
מכטרוניקה  

20201



2

?מהי מכטרוניקה 

הגדרות מקובלות

• Mechatronics is the synergistic 
combination of precision mechanical 
engineering, electronic control and 
systems thinking in the design of 
products and manufacturing 
processes. (Elsevier)

הוצא , ביפן, מקור המונח
י  "ע1969לראשונה בשנת 

.מהנדסי חברת  Yaskawa 
Electric. Corp
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?מהי מכטרוניקה 
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?למה מכטרוניקה 
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• תכן של המערכת המכנית

• תכן של מערכת ההנעה

• תכן של מערכת הבקרה

• תכן ממשקי אדם מכונה

יכולת לבצע 
תכן של 
מערכות  
משולבות

שימוש  
נרחב בכלי  

תוכנה

• זמן הגעה לשוק קצר יותר

• שיפור בביצועי המערכת

שילוב  
טכנולוגיות  

גורם



20215, יוני2

Design Paradigm

Requirements

Ideas (High Level Conceptual design)- Drawings

Conceptual Design 

(Initial Simulations)

Several Concepts

Winning Concept

Preliminary Design

Constructing a demonstration platform



קורסי חובה –מבנה ההתמחות 
(בחירה+ קורסי חובה)ז בהתמחות "נ20כל סטודנט נדרש ללמוד 

20216, יוני2

מבוא למערכות מכטרוניות22861

מעבדה במכטרוניקה22862

בקרה מודרנית22864

תכן מערכות משולבות22863



קורסי בחירה–מבנה ההתמחות 
(בחירה+ קורסי חובה)ז בהתמחות "נ20כל סטודנט נדרש ללמוד 

20217, יוני2

3.5הנע חשמלי מכ31853

2.5'מערכות הנע חשמליות מכ31854

2.5למידת מכונה אבולוציונית22845

3.5יישומים מעשיים באלמנטים סופיים  22853

3.5רובוטיקה22772

4.0רובוטיקה תעופתית22874

22748

22746

מבוא למכניקת הטיס
2.5

3.0אלמנטים סופיים22163

22253

22952

אוטומציה תעשייתית
3.0

3.0תכן רכיבים מכניים22720

2.5תכן מבנים מתקפלים22774

2.5מידול וייצור מיקרו התקנים מכניים22784

3.0מבוא לרובוטים ניידים22847

3.5עקרונות טיסת חלל22851

2.5מידול סימולציה וזיהוי מערכות22769

3.5ניתוח נומרי של בעיות הנדסיות מורכבות22838

2.5מבוא לתהליכי הדפסה תלת ממדית22848



מבוא למערכות מכטרוניות

20218, יוני2

ביניהםוהשילובהמכטרוניתהמערכתרכיביהכרת :מטרה

תכנות
בקר-מיקרו

תקשורת 

חיישנים

מנועים  
חשמליים

http://www.nec.co.jp/press/ja/pr-room/cnt-img/cnt-pc01.jpg


תחרות –מבוא למערכות מכטרוניות 
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לצאת :המשימה
לתוךלהיכנס ,ממבוך

חשוכה "מערה"
לאחר .דרכהלעבור

לכדורלהגיעישמכן
וישמוטעלשמוצב
 .אותולהפיל



הנע חשמלי

202110, יוני2

DCמנוע 

מנוע לינארי

מנוע צעד

בקרי תנועה

ACמנוע 

הכרת סוגי המנועים הקיימים בתעשייה ואת אופן ההפעלה  : מטרה
.והבקרה עליהם

http://www.parker.com/parker/jsp/productredirector.jsp?vgnextcatid=2710911&vgnextcat=SY%20STEPPER%20MOTORS&vgnextfmt=EN


202111, יוני2

בקרה מודרנית

עיבוד אותות

ביצוע תכן של בקרים רציפים ודיסקרטיים למערכות מרובות כניסות  : מטרה
.  תוך התחשבות בקיומם של רעשי מדידה והפרעות אחרות, ויציאות

בקרה ספרתית

בקרה מודרנית
(State-space)



מעבדה במכטרוניקה  

202112, יוני2

תכן של בקרים ובחינת , DCהפעלת מנועי , סינון רעשים, מדידה של אותות: מטרה
.בקרה של מערכות ספרתיות. ביצועיהם

בקרת מהירות ובקרת מצב ,  LabVIEWשימוש בתוכנת 
מנוע.לשליטה ובקרה טכוגנרטור

פוטנציומטר

אנקודר

תמסורת 

חלזונית



תכן מערכות משולבות  

202113, יוני2

,  מידול של מערכות שמשלבות מערכת הנעה
חיישנים שונים ובקרה בעזרת מחשב



מחקר ופרויקטים 

202114, יוני2

רובראודה•

קפיצת מדרגה•

סגבראודה•

רובוט-דו•

רובוט זעיר קופץ•

תפסנית חכמה•

בקרת תהליכי עיבוד•



רובראודה

202115, יוני2

פיתוח רובוט אוטונומי בעל יכולת  •
.טיפוס על מדרגות

הרובוט מתוכנן למשימה שכוללת  •
פתיחת דלתות  והורדת רובוט קטן  

.שיבצע סריקה של החלל



סאגבראודה

202116, יוני2



דו רובוט

202117, יוני2

 ,סגווידמויירובוטיםשניביןלשתףהפרויקטמטרת•
מדרגותעללטפסשיוכלוכך



פיתוח רובוט זעיר קופץ

202118, יוני2

הגיע  , אב הטיפוס הראשון
מטר3.5לגובה קפיצה של מעל 

הדגם הנוכחי יכול לבצע  
יש לו , מספר קפיצות

תקשורת ורכיבי ניווט



חיקוי דינאמי

202119, יוני2

פיתוח מערכת רובוטית  
שתאפשר לנכה שיושב על כיסא  

גלגלים להגדיל את כשר  
העבירות שלו



202120, יוני2

שיתוף ישראל גרמניה, פיתוח תפסנית חכמה

תנוע  , אלקטרי-פיאזומנוע 
מטר-של חלקי מיקרו

התפסניתשן מודפסת של 
מאפשר מדידת כוחות של  

ניוטון20עד 

,  הדמיה של מערכת הבקרה
חלק  simscapeבעזרת תוכנת 

Simulinkמתוכנת 

זיהוי מיקום החלק בעזרת ראיית  
מכונה

מטרת המחקר לפתח תפסנית  
שתוכל להניע עובד במכונת  

תנועת העובד . עיבוד מדויקת
.  מטרים-תהיה כמה מיקרו

המיקום שלו יקבע בעזרת עיבוד 
.תמונה

מראה כללי של  
מערכת הניסוי



בקרת תהליכי עיבוד

202121, יוני2

קידוח בחומר מרוכב  

בתוספת הרעדה

התאמת פרמטרי תהליך  

הקידוח בהתאם לחומר בו נמצא 

המקדח

איתור מעבר המקדח מחומר  

אחד לחומר שני בעזרת ניתוח  

אות של פליטה אקוסטית


