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WHO AM I?
• Yeve Rivkin
• FIRST Tech Challenge FTA
• Team Member at BumbleB #3339



Installing the Software



Get the latest version of JDK

Download Here!
Need to Accept License Agreement

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk10-downloads-4416644.html


Get the latest version of
FIRST®  Tech Challenge SDK

Download Here!

https://github.com/ftctechnh/ftc_app/releases


The apps for your phones
(You can download them via the Google Play Store)

The Source Code for your Robot Project

Description about 
the latest update

Where to learn more about 
the control system

After the download is down extract the folder to your desired destination



Download the latest version of
Android Studio

Download Here!
Need to Accept License Agreement

https://developer.android.com/studio/


Welcome to Android Studio



Select Eclipce or Gradle Project to Import







What is an Op Mode?







Registering an Op Mode



מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במקורות הבאים:
Writing an Op Mode - סרטון●

Registering and Installing an Op Mode - סרטון●
●FTC_App של GitHubב

https://www.youtube.com/watch?v=7CDK5-m-vQw&index=3&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P
https://www.youtube.com/watch?v=cRcdGPaZ70Y&index=4&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P
https://github.com/ftctechnh/ftc_app/wiki/Creating-and-Running-an-Op-Mode-(Android-Studio)


משימה
פתחו OpMode רגיל ולא ליניאלי, והעתיקו אותו 

לתיקיית הTeam Code שלכם. פתחו שתי מנועים אחד 
לצד ימין ואחד לצד שמאל.



Writing an Op Mode



מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במקורות הבאים:
●FTC_App של GitHubב

Writing an Op Mode - סרטון●
Move Forward and Backward - סרטון●

Turning - סרטון●

https://github.com/ftctechnh/ftc_app/wiki/Creating-and-Running-an-Op-Mode-(Android-Studio)
https://www.youtube.com/watch?v=7CDK5-m-vQw&index=3&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P
https://www.youtube.com/watch?v=dNiGzPqEF9I&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Xpgs3UKDiW8&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P&index=6


משימה
תכתבו קוד שידע להניע את המרכב שלכם קדימה 

למשך 5 שניות יסתובב עם גלגל שמאל למשך 2 שניות 
ויסע אחורה 6 שניות.

אל תשכחו לתת שם לOpMode שלכם, ולהוריד את 
@Disabled - ההערה מה



Using Gamepads



מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במקורות הבאים:
●FTC_App של GitHubב
Using Gamepads - סרטון●

https://github.com/ftctechnh/ftc_app/wiki/Creating-and-Running-an-Op-Mode-(Android-Studio)
https://www.youtube.com/watch?v=-w_d508l7P8&index=7&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P


משימה
א. תכתבו קוד שידע להניע את המרכב שלכם קדימה 

לפי שימוש בכפתורי הTRIGGER שלכם בשלט, בלחיצה 
על הימני שיסע קדימה, בלחיצה על השמאלי שיסע 

אחורה.
 A ב. תכתבו קוד לפניות, אם הנהג לוחץ על הכפתור
בשילוב הTRIGGER הימני שיסתובב לצד ימין, ואם 

בשילוב הTRIGGER השמאלי שיפנה שמאלה.



Rotate Servos



מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במקורות הבאים:
●FTC_App של GitHubב
Rotate Servos - סרטון●

https://github.com/ftctechnh/ftc_app/wiki/Controlling-a-Servo-(Android-Studio)
https://www.youtube.com/watch?v=-J7RNUxm_p8&list=PLEuGrYl8iBm7wW9gyxpLDhBJAOWDZid1P&index=8


משימה
תכתבו קוד שיסובב את הסרוו 5 מעלות כל לחיצה על 

.B ויויד 5 מעלות על לחיצה על הכפתור X הכפתור
המשיכו לכתוב על אותו קוד שכתבתם קודם לכן 

ותרחיבו אותו.



Autonomous



משימה
פתחו OpMode חדש מסוג Autonomous ותגרמו 

המרכב שלכם קדימה למשך 5 שניות יסתובב עם גלגל 
שמאל למשך 2 שניות, יסובב את הסרוו שלו ל55 מעלות 

ויסע אחורה 6 שניות.
אל תשכחו לתת שם לOpMode שלכם, ולהוריד את 

@Disabled - ההערה מה



לשאלות ניתן לפנות למייל
ftcsystem@firstisrael.org.il


