וכו' .
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ניתן להכניס מפרט של הפרויקט כמו מתח ההפעלה שלו ,כמה זמן יעבוד ללא רשת החשמל ,רגישות
הכניסה התנגדות כניסה ויציאה  ,מתחים מקסימליים שאין לעבור אותם וכו'.
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יש לתאר את התפקיד ,המבנה ואופן פעולה .אין להכניס מעגלי אלקטרוניקה ( לא צריך לתאר איזה
מעגלי אלקטרוניקה השתמשת )..בסעיף כאן.
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פרק ב
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איך הפרויקט בנוי ? האם הלחמות ? חיווט  wire wrapאיזה מודולים ,צילום החומרה
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רצוי לתת בהסבר הסכמה המלבנית מספר לכל מלבן ולהסביר את תפקידו והקשר שלו אל המלבנים
האחרים .לדוגמה:

א .מעגל המיקרו בקר
תפקיד המיקרו בקר לשלוט על כל התהליכים בפרויקט...........
הוא מתחבר אל המלבנים הבאים :
א 1.אל מעגל הבלוטות בעזרת ההדקים......
א 2.אל מעגל ........

ב .מעגל הבלוטות

ג .מעגל ההקלטה
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הסכמה החשמלית בתוכנת ה  ORCADאו כל תכנה אחרת שבה שורטט הפרויקט.
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יש להסביר בצורה מפורטת את החיבור בין כל הקווים/הדקים שבשרטוט .כדאי לחלק את השרטוט הכולל
לחלקים קטנים יותר בהתאמה לחלוקה למלבנים בהסבר של הסכמה המלבנית .כדאי להעתיק מהשרטוט
החשמלי את החיבור המתאים למלבן המדובר .לדוגמה החיבור בין המיקרו למודול הבלוטות.
יש להוסיף צילום צורות גלים או/ו מדידות אחרות (זרם ,מתח התנגדות וכו') המתקבלות בנקודות
"חשובות" ( כמו צילום התקשורת הטורית של הבלוטות בקווים  RXDו  , TXDאו צילום צורות גל על
קווי  SPIאו קווי  I2Cברכיבים/מודולים בהתאמה).
יש לפרט את המבנה הפנימי של כל אחד מתתי המנגנונים /מודולים /כרטיסים בפרויקט .בין אם מדובר
במעגל שהסטודנט בנה או במעגל חשמלי מוכן ( מודול).
לדוגמה שרטוט של מודול מוכן של דוחף זרם למנועי  DCעם רכיב

יש להסביר את תפקידי הרכיבים המופיעים בשרטוט.
מומלץ לממש את הנתונים בטבלאות כמו הטבלה הבאה:
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מומלץ לערוך טבלה המתעדת יומן פעילות של תהליך הפיתוח .לדוגמה:
מס"ד תאריך

מטרה

1

 20.10.2030הפעלת כרטיס
הקלטה/השמעה
של  8דקות

2

 23.10.2030שילוב חומרה /
תכנה בכרטיס
הקלטה /השמעה

הפעילות

תוצאות/מדידות/צילום
סיימנו בניית החומרה .רשמנו
פונקציות  stop startו ack
של ה SPI

חיבור הדקי ה SPI
של הכרטיס בעזרת
כבל מתאים
ביןמהכרטיס
לארדואינו .חיבור עם
 wire wrapלהדקים
 10עד  14של
הארדואינו .כתיבת
תוכנה מתאימה
לתקשורת . SPI
בדיקה במפגש הבא.
הוספנו את פונקציית בדיקה האם כאשר לוחצים על
מפסק השמעה שומעים את
ההשמעה.
ההקלטה .הצלחנו לשמוע את
ההקלטה שביצענו.

3
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פרק ג
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באיזו סביבת עבודה כתבת את התכנה ? שפה ? לאיזה רכיבים/מודולים כתבת את הפונקציות בעצמך
ולאיזה נעזרת בתכנה מוכנה ?
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אין חובה לפתח תרשימי הזרימה אלא אם יש אלגוריתם מורכב .
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רק אם רשמת תרשימי זרימה בסעיף הקודם אז אחרי כל תרשים זרימה בפרק הקודם יש לרשום הסבר
של התרשים
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מה
שם מה
מס"ד
הפונקציה הפונקציה הפונקציה
מחזירה
מקבלת
1
setup
----2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27

תפקיד
אתחול תפקיד הדקים ,אתחול
מודולים  /רכיבי חומרה  ,קביעת
קצב תקשורת

www.arikporat.com

תפקיד
הפונקציה ( מתודה)
האובייקט
מס"ד שם המחלקה
 myGPS.begin(9600) myGPS(RXPin, SoftwareSerialאתחול קצב
1
התקשורת הטורית
)TXPin
עם מודול ה GPS
ל  9600ביטים
בשנייה
2
3
4
5
6
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כאן נשים את התכנה עצמה  .אם לתוכנה יש קובץ ( listעם הסיומת  ) lstנשים קובץ
זה .אם לא – נשים את הקובץ בשפה שנכתבה ( קובץ עם הסיומת  Cאם כתבנו בשפת
סי או קובץ עם הסיומת  inoאם רשמנו בתוכנת הארדואינו וכו') .מומלץ לשים הערות
בתכנה להבנה טובה יותר של התכנה .דוגמה לעמוד ראשון בתכנת הפייתון :

תוכנה בשפת Python
יבוא של הספריה # tkinter
יבוא של מחלקה  ttkמתוך הספריה # tkinter

import tkinter

from tkinter import ttk
* from tkinter import
import time
import hashlib

from pyfingerprint.pyfingerprint import PyFingerprint
import RPi.GPIO as GPIO
import face_recognition
import picamera
import numpy as np
הגדרה של צורת הספירה של הפינים #
ביטול של האזהרות שקשורות בפינים #
הגדרת פין  18כפלט #

(GPIO.setmode(GPIO.BCM
(GPIO.setwarnings(False
(GPIO.setup(18, GPIO.OUT
)GPIO.setup(22, GPIO.OUT
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פרק ד
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ניתן לצלם את הקופסא  ,את האלקטרוניקה שבתוך הקופסא ולרשום מידות של הקופסה
ושל הכרטיסים השונים .לדוגמה :
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כאן ניתן לרשום את כלי התוכנה שבה השתמשנו בפרויקט כמו  :קובץ ה  WORDלכתיבת ספר
הפרויקט.

טבלאות וגרפים של . EXELL

קופסה  ,גלגלי שיניים וכו'),

תוכנה מכנית שבה השתמשנו לבנות את החומרה (

כלי סימולציה שבה עשינו הדמיה  .לדוגמה:
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כאן נרשום כיצד מפעילים את הפרויקט .על איזה כפתורים/מפסקים יש ללחוץ כדי לקבל את ביצועי
הפרויקט .אם בפרויקט יש מסכי תפריט שונים יש לצלם אותם ולהסביר את המעבר בין התפריטים.
לדוגמה  :מעבר בין מסכים בפרויקט פתיחת כספת עם קוד ,טביעת אצבע וזיהוי פנים .
כאשר מחברים את הפרויקט לחשמל ,על פני תצוגת ה LCD -יוצג המסך
התפריט בו המשתמש יצטרך לבחור את אחת האופציות לפתיחת המנעול:

תמונה מספר :16
מסך התפריט

כאשר המשתמש לוחץ על כפתור הקוד יפתח בפניו המסך הבא:
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תמונה מספר :17
מסך הקוד
במידה והמשתמש הקיש קוד שגוי תופיע לו הודעה כזו:

תמונה מספר :18
מסך הקוד כאשר
הושם קוד שגוי
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כאשר המשתמש הקיש קוד תקין ,הוא מועבר למסך התפריט ,כאשר הכפתור
של הקוד הופך לירוק.

תמונה מספר :19
מסך התפריט לאחר
שהקוד הושם
בהצלחה
כאשר המשתמש לוחץ על כפתור טביעת האצבע יפתח בפניו המסך הבא:

תמונה מספר :20
מסך טביעת האצבע
לחיצה על כפתור ה" "Enable Fingerprint Scannerתפעיל את חיישן טביעת
האצבע.
וכך הלאה......
35
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בפרק זה ניתן לתאר את התקלות שהופיעו במהלך פיתוח הפרויקט וכיצד ניתן להתגבר עליהן ,כמו כן
מהן ההכנות שיש להכין מבחינת חומרה ( קונקטורים מיוחדים ,כבלים )...ומבחינת תכנה ( דרייברים,
התאמות תוכנה וחומרה וכו') .לדוגמה  :תלמיד שעובד פעם ראשונה עם רסבפברי פיי ונתקל

בבעיות:

 .1התמודדות עם מערכת ההפעלה  -היכרות עם מערכת ההפעלה
 Linuxשעליה מבוססת מערכת ההפעלה של הרספברי פי ה.Raspbian -
 .2מציאת דרייברים – על מנת להפעיל את מסך ה–  LCDשהזמנתי הייתי
צריך למצוא דרייברים מיוחדים שמסדרים את הרזולוציה ומכיילים את
פונקציית הטאצ' .לאחר חיפושים רבים הדרייברים נמצאו.
 .3התאמת החומרה לתוכנה – לצד יתרונותיו הרבים של הRaspberry Pi -
יש לו גם חסרונות ,אחד מהחסרונות הוא שה Raspberry Pi -פחות מתאים
לחיבורי חומרה ישירים ביחס לארדואינו ,ולכן כאשר חיברתי את החיישן
טביעת האצבע אל יציאות התקשורת הטורית החיישן לא הגיב ולאחר
ניסיונות ממושכים חיברתי אותו אל ממיר ה TTL -ל USB -ואז החיישן
עבד.

התקנת ספריות ופונקציות שונות – מכיוון שה Raspberry Pi -עובד עם
מערכת הפעלה מבוססת לינוקס התקנת ספריות וחבילות (שמהן אפשר למצוא
פונקציות שונות) מתבצעת דרך הורדה מהאינטרנט שזהו תהליך לא פשוט למי
שלא מתמצא בלינוקס.
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ניתן לרשום מסקנות מה היית עושה אחרת ,על מה ניתן היה לוותר  /להוסיף כדי להגיע לתוצאות טובות
יותר ,מה ניתן להוסיף כדי לשפר את הפרויקט.
לדוגמה  :בפרויקט שיש מספר מערכות/מודולים /רכיבים המתחברים בתקשורת טורית נוצרת בעיה
בהפעלה של מספר רכיבים במקביל .איך פתרת את הבעיה ?
דוגמה נוספת  :אם במהלך הפיתוח היית צריך להשתמש ברכיבים נוספים והייתה בעיה של כמות הדקים
( נגמרו לך הדקי הארדואינו והיית צריך עוד הדק/הדקים נוסף/פים)  .איך הצלחת להתגבר על הבעיה.
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רשימה ביבליוגרפית מציינת את הספרים /אתרי אינטרנט שנעזר בהכנת ספר הפרויקט .יש לרשום את
הביבליוגרפיה על פי כללי " . APAרשימת מקורות" הם המקורות שמהם כתבת ציטוטים של טקסט
בספר הפרויקט.
מצורף לינק לכתיבה על פי כללי ( APAשל המכללה האקדמית בית ברל).
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/citation_guide/apa
לינק נוסף של אוניברסיטת תל אביב
https://www.tau.ac.il/~harnik/lab/report-guidlines/referenceing-rules.doc

קיצור של כללי APA
•
•
•
•
•
•

רישום המקורות לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה של המחברים.
אין אבחנה בין סוגי המקורות (ספרים ,מאמרים וכו').
אין למספר את המקורות ברשימה.
המקורות בשפה העברית ירשמו בנפרד ממקורות בשפה האנגלית ויקדימו אותם.
רשימת המקורות בעברית  -מוצמדת לימין.
רשימת המקורות באנגלית :מוצמדת לשמאל.
הזחה של שורות ברשימה הביבליוגרפית

בכתיבה של המקורות ברשימה הביבליוגרפית יש להשתמש בכניסה תלויה (הזחה של השורה השנייה).
ברישום הפריט השורה הראשונה מיושרת לשוליים של הדף ,אבל המשך הציטוט מוסט פנימה .
יש לבחור את הפיסקה המבוקשת (מומלץ עברית ולועזית בנפרד):

כללים למידע מהאינטרנט
•

אין לכתוב את כתובת אתר בלבד בתור מקור !

•

מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים :כותרת של הפריט או תיאור ,נתונים קיימים
של הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריט .

•

בכל מקרה חובה לספק כתובת שבאמצעותה ניתן להגיע למקור .

•

יש לכוון את הקוראים קרוב ככל שניתן למידע שצוטט – כשניתן ,עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית של
האתר או תפריט .

כללים למידע מספר :
שם משפחה ,שם פרטי ,ו -שם משפחה ,שם פרטי( .שנה) .שם הפרק .בתוך :שם העורך (עורך הסדרה) ו-שם העורך (עורך
הכרך) ,שם הסדרה :מספר הכרך .שם הכרך בסדרה( .מהד' ,עמ') .מקום ההוצאה :שם ההוצאה לאור.
דוגמאות:
אופנהיימר ,א' ( .)1991תפיסת המרחב .בתוך :נדלר ,א' (עורך הסדרה) ,מבוא לפסיכולוגיה :כרך א' יחידה  .3תפיסה.
(עמ'  .)67-55תל-אביב :הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
דוגמה באנגלית
Maccoby, E.E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction.
In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M. Hetherington Vol. (Ed.), Handbook of child psychology:
Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.
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דוגמה לטבלת רשימת רכיבים

מס"ד הרכיב/מודול
1
2

נגד  220אוהם
קבל  0.1מיקרו
פאראד
מייצב מתח ל 5
וולט

4
5

מעגל משולב (ג'וק)
כרטיס מיקרו בקר

6
7
8
9
10

..........

3

השם
בשרטוט

כמות תפקיד בפרויקט

R1,R2,R3
C1

3
1

LM78C05

1

L2803
Arduino
uno

1
1
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נגדי עבודה של הלדים
קבל סינון בין מתח ה  5וולט לאדמה
במודול הבלוטות
מייצב את מתח הכניסה של ספק הכוח (בין
 7ל 15וולט ) למתח  5וולט מיוצב בזרם
של עד  1אמפר
דוחף זרם לפסי הלד
כרטיס המיקרו בקר המפעיל את כל
הפרויקט
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יש להכניס דפי נתונים של רכיבים "משמעותיים " בלבד.
אין צורך בדפי הנתונים של המיקרו בקר (כמו ארדואינו).
יש לכלול את כל הדפים ( לא רק את הדף הראשון !! )  .אין להכניס את הנתונים המכניים של המעגלים
המשולבים ( ג'וקים או רכיבים בדידים כמו טרנזיסטורים למיניהם ).
רכיבים "משמעותיים" הם חיישנים למיניהם כמו חיישן מרחק ,חיישן לחץ  ,חיישן טמפרטורה וכו'.
מנועים כמו מנוע צעד או מנוע  PWMלרחפן וכו' .מודול כמו רכיב דוחף זרם למנוע

Bridge

 Motor Driverאו מודול הקלטה/השמעה ל  8דקות עם . ISD4004-8
אין צורך להכניס דפי נתונים של רכיבים עם שערים "פשוטים" כמו  7400או  CD4001וכו'.

עמוד כריכה ריק – רצוי מקרטון
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כיסוי כריכה חיצוני שקוף
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