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 :תכנים ומושגים

 תכנות חיישן מגע באמצעות מפעילים לזיהוי מרחק מאובייקט 

 .הרכבת מנוע בינוני על הרובוט וזרוע הרמה 

 .תכנות חיישן המרחק לזיהוי אובייקט ושינועו 

 .תכנות חיישן מרחק וחיישן מגע 

 .תכנות תנאי מורכב, "גם" ו "או 

 -הקדמה

 , עבדו עם חיישן מגע ולמדו לתכנת אותו החיישן ודרך פעולתומושג התלמידים הכירו את 

 באמצעות לולאות ותנאי פשוט.

 תנאי מורכב.את הילדים, שימוש בונלמד  בשיעור זה נלמד לתכנת את חיישן המרחק

 "גם", ו "או"() 

 

 מהלך ההוראה:

בסביבת )צבע ירוק( בלוקים מחוצץ המפעילים לתכנת חיישן מרחק עלינו להיעזר ב על מנת

SCRATCH.  

 

 

 

 

 תנאי מורכב

   220-228,  202-206 יםעמוד  פרק שישי חלק שלישי   כיתה ד'

  בתוכנית הלימודים

 יחידות שיעור כפול( 2דקות ) 180עיוני ומעשי  זמן הוראה
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 משימה ראשונה:

 מטר(.   0.2ס"מ מהקיר ) 20במרחק  רוייעצ 30במהירות  ישר עהרובוט ייס

 התוכנית: אלגוריתם

 קדימה 30במהירות  Bמנוע הפעל 

 קדימה 30במהירות  Cוע נהפעל מ

 .חיישן מרחק מודד ערך קטן מעשרים עד ש...חכה 

 עצור מנועים

 

 כיצד נגדיר את התנאי "חכה עד ש... חיישן מרחק מודד ערך קטן מעשרים"?

 , מחוצץ הבקרה, תחילה נבחר בבלוק "חכה עד ש..."

 ודה.נגרור פקודה זאת אל שולחן העב

 

 נבחר בפקודה "קטן מ..."מכן נבחר בחוצץ המפעילים, משם  לאחר

 נגרור אותה אל שולחן העבודה.

 נבחר בפקודה "מדוד חיישן אולטרא סוניק" משם נעבור אל פקודות הרובוט, 

 נגרור אותה אל שולחן העבודה.

 )המפעיל(.בצד הימני של האופרטור  20נחבר בין הפקודות בדרך הבאה ונרשום את המספר 
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 לתשומת לבכם

 התכנות צריך להתבצע בפקודות נסיעה על פי זמן ולא על פי סיבובי מנוע.  .1

בחירה בסיבובי מנוע תגרום לכך שהרובוט יבצע את הפקודה במלואה, כלומר, יבצע את 

סיבוב המנוע הנבחר ורק לאחר מכן יעבור לפקודה הבאה. בדיקת התנאי תהיה רק לאחר 

  ודות סיבובי המנוע.סיום פק

 .  20-ן מטערך ק אנו מגדירים ,"מודד אולטרא סוניקחכה עד ש חיישן "בפקודה,  .2

ים כל כמה זמן בדיוק ן מודד לסירוגין ואיננו יודעשייכי הח 20-ל ערך שווהנבחר בלא 

 21, החיישן מדד מרחק של  המדיד שכאשר התבצעה. יכול להיות המתבצעת מדיד

ס"מ, כלומר לעולם לא ימדוד  19ובמדידה הבאה הרובוט הספיק להתקדם והחיישן מדד 

20. 

 בקשו מהילדים לתכנת את התוכנית  ולהוריד אותה לרובוט. הזכירו להם שבתוכנת 

ולהגדיר  4עליהם להגדיר את חיישן המרחק. עליהם לבחור ביציאה    Downloader-ה

 להגדיר חיבור לחיישן מגע.  1אותה בחיבור לחיישן אולטרא סוניק וביציאה 

 אי ביצוע שלב זה יגרום לבעיות בהורדת התוכנית לרובוט.

 :פתרון התכנית
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 בינוני אליו תתחבר זרוע. לקראת משימות ההמשך נבקש מהילדים להתקין על הרובוט מנוע

 

 

 

 

 

 בחוברת הרובוט 54-68הוראות ההרכבה בעמודים 

 לחצו כאןאו 

 .Aבור המנוע לרובוט יעשה, כברירת מחדל, ביציאה חי

 

 באמצעות זרוע וחיישן מרחק. שינוע קופסה -משימה שניה

עד שיגיע למרחק מהקופסה  עייסמעלות למעלה,  90הרובוט ירים את הזרוע  -המשימהתיאור 

 שיאפשר הורדת הזרוע על הקופסה ושינוע שלה לאחור לקו ההתחלה בעזרת הזרוע.

מעלות  90נתחיל עם זרוע במצב התחלתי כשהיא פונה למטה. ילדים יתרגלו הנעה של זרוע 

 למעלה ולמטה. 

 בעלת ערך חיובי תזווי –הרמת זרוע 

 בעלת ערך שלילי תזווי -הורדת זרוע

 

 הכנת המשימה

המורה ידביק סרט צבעוני או יצייר קו התחלה עליו הרובוטים יסתדרו כקו ההתחלה לביצוע 

 יציין המורה את קו הסיום.  מקו ההתחלה,  ס"מ 60התוכנית. במרחק של לפחות 

 ס"מ זו מזו. 30בקו הסיום יונחו הקוביות הצבעוניות במרחק של לפחות 

בו הורדת  ,התלמידים ירימו את הזרוע וימדדו בעזרת החיווי בבקר את המרחק המתאים מהקופסה

 הזרוע תגרום להכלת הקופסה בתוך הזרוע.

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
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 יבת אלגוריתם התוכנית:כת

  ערך חיובי(ב Aמנוע מעלות ) 90הרמת הזרוע 

 Bנוע הפעל מ

 Cמנוע הפעל 

 חיישן מרחק מודד ערך קטן )התלמידים צריכים למצוא את הערך(שחכה עד 

 Bעצור מנוע 

 Cעצור מנוע 

 (שליליערך ב Aמנוע ) הורד זרוע

 Bמנוע סע לאחור 

 Cסע לאחור מנוע 

 ראוי לציין:

במהירות גדולה יותר, מרחק הבלימה של הרובוט . 30אנחנו בחרנו להניע את הרובוט במהירות 

 .יהיה גדול יותר ולכן  המרחק מהחיישן צריך להיות גדול יותר

אפשר לאתגר את הילדים ולתכנת את הרובוט כך שיבצע את משימת הקופסה גם במרחקים 

ונה והרובוט ידע לבצע את שינוע הקופסה משתנים. כלומר נשים כל פעם את הקופסה במרחק ש

 במרחקים משתנים.

 פתרון התוכנית:
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לאחר שתכנתנו את הרובוט להגיב לסביבה באמצעות הקלט הנקלט מחיישן המגע או חיישן 

 המרחק, נלמד עתה לתכנת את הרובוט, תוך כדי שימוש בתנאים מורכבים.

 נכיר שני סוגי תנאי מורכב:

 "וגם" .1

 ו"או"  .2

 .(AND) ”ו"גםתנאי מורכב  .1

, כאשר התוצאה )המהווים תנאי יסוד( משמש לשילוב שני ביטוים לוגיים "גם"  אופרטורה

בור שני תנאים שנקרא להם תנאי הסופית של חישוב הביטוי הלוגית מוגדרת באופן הבא ע

 תנאי ב'.ו א'

 

 שנייתקיים ויאפשר המשך ביצוע הפקודות הרשומות לאחר התנאי, רק אם "גם" התנאי 

 (.1" )אמתהנבדקים מחזירים תוצאת " התנאים

אם תנאי אחד לא יתקיים, תוחזר תוצאת "שקר" והתוכנית תמשיך בתהליך הבדיקה עד 

 תוחזר תוצאת "אמת משני התנאים.

 דוגמה:

תנאי מורכב "וגם"  

AND 

 מחזיר תוצאה מחזיר תוצאה תוצאהמחזיר  מחזיר תוצאה

  1תנאי 

 אני רוצה ללכת לסרט

 

  1"אמת" = 

 

 0"שקר" = 

 

 1"אמת" = 

 

 0שקר = 

 2תנאי 

יש לי מספיק כסף 

 לכרטיס

 

 0"שקר" = 

 

  0"אמת" = 

 

 1"אמת" = 

 

 0שקר = 

תוצאת התנאי 

 המורכב

תנאי לא מתקיים = 

 0"שקר" 

תנאי לא מתקיים = 

 0"שקר" 

=  תנאי מתקיים

 1"אמת" 

 תנאי לא מתקיים = 

 0"שקר" 
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 הרובוט הצייתן -משימה שלוש

 וגם"המורכב "הדגמת התנאי 

 המשימה:

המרחק מהאובייקט יהיה קטן מארבע  וגםקדימה ויעצור רק אם חיישן המגע ילחץ  עהרובוט ייס

 מטר(. 0.04ס"מ )

 כתיבת האלגוריתם:

 קדימה 30במהירות  Bהפעל מנוע 

 קדימה 30במהירות  Cהפעל מנוע 

 ס"מ. 4 -חכה עד ש... חיישן מגע לחוץ וגם מדידת חיישן אולטרא סוניק קטנה מ

 Bעצור מנוע 

 Cעצור מנוע 

שני התנאים חייבים להחזיר תוצאת  ,יתבצעו )עצירת המנוע( על מנת שהפקודות לאחר התנאי

 . 4-המרחק מקבל ערך קטן מ , כלומר גם לחיצה על חיישן המגע וגם חיישן"אמת"

 בצענה.תודות לאחר מכן לא תקוהפ אם רק אחד מהתנאים יתקיים התוצאה שתוחזר תהיה "שקר"

 רק לחיצה על חיישן מגע לא תענה על התנאי

 ס"מ על ידי חיישן מרחק לא יענה על התנאי. 4-רק זיהוי מרחק קטן מ

 0=  "שקר"הערך שיחזור מהבדיקה, במקרה זה, יהיה 

ס"מ,  יוחזר ערך  4-שניהם מתקיימים, כלומר חיישן מגע נלחץ והמרחק מהאובייקט קטן מאם 

 . התוכנית תמשיך לפקודות הבאות.1"אמת" = 
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 ?"וגם" אז כיצד נתכנת את פקודת התנאי המורכב

 פקודות רובוט חוצץ מפעילים חוצץ בקרה

  

 

 

 )בקרה( "חכה עד ש... נגרור אל שולחן העבודה את הפקודה .1

 

 את הפקודה "וגם" )מפעילים( נגרור  .2

 

 נגרור את הפקודה "מדוד אולטרא סוניק" )רובוט( .3

 

 

 נגרור את הפקודה "קטן מ..." )מפעילים( .4

 

 

 4בצידה השמאלי נכניס את פקודת "מדוד" ובצד ימין נרשום  .5

 

 

 נכניס את הפקודה למעלה לתוך  בלוק "וגם" .6
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לתכנת את התוכנית ולהוריד אותה אל הרובוט. הזכירו להם להקפיד לבדוק בקשו מהילדים 

 מוגדרות נכון כמו בתמונה המצורפת.    Downloaderב 4ו  1שיציאות 

 

 

 פתרון התוכנית:
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 .(OR) מורכב "או"תנאי  .2

, כאשר התוצאה )המהווים תנאי יסוד( משמש לשילוב שני ביטוים לוגיים "או"אופרטור 

הסופית של חישוב הביטוי הלוגי מוגדרת באופן הבא עבור שני תנאים שנקרא להם תנאי 

 א'; תנאי ב'.

 

 .תוצאת "אמת" תחזירשני התנאים  שבדיקתמספיק שתנאי אחד מתקיים כדי 

 

 דוגמה:

 תפוז לארוחת עשר בבית הספר אואקח תפוח 

 

תנאי מורכב "או" 

AND 

 מחזיר תוצאה תוצאהמחזיר  מחזיר תוצאה מחזיר תוצאה

  1תנאי 

 אקח תפוז

 

  1"אמת" = 

 

 0"שקר" = 

 

 0"שקר" = 

 

 1 -"אמת" 

 2תנאי 

 אקח תפוח

 

 0"שקר" = 

 

  0"אמת" = 

 

 0"שקר" = 

 

 1 -"אמת" 

תוצאת התנאי 

 המורכב

תנאי מתקיים = 

 1"אמת" 

תנאי מתקיים = 

 1"אמת" 

תנאי לא מתקיים = 

 1"שקר" 

תנאי מתקיים = 

 1"אמת" 

 

 הרובוט המהסס – 3משימה 

 או"הדגמת התנאי המורכב "

 המשימה:

המרחק מהאובייקט יהיה קטן מארבע ס"מ  אוקדימה ויעצור אם חיישן המגע ילחץ  עהרובוט ייס

 מטר(. 0.04)
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 מתקיים כאשר לפחות אחד מהתנאים בתוכו מתקיים, כלומר: אוהתנאי 

 1 -"או" ותחזיר תוצאת "אמת"  לחיצה על חיישן מגע תענה על התנאי רק

 1 -ויחזיר תוצאת "אמת"  על ידי חיישן מרחק יענה על התנאיס"מ  4-זיהוי מרחק קטן מ רק

 1-ויחזיר תוצאת "אמת"  יענה על התנאי 4-מרחק קטן מ וזיהוילחיצה על חיישן מגע גם 

 " אוכדי לתכנת תנאי מורכב או נשתמש בבלוק תכנות "

  מתוך חוצץ המפעילים.

 

 נבקש מהילדים לרשום את האלגוריתם לתוכנית ואז לתכנת ולהוריד לרובוט.

 :פתרונות

 כתיבת האלגוריתם למשימת הרובוט המהסס

 קדימה 30במהירות  Bהפעל מנוע 

 קדימה 30במהירות  Cהפעל מנוע 

 ס"מ. 4 -מדידת חיישן אולטרא סוניק קטנה מ אוחכה עד ש... חיישן מגע לחוץ 

 Bעצור מנוע 

 Cעצור מנוע 

 

 התוכנית
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 משימות למתקדמים

 תרגיל למתקדמים -הרובוט המסודר – 4משימה 

 ...וגדול מ ...קטן מ מרחק הבודק  "וגם" תנאי מורכבתכנות 

 -אלגוריתם התוכנית

 30במהירות  Bהפעל מנוע 

 30במהירות  Cהפעל מנוע 

 קטן משש  מדוד אולטרא סוניקחזור עד ש... 

ס"מ  25)כלומר בטווח מרחק שבין  75-וגם קטן מ 25גדול מ גםאם המרחק שנמדד על ידי החיישן 

 ס"מ( 75עד 

 אז הרובוט ינגן תו )צליל(

 הרובוט ידליק נורת לד ירוקה

 (75-או גדול מ 25-אם לא )כלומר המרחק הנמדד קטן מ

 הרובוט ידליק נורת לד אדומה

בוט יכבה את הנורה הגיע קרוב לאובייקט או קיר(.  הרו -ס"מ 6-ביציאה מהלולאה )מרחק קטן מ

 .ויעצור מנועים

 פתרון תוכנית:

 

 



www.codelego.co.il 
 

 הרובוט המסודר תרגיל למתקדמים – 5משימה 

 ...וגדול מ ...מרחק קטן מ הבודק  ""או תנאי מורכבתכנות 

 אלגוריתם התוכנית

 30במהירות  Bהפעל מנוע 

 30במהירות  Cהפעל מנוע 

 חזור עד ש... אולטראסוניק קטן משש 

 25)כלומר מחוץ לטווח מרחק שבין   75-או גדול מ    25 -אם המרחק שנמדד על ידי החיישן קטן  מ

 ס"מ( 75ס"מ עד 

 אז הרובוט ינגן תו )צליל(

 הרובוט ידליק נורת לד ירוקה

 (75עד  25אם לא )כלומר המרחק הנמדד הוא בטווח של 

 ד אדומההרובוט ידליק נורת ל

הגיע קרוב לאובייקט או קיר(.  הרובוט יכבה את הנורה  -ס"מ 6-ביציאה מהלולאה )מרחק קטן מ

 ויעצור מנועים 

 

 פתרון התוכנית:
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 לכולםמשימות נוספות 

 "אל תתנגש בי: -משימה

הילדים יתכנתו את הרובוטים, בעזרת חיישן אולטראסוניק, כך שלא יתנגשו בשאר הרובוטים הנעים 

 .לאחור ויסתובב מעט עייסאם יש התנגשות הרובוט ישמיע צליל,  .בחדר

 

 סיכום הפעילויות:

למדנו לתכנת את הרובוט בחוג סגור. השתמשנו בחיישן מגע ובחיישן צבע ולמדנו שבתכנות תנאי 

 מורכב ניתן לגרום לרובוט להגיב לסביבתו בדרך מורכבת וחכמה יותר.

 א' בשכבת ד'.תם ונשלם חומר הלימוד למחצית 

בפרק הבא נעלה רעיונות לפרויקט סיכום שיעשה שימוש בכל יכולות התכנות שרכשו הילדים 

 במחצית זאת.

 

 

 

 

 

 

 

 


