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Robophone &  Robophysics

Robophysics

Ofer Danino - July 2018

https://www.youtube.com/watch?v=l_3ixd-GNAk

https://www.youtube.com/watch?v=l_3ixd-GNAk


,והנאהמענייןהנובעתמוטיבציהבהםולנטועהתלמידיםאתלהעשיר

.ההנדסהומקצועותמתמטיקה,פיסיקה:הדיסציפלינותביןיצירתישילובתוך

2

Robophysics



3

תכנית סדורה של לימוד דרך פרויקטים כצוות משולב המבצע •

.משימות עם רובוטים ועם הרבה חדוות יצירה

.המותאמת לילדים ביסודי, מתמטיקה, שילוב פיסיקה•

.שילוב בנות מגיל צעיר כך שעבודה הנדסית תראה כדבר טבעי•

Robophysics
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Top-ב)מערכתיתבראיההפרויקטוניהולהובלהעלאחראי-קבוצהראש Down),

.הפרויקטמשאבימגבלותתחתביותרהטובבאופןתבוצעהפרויקטשמטרתכך

האלגוריתםברמתהן,ביותרהיעילבאופןהתוכנהבניתעלאחראי-תוכנהמהנדס

Top-ב Downבהפרוצדורותבכתיבתוהן-Bottom Up.

מטרתבביצוע"תפקידהמשחקים"הפיסיקלייםהחוקיםניתוחעלאחראי-מדען

.ניסוייםהגדרתי"עוזאת,ויישומיתתיאורטיתמבחינההפרויקט

הוא.ביותרהיעילבאופןהרובוטשלהפיזיתהבניהעלאחראי-מכונותמהנדס

.לשינוייםגמישלהיותמנתעלמודולאריתבצורההבניהאתלהגדירנדרש

Robophysics
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(מתוך המחקר האקדמי המלווה)דוגמת טבלה של עמדות התלמידים כלפי התוכנית 

פרשנותדוגמאות לציטוטים מתוך השאלונים הפתוחים והראיונותתת קטגוריהמרכיב

מאד מעניין ומקרב אותנו יותר  , זו חוויה שמרחיבה את האופקים"עניין והנאהרגשי

"זה גם מראה את הצד האחר של הפיסיקה. לנושא המדעים

הקורס מעניין  

ברמת חוויה

שיפור ביטחון  

עצמי

אחרי  , הצטרכנו לתכנת תוכנה שתגרום לרובוט לנוע בתנועה סינוסית"

"זה גרם לי להרגיש שאני סטודנטית, שהבנו את הנוסחה

חיזוק לביטחון  

העצמי

העבודה בקבוצות עוזרת לנו לעשות את העבודה שלנו על הצד הטוב  "שייכות

"ביותר

הקבוצה יוצרת 

תחושת שייכות

הכרתי 

קוגניטיבי

רכישת ידע 

חדש

,  ס"למדתי דברים חדשים ומעניינים מעבר לחומר שאני לומדת בביה"

"הרגשתי שהמתמטיקה מדברת, לעצב תוכנה מתאימה כמו האינטגרל

ידע חדש כעיבוי  

לקיים

עזר לי הרבה והעשיר אותי וגם הכין אותי  , הקורס הזה מדהים"קידום לעתיד

"לאווירת הקמפוס והיה לי כיף להשתתף בו

הכרה בערך תרומת  

הקורס

רכישת יכולת  

שילוב

הכי טוב בקורס זה השילוב עם המתמטיקה והנושאים המעניינים  "

"והמחשתם דרך חשיבה יצירתית ושונה

שילוב תיאוריה  

והמחשה

גילוי  התנהגותי

התלהבות

אפשר להגיד רק מילה אחת על כול הסיפור  !!!  חוויה מדהימה "

,  ובנושאי רובופיסיקה, הייתי מבקשת להרחיב במתמטיקה!  ת ו ד ה 

"הייתי רוצה להוריד את התוכנה ולעבוד גם בבית

התלהבות ניכרת 

והכרת תודה  

מוחשית

המחשה 

פעלתנות

לא כול הנראה הגיוני  -בהמחשה שבהנדסה , הטוב ביותר בקורס היה"

"עובד באמת במציאות, בתיאוריה

מודל  –פעילות 

.להמחשה
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Robophysics     -        
 

                   - 21        STEM  

                                                      

                                               . 

-הבמאההנדסיהמדעיהחינוךלצרכיהמותאםמענההנותן,וחומרהתוכנהפיתוחהינו©רובופון

ומקצועותמתמטיקהפיסיקהלימודהמאפשרת,©רובופיסיקהבמתודתחשובהחוליהומהווה,21

לפיתוחמכוננתכחוויה,זמיניםבאמצעיםנוערבניבעבורבינתחומיבאופן((STEMההנדסה

אקדמיתכתוכניתשנים5-כמזהפעילהרובופיסיקה.פנימיתומוטיבציהמערכתיתחשיבהמיומנויות

.בטכניוןחשמללהנדסתהפקולטהובחסותלחינוךהפקולטהבמסגרת

הלאומיתהתוכנית:כדוגמתב"בחטהן,חינוךמוסדותבמספרמרובהבהצלחהמופעלתהתוכנית

פרויקט,הטכניוןלניצניהנשיאתוכנית:כדוגמתע"בחטהן,"תחילהמתמטיקה"–מדעיתלמצוינות

.חינוךוכמובן,פיזיקה,המחשבמדעי,מכונות,חשמל:בטכניוןפקולטות5-וב,בנהללאנייר

Robophysics
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סמרטפון

מחשב שולחני

מחשב לוח ענן

סביבת ניסוי סביבת ניתוח הנתונים  

EV3)לגו )רובוט 

כוח עיבוד חזק-
שמירת מידע-

מוניטור לתצוגת  -

הנתונים

קונסולת שליטה  -

ובקרה על הניסוי

תיעוד הניסוי-

בקר המערכת-

טופולוגית המערכת שתשמש את התלמיד החוקר

:הספרבבתילתלמידיםהזמינותקיימותטכנולוגיותמספרהמשלבתמערכתהינהרובופון

מחשב,(בלבדאנדרואידמסוגכרגע)סמרטפון,(EV3לגועכשווית)רובוטיתערכה

.וענן,לוחמחשב-טאבלטאו/ושולחני

:הבאההבלוקיםבסכמתמודגמתהמערכתטופולוגית

.מהרובוטאינטגרלילחלקהסמרטפוןאתההופךובסמרטפוןבמחשבפעמיתחדהמותקנתתוכנה1

.כיוםהמוכרהאופןבאותווברובוטבסמרטפוןשליטההמאפשרתLABVIEWבתוכנתשימוש2

כחלקבסמרטפוןמהנהשימושלעשותהמאפשרות,ומלהיבותחדשותעבודהפקודותשלאוסף3

השמעבמערכת,הצבעוניבצג,החיישניםבמערך,במיקרופון,במצלמה:שימושכדוגמת,מהרובוט

לרכבבדומהחכםניווט,דיבורזיהוי:כדוגמת,גבוההפונקציונליותהמאפשרדבר,המשוכללת

.אותםלהגביליכולהדמיוןשרקיישומיםועוד,ויזואלימידעהצגת,בתנועהוידאו,אוטונומי

תוצרי המערכת של רובופון

Robophysics
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Robophysics

Software installed on the computer and the Smartphone, 

turning the latter  to an integral part of the robot.

1

Using the LABVIEW software allows controlling smartphones 

and robot in the same manner as today.

2

A collection of exciting new modules, enabling use of 

smartphones as part of the robot, which allows for higher 

functionality, such as:

➢ “Deep learning”, 

➢ smart navigation similar to “autonomous vehicles”,

➢ Sensing & video In motion,

➢ Visual information,

➢ and other applications that only imagination can limit.

3
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ובאפשרותבטאבלטבסמרטפון:כיוםהקייםחיישניםשלשלםמערךאלגישה

:טיפוללרבות,מקצועיתנתוניםאיסוףכמערכת,IoT-מחישהלאמצעילחיבור

.ובענןמקומיאחסון,אלחוטיתבתקשורתשינוע,המידעעיבוד,הנתוניםבאיכות

:הבאותלקטגוריותמחולקזהחיישניםמערך

,(ואקסלרומטריירו'ג,הגרביטציה:כדוגמת)ניוטוניתלפיסיקהחיישנים▪

(חיצונילסיגנלAUX-ומיקרופון,מצלמה:כדוגמת)אותותלעיבודחיישנים▪

(דיבורזיהוי,טלפוניהמקשי,מפסקים:כדוגמת)וירטואלייםחיישנים▪

שללחישה,רשתיבאופןוהןIoT-כדינאמיבאופןשיקושרונוספיםחיישנים▪

.היאבאשרמדידהטבעתופעתוכולביולוגיים,כימיים,פיסיקלייםערכים

Robophysics
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drawing a simple sin(x) function

Drawing multiple graphs 
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.  בחירת מתוך תפריט: כניסה❖

הערך הפיזיקלי בהתאם לבחירה: יציאה❖

Robophysics
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Robophysics

Keypad Brick Buttons Thumb Toggle

Potentiometers



18

❖ Play Video file

❖ Show Image File

Robophysics
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❖ Linear Acceleration

• Measured Acceleration values in the 3 available axis [cm/sec^2]
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❖  Run Link 
Running any web link. 

 
 

▪ Inputs 
• Web link as a String input 

❖ Send SMS 
Sending an SMS message. 

 
 

▪ Inputs 
• Global phone number 

• SMS body String. 

❖ Voice to Text 
Voice to text implementation. 

 
▪ Inputs 

• Language: Hebrew, English or Arabic. 

• Edit Boolean : true to override previous saved words, false to use the latest saved 

key words 

❖ Read Call 
Reading any new input call. 

 
▪ Inputs 

• None 

▪ Outputs 

• The phone number of the incoming call. 
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❖ Data Acquisition 
Sampling the smartphone’s sensor at chosen rate and time. 

 
▪ Inputs 

• Choose the File Name to save the data → default = “MyData” 

• Choose the sensors you would like to sample   

• Choosing the sampling duration in seconds → default = 10 [sec] 

• Choose a sampling rate that ranges from 0-100Hz → default = 50[Hz] 



Appendix II

◼ Examples of our developed S/W Modules, 
providing a seamless integration between 
EV3 / LabView environment with Android 
Smartphones:

22
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.והענןהטאבלטWi-Fi-ווהרובוטהסמרטפוןביןBluetoothמסוגאלחוטיתוקליטהשידורמערכת•

.ליניאריאקסלרומטר,יירו'ג,גרביטציה:בחיישניבסמרטפוןשימוש•

.ב"שוויחידת(דיגיטליכסקופ)כצגמשמשהטאבלט•

"מתנדנד"כשהסמרטפון,המטוטלתלהנעתמשמשתהרובוטיתהערכה•

י רובופון"המבוצע ע" מטוטלת פיזיקלית"–דוגמת סקיצת תוצר סופי 

Robophysics
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  נשמר.י הפרש הפאזה האורתוגונאל– בהשוואה בין הגרפים בטאבלט לעומת האיור התיאורטי

  באדום(.– Z מחיישן הגרוויטציה )מציר –[ RAD*4העתק )זווית( ] •

  בתכלת(.– X מחיישן הג'יירו )סביב ציר –[ RAD/secמהירות זוויתית ] •

  - בכחול(.Z מחיישן התאוצה הליניארית )מציר –[ m/sec2תאוצה ] •

 .200Hz ושל המהירות הזוויתית: 100Hz[ תדר הדגימה של ההעתק והתאוצה: secציר הזמן ] •

 

 

Robophysics
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