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 תכנים ומושגים:

 אמצעי קלט פלט ברובוט

 קדימה  תנועה בקו ישר

 בשיעור הקודם למדנו בקצרה על סביבת הבקר וסביבת התכנות

בו בשיעור זה נרחיב על אמצעי הקלט והפלט ברובוט ונדגים לילדים את הקשר בין הנעת הגלגלים 

 לתנועת הרובוט.זמנית 

 

החיישנים, עליהם נלמד בהמשך המחצית, הם אמצעי הקלט של הרובוט, באמצעותם הרובוט 

 מכירים. אותו הילדים  IRobot -אוסף מידע מהסביבה ויכול להגיב בפלט תנועה מתאים כמו ה

 , הנוריות על לחצני הבקר, מסך הבקר והרמקול.המנועים -אמצעי הפלט

 אמצעי פלט אמצעי קלט

 ימין ושמאלמנוע גדול   חיישן מרחק

    חיישן צבע

 בינוני  מנוע 

  נוריות בקר   חיישן מגע

 

  כפתורי הבקר  

 רמקול 

 

  תנועה בקו ישר
 בתוכנית הלימודים 165-167עמודים  כיתה ד' חלק ראשון  פרק שלישי  

 דקות 90שיעור עיוני משולב מעשי  זמן הוראה
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הרובוט שבנינו מורכב משני מנועים גדולים, בברירת המחדל, בחוברת הבניה, הילדים מתקינים את 

זאת כי זה ישפיע על . חשוב מאוד להדגיש Cומנוע ימין בכניסה  Bמנוע שמאל בחיבור לכניסה 

 תנועת הרובוט.

 תכנות הרובוט לתנועה ישר

 רקע למורה

 ת תנועה לכל אחד מהמנועים. עלינו לתת פקוד ,כדי להזיז את הרובוט ישר

 ת אותה המהירות ואותו זמן הפעולה. כדי שהרובוט ינוע ישר, שני המנועים צריכים לקבל א

אם שניהם יהיו בכיוון קדימה, זה יהיה כיוון הרובוט, כדי שהרובוט ינוע לאחור, שני המנועים צריכים 

 להיות בכיוון אחורה.

 לבנות התכנות הנדרשות:

       הפעל מנוע

 

 

 

 חכה

 

 

          עצור מנוע

 

מנוע ימין( ואת  Cמנוע שמאל,  Bאנו בוחרים את כניסת המנוע )להזכירכם בפקודת הפעל מנוע 

 הסיבוב.  מהירות

= סיבוב המנוע הכי  100מספר  = אין תנועה ל 0 מהמספרכדאי להסביר לילדים שהמהירות נקבעת 

 מהיר. שימוש בערכים גבוהים צורכים יותר סוללה. 

 ככל שננוע מהר יותר הדיוק שלנו קטן. קשר בין מהירות לדיוק.מומלץ לדון גם ב

אחת מתחת  נגרור לאזור התכנות שתי פקודות זהות קדימה ובאותו זמן,כדי להניע את שני המנועים 

. המהירות תהיה זהה בשתי הפקודות Cובפקודה השניה נגדיר מנוע  B    נגדיר באחת מנוע לשניה. 

 וכיוון התנועה "קדימה". 
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עלינו, אם כך,  .בשלב זה, אם נוריד את התוכנית לרובוט נראה שהרובוט ינוע לשבריר שניה בלבד

 "חכה" עם ציון זמןבלוק  . אנו צריכים להוסיףעד שנעצור אותו הרובוט ינועבו זמן את משך הלקבוע 

  .בחוצץ "בקרה"( scratch לאחר פקודות אלה. )בלוק זמן נמצא בתוך פקודות

 

 

 

 

כדי שתהיה משמעות לזמן נסיעה )בלוק "חכה"( עלינו לתת פקודות שתעצורנה את פעולת 

המנועים ואת נסיעת הרובוט. עלינו לבחור בפקודות "עצור מנוע". )אפשר גם להשתמש בבלוק 

 (.0במהירות "הפעל מנוע" ולבחור 

 

 .50שניות במהירות  3להנעת הרובוט ישר במשך הנדרשת זוהי התוכנית 
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 :הנושא בכיתהתרגול 

יתם, לכתיבת תכנית נתרגל עם הילדים על הלוח את כתיבת אלגוריתם מילולי, נתרגם זאת, יחד א

 להרצה.בסביבת התכנות ולאחר מכן נתן להם זמן לכתיבת התכנית והורדתה לרובוט 

 

 אלגוריתם לנסיעה קדימה:

 סע קדימה .1

 שניות 3המתן  .2

 עצור .3

 

 התוכנית:

 קדימה 50מהירות  Bהפעל מנוע 

 קדימה 50במהירת  Cהפעל מנוע 

 שניות 3המתן 

 מיידי Bעצור מנוע 

 מיידי Cעצור מנוע 

 

 זמן תרגול כיתתי.

 


