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 תקציר .1

גידול מלפפונים מבוצע בשלושה מחזורים במשך השנה. התנובה הממוצעת לדונם בשלושת מחזורי הגידול  -הצגת הבעיה 

ימי עבודה. הפעילויות המרכזיות המתבצעות בתקופת הגידול הינן קטיף,  40 -טון בשנה ונדרשים לצורך זה כ 40 -הינה  כ

 ליטר הנישאים ע"י העובדים בידיים.  25ע, ומעשה לדליים של הקטיף מתבצע בין פעמים לשלוש בשבו ריסוס והדליה.

בגלל  מתאימהתמיד ממונעים על הקרקע שלא הכלים ב בעבודה ידנית או וס מתבצע בין פעם לפעמיים בשבועהריס

לכסות את כל במיומנות העובד תלויה . איכות הריסוס בשיטות אלה האדמות הכבדות והשנוי הנדרש במרווח  בין השורות

 . ימי עבודת בשנה לדונם 6 -. בריסוס מושקעים כההדברההצמח. בנוסף לכך נוצרת בעיה של חשיפת העובדים לחומרי 

הינה חסכון בכוח אדם בקטיף ובריסוס ע"י פיתוח מערכת הסעה עילית לאורך שורת הגידול אשר   - המטרה המחקר 

וכן פיתוח רכב  מנשא לקטיף לשינוע התוצרת הנקטפת לשביל המרכזי.תאפשר ריסוס אוטומטי עצמאי נישא אויר ופיתוח 

 אוטונומי קרקעי המנווט ע"י מסילה עילית .

דונם מצינורות  211/במושב אחיטוב  הותקנה מערכת לשינוע עילי על שטח של  םבחממת מלפפוני–שיטות העבודה

לאורך שורות הגידול כולל סיבוב סוף השורה ומעבר לשורה  י. המערכת מאפשרת ריסוס אוטומט211/מגולוונים בקוטר "

הושלם פיתוח ובניה של מרסס הנע על המסילה  הבאה כך שהמפעיל יכול להימצא מחוץ למבנה החממה בזמן הריסוס.

המערכת לשינוע עילי משמשת גם  העילית, המרסס מופעל ע"י מנוע בנזין המספק גם את האנרגיה להסעת המרסס.

מנשאים  5נבנו חוסך את זמני ההליכה ונשיאת דליים מלאים. הינוע תוצרת קטופה ע"י שימוש במנשא לדליים כאמצעי לש

 לדליים מנגנון מיוחד מאפשר העברת המנשא בקלות משורה לשורה.

, בשיטה הראשונה נבנה רכב דו גלגלי כאשר מערכת רכב אוטונומי קרקעי המנווט ע"י מסילה עיליתנבנו שני דגמים של 

בשיטה השנייה נבנה רכב תלת גלגלי והנווט נעשה ע"י מערכת בקרה  .הנווט הינה מכנית ומופעלת ע"י מטולטלת

 הרכב ביחס למסילה העילית.   תאלקטרונית המודדת את זווי

בזמן הקטיף ומקל מאוד  18%חוסך כ הוכנסה לשימוש המגדל ולפי מחקר קודם מערכת עזר לקטיף ה התוצאות עיקריות

שהותקנה בו מסילה עילית.  עצמאי על פני שטח  יהמרסס העילי הופעל בהצלחה ומבצע ריסוס אוטומטבדים. על העו

טיפות לסמ"ר בצד העליון והתחתון  300בבדיקת איכות הריסוס שנעשתה ע"י הצמדת ניירות רגישים לנוזל נמדדו מעל 

  של העלה, תוצאה שנחשבת לטובה מאוד.
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  תלנווט רכב קרקעי נבחנו שני שיטות, שיטה מכנית ע"י מטוטלת ומערכת של מד זווי במחקר על שימוש במוביל עילי

אלקטרוני הבוחן את האנכיות של הרכב לעומת המוביל העילי מנווטת בהתאים התוצאות שהתקבלו מאפשרים התקנה על 

 רכב ממונע.    

 במשק שמעון חי במושב אחיטוב. יםמערכת לשינוע עילי מותקנת בחממת ממלפפונמסקנות והמלצות 

רצוי להתקין את  תדונם. לצורך בדיקה מסודרת וביצוע ניסיוני 8דונם בחממה של  211/ על שטח של  המערכת מותקנת

המערכת על שטח של לפחות חצי חממה והטוב ביותר להתקין על כל החממה. עלות ההתקנה של המערכת הניסויית היה  

    לדונם.₪ 18,000החממה יכולה להוזיל את המחיר ל  רית של מערכת השינוע על פני כללדונם, התקנה מסח₪  24,000

 

              מבוא .2

דונם, גדלים בבתי  6000 –דונם, כמחצית מהשטח, כ  12,000גידול המלפפונים בארץ משתרע על שטח של    

(. מגדלים את המלפפונים בשלושה מחזורי גידול במשך כל השנה והתנובה השנתית 2009צמיחה )למ"ס, דו"ח 

 80-בכל דונם גידול מושקעים  כ מ'. 2.2טון. המלפפון גדל בהדליה ומגיע לגובה של  35 -הממוצעת לדונם היא כ

( . בהיקף ארצי הקטיף 2006, 2004ימי עבודה המושקעים בקטיף )רונן וחוב',  40-ימי עבודה בשנה, מהם כ

 ימים.  4עד  3ימי עבודה בשנה, תדירות הקטיף בקיץ כל יומיים ובחורף כל  240,000 -מצריך כ

האיסוף בצורה -איסוף ולאחר מכן להוביל את כלי-בקטיף ידני של ירקות מקובל להניח את המוצר הקטוף בכלי 

ידנית לנקודת הפריקה. במידה ואפשר כלי האיסוף מונח על עגלה והעובד קוטף ישירות לתוכו. העגלה מוסעת 

  ה. לאורך השורות ולאחר שכלי האיסוף שעליה התמלאו, היא מוסעת לאזור הפריק

ל השביל אשיטה לשינוע מספר שיטות להובלת תוצרת קטופה ומרסס לאורך שורות הגידול.  ובעבר פותח     

(. השיטה מבוססת על רכב עצמאי הנע על השביל ומנוהג 1997מור )-המרכזי בחממה פותחה על ידי רונן וגן

חשמלי מבודד המוצנע במרכז  אוטומטית על ידי מערכת בקרה אלקטרונית הקולטת שדה אלקטרו מגנטי מכבל

השביל.  השימוש בעגלה מאפשר הובלה מהירה של הפרחים כשהם שרויים במים תוך שמירה על איכותם. גם 

נבדקו תהליכי עבודה בבתי צמיחה לעגבניות במספר שיטות  2002שיטה זו מיושמת במספר משקים בארץ. בשנת 

הדרך היעילה ביותר, כאשר גודל העגלה צריך להספיק  (. המסקנות הן ששימוש בעגלות קטיף היא2003)בכר, 

( נבדקו תהליכי ייעול בבתי צמיחה לפלפל ונמצא 2005לשני שורות. בעבודה נוספת שנעשתה בפלפל )בכר, 

שהכנסת מסילות על הקרקע והתאמה של עגלות קטיף הרוכבות על המסילות תגדיל את תפוקת העובדים בקטיף ב 

עשויות להתאים רק לפלפל ועגבניות הגדלים במחזור אחד במשך השנה, כאשר משך . שיטות אלה 18%עד  10%

הגידול והקטיף ארוך. אזי ניתן לפלס את השבילים או לפרוס תשתית של צינורות לשינוע. שיטה נוספת שנבחנה 

 (Van Henten 2002לחיסכון בידיים עובדות היא הכנסת רובוט קטיף. בהולנד נבנה ונוסה רובוט לקטיף מלפפונים

שניות. רובוט נוסף שפותח נע על מסילות החימום בחממה לצורך ביצוע  45( , הזמן הנדרש לקטיף כל מלפפון היה 

(. מספר מחקרים נעשו כדי לקצר את הזמן הנדרש לקטיף אוטומטי של יחידת Belforte 2006ריסוס ושתילה )

שניות. זמן זה עדיין  10ף שקיצרה את משך הזמן ל (  פותחה זרוע  קטי 2009Libin)פרי. בעבודה שנעשתה בסין 

ורובוט לקטיף  Kondo) 1996ארוך מכדי להשיג כדאיות מסחרית. ביפן נבנה רובוט לקטיף עגבניות ומלפפונים )

שנמצאים עדיין בשלבי פיתוח. הבעיות העיקריות במערכות אוטומטיות הם מחיר יקר,   Hayashi)  (2002חצילים

הופעלה מערכת  1988לעלות ולעובד ידני ואחוז זיהוי נמוך של המוצר שיש לקטוף. בשנת הספק נמוך יחסית 
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(. המרסס נע עם שני גלגלים 1994לריסוס אוטומטי על מסילה בודדת בחממת עגבניות בקיבוץ סעד )יוסף וחוב', 

גוי תפקד היטב על הקרקע וגלגל שלישי נע על פרופיל מתכת שהונח במרכז השביל ושימש להיגוי המרסס. ההי

כולל בפניות בסופי השורה אל השורה הבאה. בחממת פרחים במושב כפר חיים נבנה והוסע מרסס מפוח על מסילה 

(. המרסס סובב על צירו תוך כדי התקדמות ומכסה רוחב פס 1994עילית שהותקנה במרכז גמלון החממה  )שגיא 

תח ופבמחקר נוסף מוכים כמו פרחים או תבלינים. מטר במעבר אחד. מרסס זה מתאים לגדולי חממה נ 16של עד 

מטר כאשר הייצוב מבוצע ע"י פלס  16מרסס בעל זרוע אנכית מיוצבת לריסוס אשכולות תמר בגובה של עד 

(. המערכת מופעלת במטע התמרים בקיבוץ סמר. שימוש בפלס אלקטרוני ומערכת 2008מור וחוב', -אלקטרוני  )גן

בחממה של כלי קרקעי באמצעות פס עילי. הפלס יכול לשמש כלי על מרכב דו גלגלי ייצוב דומים יאפשר ניהוג 

)גלגל אחד ואחריו השני(, כאשר הפס העילי משמש לשיווי משקל ולכוונון בלבד, או כלי על מרכב עם ארבעה 

 גלגלים.

ים נעשה לתוך דלי . קטיף המלפפונידנית ישנם גידולי שורה  בהם תנאי הקרקע לא מאפשרים  להיעזר בעגלה    

ק"ג,  25 -ק"ג. והיבול הממוצע של שורת קטיף בכל מעבר הינו כ  12 -ליטר ומשקלו כשהוא מלא כ 25של 

בשיטת העבודה הקיימת העובד צועד עם דלי ריק עד סוף השורה, מתחיל בקטיף למילוי הדלי לכוון השביל 

יקון בשביל המרכזי וחוזר להמשך הקטיף המרכזי. כשהדלי מלא בערך במרכז השורה, העובד נושא אותו לר

מהנקודה בה הופסק, פעולה זו מתבצעת בממוצע פעמים בכל שורה. בחממות ובתי צמיחה למלפפונים הגידול נעשה 

בשלושה מחזורי גידול במשך השנה, כאשר בין גידול לגידול מפנים את כל החממה ומעבדים את הקרקע ע"י חריש 

פיתוח מערכת של קווי הובלה עיליים  מעובדים והשימוש בעגלת קטיף בעיתי,  או קלטור. השבילים בדרך כלל

טוב לשינוע התוצרת הקטופה. מערכת קווי הולכה עליים תאפשר גם לפתח מערך לריסוס אוטומטי  פתרוןהווה מ

 שיתבסס על מערכת השינוע העילי. 

מחקר מקדים בשינוע עילי של מלפפונים שנעשה בחממה במושב אחיטוב, נבנתה מערכת של קווי שינוע עלי      

(. לצורך שינוע 2006, 2004לאורך שורות הגידול להובלת התוצרת הקטופה לשביל המרכזי. )רונן וחוב', 

המשמשים כמכלי אחסון לשני המלפפונים נבנה מנשא הנע על קו השינוע העילי. במנשא מקום לארבעה דליים 

שורות. העובד מזיז את המנשא בעזרת פלג גופו התחתון כך שהידיים פנויות למשימת הקטיף. פריקת הדליים 

המלאים מבוצעת בקצה הערוגה. העברת המנשא מקו שינוע אחד למשנהו מתבצעת על ידי הקוטף  ידנית בתחילת 

שוואתיים בשלושה מחזורי גידול בשנה, נמדדו זמני קטיף השורה. לאחר בניית המערכת בוצעו חקרי עבודה ה

את  הגדילבשיטה הקיימת לעומת קטיף בעזרת המנשא העילי. תחשיב שנתי השימוש במנשא עילי על מונרייל 

 .15%הספק הקטיף ב 

ורר מתבצע בין פעם לפעמיים בשבוע. קימות מספר שיטות ריסוס: טרקטור הגבחממה לגידול מלפפונים הריסוס     

מיכל ריסוס בשביל המרכזי ושני עובדים מרססים עם רובי ריסוס כשהצינור הנגרר לאורך שורת הגידול. שיטת 

ע"י עובד והנע קרקעית לאורך שורת הגידול. לצורך זה המגדלים נדרשו  המונהג ריסוס נוספת הינה מרסס מפוח 

בצמחיה בזמן הריסוס. באדמות הכבדות במושב  מטר כדי למנוע פגיעה 2להגדיל את המרווח בין שורות הגידול עד 

בעיית עבירות בשבילים בעיקר בחורף. השיטות הקיימות דורשות לעיתים המגדל את מירב המלפפונים יש  אחיטוב

 עבודת אדם רבה לביצוע הפעולות והעובדים חשופים לחומרי ריסוס רעילים.
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              מטרות המחקר .3

המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הינה פיתוח מערכת לחיסכון בכוח אדם הנדרש לקטיף ולריסוס בבתי צמיחה 

למלפפון ולשיפור נוחות, בטיחות ואיכות העבודה בקטיף ובריסוס. התוכנית מיועדת לשמש בסיס לפיתוחים גם 

 בחממות עגבניה ופלפל. מטרות המשנה הינן: 

אשון ובהמשך שיפורים, של המרסס הנע על המסילה העילית, כולל מערכת בקרה המשך  פיתוח ובנית הדגם הר .א

להפעלה מחוץ לחממה ומערכת להפסקה וכבוי אוטומטי בגמר המשימה או כשיש בעיית בטיחות. המערכת לא תהיה 

 .תלויה בתנאי הקרקע ותתאים גם לגידולים עם מעברים צרים

מסילה העילית, שהותקנה עבור מערכת הריסוס, כדי להוות עזר תיכונן מערכת  של מתלה דליים קל, הנע על ה .ב

  .לשינוע מיכלי הקטיף לאורך שורת הגידול ויישום הפיתוח בחממה

פיתוח טכנולוגיה של שימוש במוביל עילי והסעה קרקעית של מרסס לאורך שורות הגידול כולל סיבובים בסופי  .ג

 לטרנספורמציה של הסיגנל מהמסילה העילית להגה קרקעי. השורות. הטכנולוגיה כוללת פיתוח של פלס אלקטרוני

פיתוח ויישום של טכנולוגיה לניהוג מכני של כלי עזר לקטיף כאשר המנשא לדליים נע על הקרקע ומנוהג ע"י המסילה . ד

  .העילית

 (.4.2 -ו 4.1 )שיטות המפורטות במקביל בסעיפים  שיטות וחומרים – פרוט עיקרי הניסויים. 4

 )מתייחס לסעיפים א' ב' במטרות המחקר(מערכת לריסוס וקטיף המבוססת על מסילה עילית      4.1

הנחת העבודה במחקר זה הינו האפשרות לבנות מערכת של מסילה עילית לאורך שורות הגידול כולל    -' שנה א 

לצורך בחינת  .ושינוע תוצרת קטופה לשביל המרכזיסיבובים בסוף השורה שתשמש לשינוע מרסס אוטומטי וכן 

הותקנה מערכת צינורות במעגל סגור על שני שורות גידול בחממת  העומסים על החממה ועל מערכת השינוע,

מ"מ  100מטר ובקצה כווץ באורך  6אורך   411/"  , המערכת מורכבת מצינורות בקוטרמלפפונים במושב אחיטוב

הצינורות  .(2)ציור  המתאימה למרווח בין השורותבקצה השורה הותקנה קשת , (1)ציור להשחלה לצינור נוסף

(.  3)ציור  HP 6.5.תוכנן מרסס המופעל ע"י מנוע בנזין (3)ציור  מ"מ 3.5חוברו למבנה החממה ע"י חוטים הקוטר 

ת השפעת או כדי לבדוק מעשית את שיטת החיבור של צנרת השינוע למבנה החממהליטר נוזל  80עם מיכל של 

 משקל המרסס על מבנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיבור הקשת בסוף השורה לצורך  - 2שיטת חיבור צינור לצינור וכן חיבור                ציור   - 1ציור 

 הצנרת למבנה החממה.                                                     מעבר לשורה הבאה.               
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 מתלה דליים  להובלת תוצרת – 4ציור                                       שרטוט הרכבה של מרסס – 3ציור 

    קטופה לאורך שורות הגידול.                                                      . הנע על מסילה עילית             

ק"ג בארבעה דליים המאפשרים פריקה מהירה  50תוכנן מתלה דליים קל המאפשר להוביל תוצרת קטופה של כ 

את הצורך בנשיאת הדליים. התקן  וייחוסךנע על המסילה העילית ע"י העובד יולמכלים שביל המרכזי. המתלה 

 .(4)ציור  בשורה חדשהוהתקנה בכל נקודה   מהיר מאפשר ניתק המתלה מהמסילה

המרסס ע"י בשנה השנייה הוכנסו שיפורים למבנה המרסס כולל בקר המאפשר שליטה מלאה על תפעול  –' שנה ב

שליטה מרחוק וכן מלוח הבקרה של המרסס, השליטה מרחוק מאפשרת נסיעה, עצירה, הפעלה והפסקת הריסוס וכן 

חה הכוללת כבוי המרסס כאשר מיכל הריסוס התרוקן וכן כבוי ועצירה בסוף כבוי המרסס. הוכנסו מערכות הבט

על פני דונם וחצי בחממה של  211/לשינוע עילי מצינורות "הותקנה ע"י קבלן חיצוני מערכת  מהלך הריסוס.

המערכת מותקנת לאורך שורות הגידול מעל גובה ההדליה, כולל סיבובים בסוף השורה  שמעון חי במושב אחיטוב.

חיבור צינורות ומעבר לשורה הבאה ומאפשרת ריסוס אוטומטי בשליטה מרחוק כאשר המפעיל נמצא מחוץ לחממה. 

 עליות ומשקל. וזאת כדי לחסוך ב (5)ציור  מ"מ 4השינוע למבנה החממה נעשה ע"י כבלים מפלדה מגלוונית בקוטר 

המשמשים את העובדים לקטיף המלפפונים ליטר  25המתאימים לשאת ארבעה דליים של נבנו חמשה מנשאים 

   ולהובלת התוצרת הקטופה לשביל המרכזי
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                                                                                 הבאה קשת לסיבוב ומעבר לשורה– 6ציור        שיטת חיבור מערכת השינוע למבנה החממה       - 5ציור     

 

 פיתוח טכנולוגיה של שימוש במוביל עילי והסעה קרקעית )מתייחס לסעיפים ג' ד' במטרות המחקר( 4.2 

 שנה א'        

 

   

 בשיטת מטוטלת. ההגוי נעשה ע"י מסילה עילית, רכב דו גלגלי .7יור צ 
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הרכב מחובר למסילה העילית ע"י  (.7תוכנן נבנה רכב דו גלגלי שהיגויו הוא מכני נעשה ע"פ מסילה עילית )ציור 

עיקרון העבודה  מזלג אחורי שגם מיצב אותו במצב אנכי. ההגוי נעשה ע"י מזלג קדמי המחובר לזרוע עם מטוטלת.

בשל החיבור של המזלג עם המסילה נוצרת זווית והמטוטלת  ,. כאשר הרכב נכנס לסיבוב14יור צמתואר ב

 בכיוון הרצוילהסתובב שבתחתיתה משקולת, עולה. כתוצאה מהעלייה נוצר מומנט שגורם לגלגל הקדמי 

נבנה . העיליהבודקת את  מיקום הרכב לעומת המוביל מערכת אלקטרונית להגוי הבשנה השנייה שונה מנגנון   -שנה ב' 

בודק את מיקום הרכב לעומת המוביל העילי ע"י המערכת בקרה של פלס אלקטרוני או מד אינרציה רכב תלת גלגלי ו

  הנסיעה כך שהרכב ימצא בזמן הנסיעה מתחת למוביל העילי.     סלולמדידת הזווית לציר האנכי ומתקנת את מ

 

 

 

 

 

 ומערכת בקרה חשמלי  היגוירכב עם   8ציור 

 להגוי ע"י מוביל עילי אלקטרונית           

 

 

 

 תוצאות. –פרוט עיקרי הניסויים  5

 . מערכת לריסוס וקטיף המבוססת על מסילה עילית )מתייחס לסעיפים א' ב' במטרות המחקר(5.1

ק"ג  ולמנשא עזר  200בשלב ראשון נבדק ונחקר סוג הפרופיל שאמור לשמש כמוביל עילי למרסס במשקל  - שנה א'

להובלת התוצרת הקטופה לאורך שורות הגידול כאשר השיקול העיקרי הינו חיסכון במשקל ומחיר. מאחר והמרסס 

 1000עד  800צריך לנוע לאורך שורות הגידול כולל ביצוע סיבוב בסוף השורה ומעבר לשורה הבאה, יש צורך ב 

 4מטר, וכאשר תומכים את המוביל למפתחי העמודים כל  4הינו  מטר מוביל עילי לדונם. המרווח בין העמודים בחממה

בצינור מגולוון  להשתמש תמאפשר. שיטה זו מטר 2מטר ובנוסף תמיכה אלכסונית בין העמודים, מקבלים תמיכה כל 

"1
מ"מ. לצורך בדיקת חוזק המערכת, הוקם מבנה המדמה חממה. למבנה חובר מוביל עילי  1.5עובי דופן של  1 ⁄2

שורות עם קשתות לסיבוב בסוף השורה. בבדיקות עומס שנעשה נמצא שאפשר  2נור שנבחר במעגל סגור המדמה מהצי

 ק"ג.  200על המבנה מעל  להעמיס 

 

 

 בחצר המכוןמבנה המדמה חממה  10ציור 

  רססמה משקללבחינת השפעות             

 על המבנה החממה.            
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בשלב שני תוכנן ונבנה מוביל עילי הנע על הצינור ומסוגל לשאת את משקל המרסס כולל נוזל הריסוס. המוביל מונע 

המקבלים את האנרגיה ממצבר נטען של המרסס. מהירות הסעת המרסס  vdc12מנועים חשמליים במתח  2ע"י 

 קמ"ש.  3.5 -מתוכננת ל 

מטר, יש צורך במרסס  2עד   1.25וח בין שורות הגידול הינו בין ובשלב שלישי תוכנן ונבנה המרסס, מאחר והמרו

 3200ס"מ ומסתובב  במהירות של  60מטר. המפוח שנבחר הינו בקוטר  2מפוח לקבלת ריסוס איכותי עד לגובה 

מטר בשנייה וזאת כדי לקבל  45כ"ס. מהירות האוויר ביציאה מהמפוח הינה  6.5סיבובים לדקה ע"י מונע בנזין 

מטר בשנייה על הצמחייה. מנוע הבנזין מסובב את משאבת הריסוס ע"י רצועה וכן אלטרנאטור  20ות סבירה של מהיר

 את המרסס. המסיעיםוכספק זרם למנועים  המצבר משמש להתנעה נוחה של מנוע  V12שתפקידו לטעון את המצבר 

בשנה השנייה הוחל בהרצת המרסס על מערכת השינוע העילי בוצעו שיפורים במערכת הבקרה של המרסס   שנה ב'

הכוללים כבוי אוטומטי במקרה של גמר חומר הריסוס וכן כבוי אוטומטי סוף מהלך הריסוס. נבדקה עמידות החממה 

 אוטומטיםב הבא בוצעו ריסוסים פעמים לאורך השורות ובחינה חזותית של המבנה. בשל 10ע"י הרצה המערכת מעל 

ובדיקת איכות הריסוס ע"י הצמדת נירות הרגישים לנוזל בשלוש רמות גובה של הגידול ( 12)ציור עם חומרי הדברה 

קמ"ש  3.5הריסוס נעשה במהירות נסיעה של  מ'. 2.2מ' וגובה מקסימלי של הגידול  1.2ס"מ מהקרקע,  30מהקרקע, 

אפשר לראות את תוצאות הריסוס על בחלקים השונים של הצמח. הריסוס שהתקבל  11בציור אט'. 6ולחץ עבודה של 

לסמ"ר נחשב  300הוא אחיד גם בחלק התחתון של העלה שנחשב לבעייתי מבחינת המרססים, כמות הטיפות מעל 

 . (11)ציור  לתוצאה טובה מאוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 העלה.כמות הטיפות ל סמ"ר  בחלק התחתון והעליון של   -  11ציור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מימין, המרסס במעבר בסוף שורה לשורה חדשה. משמאל, ריסוס אוטומטי לאורך השורה.  12ציור 
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קטיף רצוף המאפשר  ,ג(13)ציור  ליטר 25הוכנסה לשימוש הטכנולוגיה של קטיף בעזרת מתלה לארבעה דליים של 

. .א(13)ציור  דלי מלא בזמן הקטיףה ונשיאתעם דלי רק עד סוף השורה  ,ב(13)ציור  הסרק תבהליכוחסוך את הצורך 

 בזמן הקטיף. 18%במערכת העזר לקטיף מביא לחיסכון של כ  שבמחקר קודם שנעשה נמצא, ששימו

      

  עם נשא דלייםמב.  הליכת סרק עד סוף השורה          ג.  קטיף בעזרת                             א. קטיף ידני -13ציור 

 שימוש במסילה העילית                                                                                                                 

הינו הדליה, בזמן גידול הצמח יש לסלסל אותו לאורך חוט המחובר ממבנה  םבחממת מלפפוני תעבודה נוספת שנעשי

החממה לכוון בסיס הצמח, כאשר הצמח נמוך העבודה מתבצעת תוך כדי הליכה, ואלם כאשר הצמח גבוהה העובד משתמש 

מסילה העילית, ( הנע חשמלית לאורך ה14במשטח אותו הוא מזיז תוך כדי התקדמות, כדי לחסוך בזמן נבנה משטח )ציור 

העובד עומד על המשטח ומתקדם תוך כדי עבודה. הקידום נעשה ע"י לחצן רגל והאנרגיה למנוע החשמלי מסופקת ע"י 

 מצבר. 

 

 

 

 

 

 משטח ממונע להדליה, לחצן חשמלי המופעל – 14ציור 

 רגלית מקדם את המשטח בהתאם לצורך.               
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 במוביל עילי והסעה קרקעית )מתייחס לסעיפים ג' ד' במטרות המחקר( פיתוח טכנולוגיה של שימוש. 5.2

במסגרת הניסוי נבנה רכב דו גלגלי ולאחר מכן תלת גלגלי שהיגויו נעשה ע"פ מסילה עילית אליה בשנה הראשונה  שנה א'

החיבור של המזלג עם . כאשר הרכב נכנס לסיבוב בשל 15עיקרון העבודה מתואר באיור הוא מחובר באמצעות מזלג.  

המסילה נוצרת זווית והמטוטלת שבתחתיתה משקולת, עולה. כתוצאה מהעלייה שלה נוצר מומנט שגורם לגלגל הקדמי 

 .להסתובב בכיוון הרצוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדגמת פעולת הרכב, מימין הכניסה לסיבוב ועליית המשקולת, משמאל היגוי הגלגל כתוצאה מהמומנט שנוצר. .15יור צ

.  בעזרת התוכנה ניתן לחשב את ADAMS- Multi-Body-Dynamicsבשלב ראשון נעשתה סימולציה בעזרת תוכנת 

יחסי הגומלין בין גופים שונים במערכות מכאניות, ולקבל את פילוג הכוחות, המומנטים, מהירויות, תאוצות, מיקומים, 

תן לבנות אבטיפוס של מערכות שונות, לבצע ני Multi-Bodyאנרגיות וכד' של הגופים השונים. בעזרת תוכנות 

סימולציות ולקבל תוצאות בזמן מהיר יחסית תוך שימוש במשאבים מועטים. הקושי העיקרי בשימוש בתוכנה הוא התאמת 

יחסי הגומלין בין הגופים בהתאם לאלו שקיימים במציאות. בשלב שני הניסוי נעשה באמצעות מסילה עילית בנויה מצינור 

מטר לשנייה  0.4מטר, מהירות הנסיעה הייתה כ  0.9מטר מעל הקרקע ובעלת רדיוס סיבוב של  2"מ, בגובה ס 2בקוטר 

 .  16קמ"ש(, הקרקע הייתה מישורית  ובנויה מאספלט . תוצאות של הסימולציה לעומת הניסוי אפשר לראות בציור  1.5)

 

 תוצאות הניסוי, הסימולציה והשוואתם למיקום המסילה. .16ציור 
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אפשר לראות התאמה טובה בין תוצאות הניסוי לתוצאות הסימולציה ביציאה מהסיבוב, כמו כן באורך המסילה הקיים 

 .בניסוי

מודל במסגרת הניסוי נעשה  .בשנה השנייה התרכז המחקר בבקרה ממוחשבת של ההגוי על פי המסילה העילית –שנה ב' 

מסילה עילית אליה הוא מחובר באמצעות מזלג. על פי שהיגויו נעשה  (8)ציור  ונבנה רכב תלת גלגלי

 

 . מודל ממוחשב של הרכב ושלושת הזוויות הנמדדות ע"פ נעשה ההיגוי17יור צ

שלושת ( ע"פ המודל ניתן לדעת את מיקום הרכב ביחס למסילה ע"פ 17יור צבשלב הראשון נעשה מודל של הרכב )

הזוויות המופיעות באיור. אנו מניחים מודל קינמטי של הרכב כלומר שאין החלקה בין הרכב לקרקע ומכאן שהוא מסתובב 

(, בוחרים נקודה על הרכב Target Pointסביב נקודה קבועה, בקרת ההיגוי מבוססת על שיטה הנקראת נקודת יעד )

-היא שנקודת הבקרה תגיע לנקודת יעד, בשל האילוץ של האי יעד(,המטרה)נקודת בקרה( נקודה על המסילה )נקודת 

 החלקה ניתן למצוא את זווית ההיגוי הרצויה.

, בעזרת התוכנה ניתן Multi-Body-Dynamicsהיא תוכנת ש Adamsותוכנת   Matlabהסימולציה בוצעה בתוכנת 

הכוחות, המומנטים, מהירויות, תאוצות,  לחשב את יחסי הגומלין בין גופים שונים במערכות מכאניות, ולקבל את פילוג

, אנרגיות וכד' של הגופים השונים. בניה ובדיקה של מערכות מכאניות עלולות לצרוך משאבים רבים כגון זמן, מיקומים

-Multiכסף, חומרים, כוח אדם ואף ישנם מקרים בהם לא ניתן לבצע זאת כתלות באילוצים השונים. בעזרת תוכנות 

Body אבטיפוס של מערכות שונות, לבצע סימולציות ולקבל תוצאות בזמן מהיר יחסית תוך שימוש במשאבים  ניתן לבנות

 מועטים. הקושי העיקרי בשימוש בתוכנה הוא התאמת יחסי הגומלין בין הגופים בהתאם לאלו שקיימים במציאות.

 השוואה בין התוכנות:, תוצאות סימולציה

 
 

  

 הסימולציות השונות. השוואה בין 18יור צ
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 . השוואה בין רכב בתנאי חממה לרכב בתנאים אופטימאליים19איור 

( דבר שמראה שבחירת Matlab-Adamsפשר לראות שישנה התאמה טובה בין שתי סוגי הסימולוציה )א 18יור צמ

גם שישנם תנאי חממה שאפשר לראות  18יור צמ המודל הקינמטי הייתה נכונה לתנאים בהם הרכב נוסע )מהירות איטית(.

)קרקע בעלת שיפוע לא אחיד ומשתנה, מסילה דקה( עדין ניתן להגיע לכך שהרכב ייסע במסלול טוב אשר כמעט זהה 

למסלול בו התנאים אופטימאליים )קרקע ישרה, מסילה רחבה(.  נכון לעכשיו עוד אין תוצאות ניסוי עליהם ניתן להסתמך 

ע"פ הסימולציות ניתן  מסקנות ביניים: להתרשם שהרכב מסוגל לנסוע בתנאי חממה.אולם מניסויים ראשונים ניתן היה 

כן אפשר להראות -להראות שהרכב יכול להתכנס לנסיעה במסילה גם בתנאים המדמים חקלאות )קרקע לא ישרה( כמו

ג למסילה כלומר שע"י בחירת נקודת מטרה ויעד מתאימות אפשר להגיע להתכנסות גם כאשר  אין התאמה טובה בין המזל

 שניתן להשתמש מסילה דקה מאוד יחסית דבר שהינו בעל ערך כלכלי.

  דיון. 6

דונם.  211/הותקנה מערכת לשינוע עילי על שטח של במושב אחיטוב במשק שמעון חי  בחממת מלפפונים 

לאורך שורות הגידול כולל סיבוב סוף השורה ומעבר לשורה הבאה כך  יהמערכת מאפשרת ריסוס אוטומט

לשינוע עילי משמשת גם כאמצעי לשינוע מערכת השהמפעיל יכול להימצא מחוץ למבנה החממה בזמן הריסוס. 

תוצרת קטופה ע"י שימוש במנשא לדליים בחוסך את זמני ההליכה ונשיאת דליים מלאים. שימוש במערכת עזר 

₪  24,000הניסויית בזמן הקטיף ומקילה מאוד על העובדים. עלות ההתקנה של המערכת  18%כ  לקטיף חוסך

 20,000 -ל 18,000לדונם, התקנה מסחרית של מערכת השינוע על פני כל החממה יכולה להוזיל את המחיר לבין 

 בשלב זה עדיין לא נערכו בדיקות לחיסכון בכוח אדם בריסוס ובקטיף. לדונם.₪ 

המערכת להסעת רכב קרקעי ושימוש במסילה עילית לנווט נמצא בשלבים מתקדמים של המחקר ונמצא בפני בדיקה 

    מעשית בשטח.  
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  יכום עם שאלות מנחותס.  7

 :מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

חסכון בכוח אדם בקטיף ובריסוס ע"י פיתוח מערכת הסעה עילית  הנוכחי הוא מטרה העיקרית של המחקר

לאורך שורת הגידול אשר תאפשר ריסוס אוטומטי עצמאי נישא אויר ופיתוח מנשא לקטיף לשינוע התוצרת 

 הנקטפת לשביל המרכזי. וכן פיתוח רכב אוטונומי קרקעי המנווט ע"י מסילה עילית .

 :עיקרי הניסויים והתוצאות

בזמן הקטיף ומקל מאוד על  18%כ  נחסךעזר לקטיף הוכנסה לשימוש המגדל ולפי מחקר קודם המערכת 

עצמאי על פני שטח שהותקנה בו מסילה  יהעובדים. המרסס העילי הופעל בהצלחה ומבצע ריסוס אוטומט

"ר טיפות לסמ 300עילית.  בבדיקת איכות הריסוס שנעשתה ע"י הצמדת ניירות רגישים לנוזל נמדדו מעל 

 בצד העליון והתחתון של העלה, תוצאה שנחשבת לטובה מאוד.

, בשיטה הראשונה נבנה רכב דו גלגלי רכב אוטונומי קרקעי המנווט ע"י מסילה עיליתנבנו שני דגמים של 

בשיטה השנייה נבנה רכב תלת גלגלי והנווט נעשה  .כאשר מערכת הנווט הינה מכנית ומופעלת ע"י מטולטלת

הרכב ביחס למסילה העילית בשני השיטות נעשה מחקר  תאלקטרונית המודדת את זווי ע"י מערכת בקרה

 בסיסי המאפשר מעבר להתקנה בחממה. 

האם הושגו מטרות המחקר לתקופת  מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.

 הדוח?

על מסילה עילית לאורך ק"ג  200מהבדיקות שנעשו בחממה נראה שאפשר להסיע מרסס במשקל של מעל 

איכות הריסוס טובה מאוד ומאפשרת . כאשר צנרת השינוע מחברת למבנה החממה ע"י כבלים שורות הגידול

לעובד לשהות בזמן הריסוס מחוץ לחממה. מערכת העזר לשינוע התוצרת הקטופה נבחנה כבר בעבר מבחינת 

  חיסכון בכוח עבודה.  

שחלו במהלך העבודה;  )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים

ן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית התייחסות המשך המחקר לגביה

 המחקר?

המערכת מותקנת על שטח  במשק שמעון חי במושב אחיטוב. יםמערכת לשינוע עילי מותקנת בחממת ממלפפונ

רצוי להתקין את המערכת על  תלצורך בדיקה מסודרת וביצוע ניסיוני דונם. 8דונם בחממה של  211/של  

שטח של לפחות חצי חממה והטוב ביותר להתקין על כל החממה. עלות ההתקנה של המערכת הניסויית היה  

לדונם, התקנה מסחרית של מערכת השינוע על פני כל החממה יכולה להוזיל את המחיר ל ₪  24,000

 לדונם₪  18,000

 )פרסומים(:  הידע שנוצר בתקופת הדו"ח הפצת

 

 אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות( פרסום הדוח:

 לפרסם 

 האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? לא
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