
 מדריך 
אתגר ראשון

משחקי הקוד תשפ"ב

רובוטיקה כיתות ה - ו



2

במסלול זה עליכם לקודד רובוט על מנת שיפתור את האתגר. 
 אתם יכולים לבחור להשתמש בסימולטור בסביבת מגרש המשחקים 

Krypton, EV3, Fischertechnik :או לעבוד עם אחד משלושת הרובוטים

ברוכים הבאים לאתגר רובוטיקה בעיר החכמה

 בעיה מסתורית גרמה לכל הרובוטים בעיר להפסיק לעבוד, 
מלבד רובוט ביתי קטן ויחיד: מיסטר רובוטו.

 עליכם לתכנת את מיסטר רובוטו כך שידאג להמשך התפקוד של העיר 
בזמן שמנסים להבין את מקור הבעיה.

במשימתו הראשונה יוצא מיסטר רובוטו להסתובב ברחבי העיר בניסיון לזהות 
 ולסמן מהן הבעיות שצצו כתוצאה מהשבתת מערכת הרובוטים בעיר.

אתגר 1
צרו קוד שבו מיסטר רובוטו

ייסע ויסמן את האלמנטים שנראים במצב שאינו תקין )יש לסמן לפחות שני אלמנטים(.
 אלמנט תקול ייחשב לקולט מלוכלך/פח זבל מלא/רובוט תקול 

 נקודת ההתחלה: 
 האזור המסומן שמעל מעבר החצייה.

 רובוט פיזי
על הרובוט לציין בדרך כלשהי שהגיע למקום הרצוי  

)השמעת צליל / הבהוב / כל דרך שתראו לנכון(.

 רובוט וירטואלי
ניתן להשתמש בעט / צליל / כל דרך שתראו לנכון.

בונוס:
 נסו להקיף בעיגול

 את האלמנטים שנראים 
במצב שאינו תקין. 
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לצורך ביצוע המשימה:
 רובוט פיזי

 הדפיסו מבעוד מועד את מגרש התחרות המלא שישמש אותנו לכל התחרות.
ההמלצה היא לחומר הדפסה זול ועמיד - שימשונית

בגודל 2X2 מטר ללא גימורים.

 אם אין באפשרותכם להדפיס את המשטח המלא,
 ישנה אפשרות להדפיס רבע מגרש )שיהיה טוב עבור המשימה הנוכחית( 

 בגודל 1X1 מטר 
 או לחלופין

 ליצור מגרש שיכיל את האלמנטים הבאים: 
פח אשפה מלא, לוח סולארי מלוכלך מאבק ורובוט תקול שהתהפך.

המרחקים מופיעים באיור

40 ס"מ

47 ס"מ

ס"מ
 38

38 ס"מ

על מנת לקבל טיפים לשימוש ברובוטים הפיזיים היכנסו לקישור הבא המכיל 
מצגות רלוונטיות לכל רובוט

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/madaei-mahshev-robotika/yesodi/noseem_nilmadim/robots-types/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/madaei-mahshev-robotika/yesodi/noseem_nilmadim/robots-types/
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הרובוט ייסע לכיוון שנבחר ובמהירות שנבחר
 הנעת היגוי 

כיוון
אם נבחר בכיוון 0 = נקבל נסיעה ישר.

אם נבחר בכיוון 100 = הרובוט יסתובב במקום.
 אם נבחר בכיוון -100 = הרובוט יסתובב במקום לצד השני)שמאל(

כל ערך בין -100  ל100 יגרום לפניות מסוימות. 

הכנסו למגרש המשחקים ופתחו את המשימה: "עיר חכמה  - אתגר1"

בלוקים שימושיים עבור הסימולטור במגרש המשחקים
נלחץ על תפריט התנועה. לפנינו יופיעו האפשרויות הבאות: 

רובוט וירטואלי

מהירות
ניתן להזין ערכים בין -100  ל100 

כאשר הסימן השלילי של המהירות משפיע על כיוון הפנייה

 סיבובים
נבחר את משך הנסיעה שנרצה שהרובוט יבצע 

אם נבחר בערך 1,  מנועי הרובוט יבצעו סיבוב גלגל אחד = 360 מעלות
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הנעת טנק

בהנעה מסוג זה נבחר את אחוז המהירות בצד ימין וגם בצד שמאל

 אם נבחר בצד שמאל במהירות 100 ובצד ימין במהירות 0 
נקבל פניה חדה ימינה )כי רק צד שמאל נסע(

 על מנת לקבל טיפים לשימוש בסימולטור היכנסו לקישור הבא המכיל 
מצגות רלוונטיות

בהצלחה!
תאריך אחרון להגשת האתגר 

21.12.2021

https://drive.google.com/drive/folders/1qiQPemulvZGven91mp5Uk0B04mx1pwWf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qiQPemulvZGven91mp5Uk0B04mx1pwWf?usp=sharing

