روبوتيكا لطالب الصف الخامس  -السادس
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ف هذا المسار ،يجب عليكم تشفي (كود) الروبوت من أجل ّ
حل التحدي.
ر
ي
يمكنكم استخدام المحاكاة يف بيئة الملعب أو العمل مع أحد الروبوتات الثالثةKrypton, EV3, :
fischertechnik
صغي
بيت
ر
أدت مشكلة غامضة ،يف المدينة ،إىل توقف جميع الروبوتات عن العمل ،باستثناء روبوت ي
ووحيد :السيد روبوتو.
ُ
ّ
الت حدثت
يف مهمته األوىل ،يتجول السيد روبوتو يف المدينة يك يحدد وي ر
مي المشاكل ي
نتيجة إلغالق نظام الروبوتات يف المدينة.
ً
كودا للسيد روبوتو فيه:
ابنوا
الت تبدو
ر
يسي نحو األشياء ي
غي سليمة ويضع عالمة عليها
ر
شيئي عىل األقل).
(يجب أن يضع عالمة عىل
ر
ً
ً
ّ
غي سليم إذا كان متسخا  /حاوية قمامة مليئة  /روبوتا فيه خلل.
يتم اعتبار
شء ر
ي
ّ
ُ
شي بطريقة معينة أنه وصل إىل المكان المطلوب
* الروبوت
الحقيق  -يجب عىل الروبوت أن ي ر
ي
(تشغيل صوت  /إصدار وميض  /أو أي طريقة ترونها مناسبة).
اض  -يمكنكم استخدام قلم  /صوت  /أو أي طريقة ترونها مناسبة.
* روبوت افي ي

إضافة:
غي سليمة.
الت يبدو أنها ر
حاولوا أن تضعوا دائرة حول األشياء ي
لتنفيذ المهمة
حقيق
روبوت
ًي
اطبعوا مسبقا ملعب المسابقة الكامل الذي نستخدمه كل المسابقة.
نوض بطباعته عىل مادة
ي
رخيصة ومتينة – ششف بالستيك
قياساته  2X2مي بدون نهايات.
إذا لم تتمكنوا من طباعة السطح الكامل للملعب ،يمكنكم طباعة رب ع ملعب (وهو جيد للمهمة
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الحالية) قياساته  1 × 1مي
ا
أو بدًل من ذلك-
يمكن إنشاء ملعب يحتوي عىل األشياء التالية :سلة مهمالت مليئة ،لوحة شمسية قذرة ُمغطاة بغبار
وروبوت فيه خلل ومقلوب.
تظهر القياسات يف الرسمة.

 47ס"מ

 38ס"מ

 38ס"מ
 40ס"מ

التاىل الذي يحتوي عىل
للحصول عىل نصائح حول استخدام الروبوتات الحقيقية ،انقروا عىل الرابط ي
معروضات مناسبة لكل روبوت
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/madaei-mahshevrobotika/yesodi/noseem_nilmadim/robots-types/
روبوت ر
افتاض:
ادخلوا الملعب،
وافتحوا المهمة:
"المدينة الذكية  -التحدي "1
َ
استعمال ل ِبنات للمحاكاة ف الملعب:
ننقر عىل قائمة الحركة .تظهر أمامنا اإلمكانيات التالية:
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الت نختارها
حركة التوجيه  -يتحرك الروبوت يف االتجاه الذي نختاره ي
وف الرسعة ي
اتجاه:
السي بخط مستقيم.
إذا اخينا االتجاه ( >)0نحصل عىل ر
إذا ّ
تم تحديد االتجاه ( > )100يدور الروبوت يف مكانه.
إذا تم تحديد االتجاه ( > )-100يدور الروبوت يف مكانه إىل الجانب اآلخر (اليسار) ،كل قيمة ربي 100-
إىل  100تؤدي إىل

انعطافات معينة.
شعة
يمكن إدخال قيم ربي  -100إىل 100
تؤثر اإلشارة السالبة للرسعة عىل اتجاه االنعطاف.
دوران
الت نريد أن ينفذها الروبوت
نختار مدة السفر ي
إذا اخينا قيمة  1تدور محركات الروبوت دورة عجلة واحدة =  360درجة
حركة دبابة  -يف هذا النوع من الحركة ،نختار النسبة المئوية للرسعة عىل الجانب األيمن وكذلك عىل
الجانب األيرس.

][Type here

وف الطرف األيمن شعة 0
إذا اخينا يف الطرف األيرس شعة  100ي
اليمي (ألن الطرف األيرس تحرك فقط)
نحصل عىل انعطاف حاد إىل
ر
التاىل الذي يحتوي عىل معروضات
للحصول عىل نصائح حول استخدام المحاكاة ،ادخلوا إىل الرابط ي
مناسبة:
https://drive.google.com/drive/folders/1qiQPemulvZGven91mp5Uk0B04mx1p
wWf?usp=sharing

آخر موعد لتسليم التحدي21.12.2019 :

بالنجاح!
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