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 תקציר 
 

ותכונות גאומטריות ממודל  מחקר זה עוסק ב    –מטרות   ואלגוריתמים לשליפת נתונים  פיתוח כלים 
CAD    )מטרת הפרויקט הנוכחי  תכנון תהליך הרכבה רובוטי.    עבור תלת ממדי  )תכן בעזרת מחשב
וכן   Solidworksלהתחלת הרכבה רובוטית בעזרת כלי התכנות של  המתאים למצוא רכיב בסיס הינה

מטרת המשנה  למציאת אילוצי קדימויות בעזרת רוטציה של גופים.  את היסודלים אלו  דלהניח בעזרת כ
 .  Solidworks APIבחינת השימוש בכלי התכנות של של הפרויקט הינה 

 
ואילוצי ההרכבה שלהם הינה שלב מקדים למציאה  רכיבים מאפייני האוטומטית של  ההפק –הקדמה 

. אחד השלבים הראשונים של מציאת סדר הרכבה הינו מציאת סדר פעולות ההרכבהאוטומטית של  
מציאת רכיב ל  בספרות  המוצעות  הרכבה. אחת השיטות, כלומר הרכיב ממנו מתחילה ה רכיב הבסיס

בסיס מבוססת על בחינה גאומטרית של מאפייני החלקים )שטח פנים, נפח ומספר הקשרים לחלקים  
ניתן לדפון את הרכיב לשולחן ההרכבה. לאחר שבנוסף    אחרים(. עבור תא עבודה רובוטי צריך לבחון

בעת  חלקיםמציאת רכיב הבסיס ניתן למצוא את אילוצי סדר ההרכבה על ידי בחינת התנגשויות בין ה
 שלהם.   פירוקה
 

עם מאפיינים שונים )גאומטריה, מספר חלקים, מאפייני    הרכבות  10בסיס נתונים הכולל    נבנה  –שיטה  
  APIבעזרת    חלקיםזיהוי רכיב הבסיס על סמך פרמטרים גאומטריים של הלריתם  אלגומומש    .הרכבה(

Solidworksושפת ,  .vb.net  עזרתב  חלקיםלאלגוריתם זה הוסף שלב לבחינת יכולת הדפינה של ה 
תוך חיפוש שתי פאות חיצוניות נגדיות. בנוסף,    בפאות ההרכבה  בדיקת התנגשות של קובייה חוסמת

הוזז בשישה    שאינו רכיב הבסיס  חלקהחלקים.    2-הרכבות המורכבות מעבור    הרכבה  נבדקו מסלולי
 .הנבדק תוך בחינת התנגשויות במסלול ההרכבהשונים נים כיוו

 
  מומחה ייצור. המומחה   בחירתו של  תוצאות הבחירה האוטומטית של האלגוריתם הושוו מול  –תוצאות  

  10  מתוך   8  של  התאמה  נמצאהושיקולי דפינה    ללאהאוטומטית של רכיב הבסיס    הבחירה את    בחן
  נמצאה התאמהו  השיקולי דפינ  כוללהאוטומטית של רכיב הבסיס    הבחירהנבחנה    ,לאחר מכן.  הרכבות

הסכים לקבל כרכיב בסיס חליפי    בהרכבות בהן לא נמצאה התאמה המומחההרכבות.    10מתוך    9של  
באלגוריתם. שהתקבלה  הבחירה  המערכת    את  התנגשויות  בנוסף,  עבור  נכון  חיווי  לקבל  הצליחה 

 .  שנבדקו להרכבות במסלולים
 

האלגוריתם שפותח הצליח לבחור רכיב בסיס להרכבה באופן הלוקח בחשבון שיקולי דפינה.   –מסקנות  
 המשך ב.  חלקים  2עבור הרכבות של    לזהות מסלולים בהם יש התנגשויות  האלגוריתם  הצליח  בנוסף,

למציאת אילוצי הרכבה בהתבסס על רכיב הבסיס ורוטציה של גופים במרחב    לשיטהתיעשה הרחבה  
  ע"י מומחה. הבחינת התנגשויות במסלול ההרכבה, וכן בדיקתתוך 

 
 , הרכבה רובוטית, אילוצי קדימויותתכן בעזרת מחשב  מילות מפתח:


