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 הטסה /המדריך הלמורקורס 

 הרובוטיקה הלאומית במסגרת תחרויות (Moona Challengeבתוכנית הרחפנים ) 

 מטרה

כמדריך/ה הטסה  שמשלעל מנת  הנדרשיםהטכניים  הכליםמטרת ההשתלמות לספק למורה את 
לא נדרש  בתחרויות הרובוטיקה הלאומית.במסגרת באתגרי תוכנית הרחפנים לקבוצות המשתתפות 

 62הקורס מוכר ל . לנושאים טכנייםטבעית  נטייהרחפנים אך מומלצת ידע או נסיון טכני עם עולם ה
 , ומיועד לכל המינים.שעות לגמול השתלמות

 מקום

כרום. כלל חומרי הלימודים יינתנו -חלל לשינוי בכפר מג'ד אל-המפגשים יתקיימו במרכז מונאסדרת 
 למשתתפים לאחר סיום הקורס.

 

 

 

 תאריך נושאים

 מושגי יסוד בעולם התעופה, מבוא , חזון, מבנה התוכנית, מבנה התחרות, תוכנית הרחפנים: 
, מטרות הרחפנים השונים, מבנה הרחפן, אווירודינמיקה, סידור סוגי רחפנים : רחפנים

 המנועים והפרופים
 בטיחות ברחפנים

 בסיסי SYMAאימון הטסה : ותסדנא

10.00.12 

הכרת הסימה  מבנה השלט והמקלט, הכרת הסימולטור.מבנה המערכת וחלקיה, :  רחפנים
  והשלט

 , כיצד בניית תוכנית עבודה לסימולטורבסימולטור חשיבות האימוןסימולטור: 

)שמירת גובה ומקום, מכשולים, הטסה צורות(,  מתקדם SYMAאימון הטסה :  סדנאות
, התקנת USBחיבור השלט למחשב וכיולו ע"י כבל מיני   - אימון סימולטור בסיסי

, שמניות באויר, הטסת מבחני סימולציההסימולטור, הגדרות השלט בסימולטור, ביצוע 
 מסוק

11.00.12 

 , נהלי אחזקה)בדיקות חיוניות( מעבר על רשימת בד"ח   :רחפנים

 , אימון רשימת בד"ח ותהליכיםאימון סימולטור מתקדם סדנאות: 
11.00.12 

חיבור המקלט , טווחים, מבנה אנטנה , מבנה השלט והערוצים בשימוש,   תוכנית הרחפנים: 
 , כיול שלט, ביינדינג GUIהכרת 

, הטיסה בקר מבנהחיבור הרחפן לעמדת תכנון משימה, עמדת תכנון משימה,  תפעולתוכנה: 
 מצבי הטסה )בקר(, מצבי בטיחות, משימה אוטונומית

 Iבסיסי   PixHawkאימון הטסות רחפן  תחקיר , -תדריך סדנאות: 

16.00.12 

, שמירת STABILIZE, המראה ונחיתה בLOITERהמראה ונחיתה ב תוכנית הרחפנים: 
, מעבר בין מצבי טיסה באויר, העברת שליטה, חניך מדריך, STABILIZEגובה ומיקום ב

 , סוללה, טעינה ופריקהRTL ,AUTO ,AUTO TUNEביצוע 

 II בסיסי  PixHawkאימון הטסות רחפן  סדנאות: 

12.00.12 

שימוש בכלי עבודה, תיקונים, הרכבות, ארגז הכלים של המדריך, שימוש תוכנית הרחפנים: 
 במנגנונים חיצוניים

 , מתקדם  PixHawkאימון הטסות רחפן  סדנאות: 

11.00.12 

 סיכום, פאנל שאלות/ותשובותשימוש תוכנית הרחפנים: 
 מנגנונים PixHawkאימון הטסות רחפן  ,  מתקדם  PixHawkאימון הטסות רחפן  סדנאות: 

 

10.00.12 


