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 משחק הרובוט

. משחק הרובוט והפרויקט: חלקים שני  League LEGOFIRSTלאתגר , 1בפרק כפי שלמדתם 

LEGO® הילדים בונים ומתכנתים רובוט אוטונומי בעזרת בקר , במשחק הרובוט
®MINDSTORMS .משימות אלו נכתבות בהשראת . הרובוט מקבל ניקוד על השלמת משימות

 .על הנושא השנתיכך שתראו רעיונות רבים שיגרמו לקבוצה שלכם לחשוב , נושא האתגר

להפעיל או להעביר חפצים למיקום מדויק על שטיח , לשנע, ללכוד, המשימות ידרשו מהרובוט לנווט

דקות להשלים משימות רבות ככל  ½2  לרובוט יש. משימות מודפס המונח על גבי שולחן מיוחד

  .האפשר

תוכלו להוריד מאתר האינטרנט  ותהוהרובוט לעמוד במערכת של חוקים א קבוצהעל ה

נוגע ברובוט בזמן שהוא  חבר קבוצהאם : לדוגמה  FIRST LEGO Leagueשל 

שופט הזירה יפקח , בתחרויות. את פעולתו ולהחזיר אותו לבסיס יש להפסיק, פועל

 .על הפעילות כדי לוודא שכולם עומדים בחוקים

 ם שולחן תחרות שלם,ויוצרי שולחנות מחוברים גב אל גבחצאי  שני, בתחרויות

אתם לא מתחרים . השני צדמול קבוצה בבמקצה  תשתתףכך שהקבוצה שלכם 

 .להרוויח את הניקוד הגבוה ביותר שלהןשתי הקבוצות ינסו  ,אלא, נגד קבוצה זו

אבל תמיד יש לפחות משימה אחת , י דופן השולחן"הרובוטים מבודדים אחר מהשני ע

 .בין הרובוטים בשולחנות הצמודים שיתוף פעולההיוצרת 

 

משחק הרובוטל הכנות  

את הציוד ולוודא שיש לך את כל המידע לגבי  תצטרך להכין, רובוטאת הלהתחיל לבנות ולתכנת תוכל לפני שהקבוצה 

 . משחק הרובוט

על מנת להשתתף  וערכת משימה( NXT או EV3) LEGO MINDSTORMSתצטרך ערכת , 3בפרק כפי שלמדת 

לפני שהקבוצה מתחילה לעבוד על  .אבל זה לא כל מה שאתה צריך. במשחק הרובוט

 :הרובוט

כוללים הם  . /www.firstisrael.org.il/fll  - מ האתגראת מסמכי  פסוהד רדהו ▲

 .הפרויקט ומשחק הרובוטסקירה כללית של 

 

מניחים את שטיח המשחק  השולחן על גבי. שלכם משחק הרובוטאת שולחן  הבנ ▲

יש לך את האפשרות לבנות שולחן מלא או רק את החלק העליון  .של הרובוט

הוראות לבניית מצא את ה. בסיסיות לבנייה נגרותהשולחן דורש יכולות והגבולות. 

 . /www.firstisrael.org.il/fll ב  שבאתר מפת משאביםבעמוד השולחן 

 

 

דגמי המשימה הם החפצים הרשמיים שהרובוט משתמש  .בנו את דגמי המשימה ▲

 . /www.firstisrael.org.il/fll ניתן למצוא באתר   ההוראות לבניית דגמי המשימהאת . בהם כחלק מהמשחק

הרכבת . המשימהערכת ברגע שאתם מקבלים את עם פרסומם באתר ואתם מוזמנים לבנות את דגמי המשימה 

בניסיון שלו. קבוצות רבות בונות יחד את דגמי המשימה  תלוישעות,  6 -ל  3דגמי המשימה לוקחת לאדם אחד בין 

 במהלך הפגישות המוקדמות בעונה.

ל טיפ- Rookies  

 של הראשונה השנה זו אם

 ברי יעדים קבע, הקבוצה

 מספר על החלט. השגה

 תרצה בהן משימות

 והוסף תשלוט שהקבוצה

יש לכם  אם נוספות משימות

 .מספיק זמן

ל טיפ- Rookies  

 -אם הקבוצה שלך חדשה ב

FIRST LEGO League , אתה

או מנטור אחר בתחום )

צריכים ללמד את ( התכנות

-הקבוצה תכנות ב

MINDSTORMS . זה מותר כל

עוד אתה לא מגלה להם איך 

מבוגרים  לפתור את האתגר.

לעזור לקבוצה לרכוש יכולים 

חדשות או מידע  תמיומנויו

 .שעשוי לעזור להם להצליח

 משחק הרובוט

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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את שטיח המשחק להניח עליו ואת דגמי המשימה לשים על , השולחןעכשיו יש לכם את  .הרכיבו את המגרש ▲

מטרת . המשימה נמצאת בערכתה ים'הדבר האחרון שנשאר למצוא זה את שקית הסקוצ .שטיח המשחק

סידור המגרש כדי  הוראותעכשיו אתם מוכנים לעבור ל. ים היא לאבטח חלק מדגמי המשימה לשטיח'הסקוצ

 האחרי ההוראות כדי לוודא שהמגרש עליו תתאמנו יהיה זהבקפדנות עקבו . להשלים את הרכבת זירת האימונים

 . תחרותבלמגרש 

 

מתאר מה מייצגים דגמי המשימה )נמצא בדף משחק הרובוט באתר( המשימות מסמך  .קראו את המשימות ▲

מסמך המשימות מתאר את התנאים בהם  .המגרש בביצועי הרובוטוכיצד הקבוצה שלך יכולה להרוויח נקודות על 

זו החלטת הקבוצה כיצד להביא תנאים אלו לידי מימוש. לדוגמה, אם אתם יכולים לצבור נקודות  - תצברו נקודות

עבור דגם משימה שנוגע בשטיח המשחק, הקבוצה יכולה לעצב רובוט שיפיל את דגם המשימה לשטיח המשחק, 

בעדינות על שטיח המשחק, יגלגל אותו לשטיח המשחק וכו'. אם המשימות והחוקים לא אוסרים  יניח את הדגם

פרט . העונה יש צורך לקרוא את המשימות בתשומת לב שוב ושוב במהלך כמו החוקיםרעיון, אזי הוא מותר.  

 !בשבוע הרביעיקטן וחסר משמעות שלא אומר לכם כלום בשבוע הראשון של העונה יכול להפוך לעניין מהותי 

 

מספק  העונה(, המדריך לאתגר)במסמך מסמך החוקים  .החוקיםקראו את  ▲

החוקים מוודאים . הגדרות מדויקות למונחים הקשורים למשחק ולמהלך התחרות

החוקים מגדירים . ודואגים שהמקצים יזרמו לפי התכנון שהתחרות הוגנת ומהנה

, הקבוצהפעולות , ומגדירים מגבלות על חלקי הרובוט גם כיצד יש לבצע כל מקצה

מתעסקים השאתם וכל חברי הקבוצה  ממליצים בחוםאנו ! פעולות הרובוט והניקוד

חוקים שנראים מבלבלים או לא . שוב ושובעם הרובוט תקראו את החוקים בעיון 

 !יותר ככל שתצברו ניסיוןיובנו על ידיכם יותר וישימים בתחילת העונה 

 

 ם משחק הרובוטיישו
 

 לאחר שהתארגנת על ידי ביצוע השלבים שלעיל, הקבוצה שלך מוכנה להתחיל לעבוד על הרובוט. 

 

! על כךחזרו ותכננו, בנו ותכנתו, בדקו, תקנו והעריכו מחדש, ! והנותיתכנתו  , פתחו אסטרטגיה, בנו ▲

כאן איפוק. למרות שזה מפתה, אל תבנו או תחליטו החלטות. תשאלו הדרכה טובה דורשת כמאמן, 

 ימצאו את התשובות בעצמם.אלו שכך הם ושאלות כדי לגרום לקבוצה לחשוב 

 

 רשמיות הבהרותרשימה מתעדכנת של  םה העדכונים .מידע חדש וקריטיגבי ל האתגר עדכוני בדקו את  ▲

 הרובוט משחק עדכוני את מצאו. (משחק הרובוטהאתגר )כולל לגבי  לגבי מידע חסר, לא ברור או שגוי

. בנוסף, האתגרמסמכי האמור בעל  גובריםהמפורסמים כאן  עדכונים . /www.firstisrael.org.il/fll -ב

אסטרטגיות מסוימות. קראו את  והחלטות רשמיות בנוגע לחוקיות המסמך מכיל תשובות לשאלות נפוצות

  .בעיון ולעתים קרובות עדכונים ה

 

משימות או  5לא משנה אם המטרה שלכם היא להשלים  השגת היעדים.עד שלמעלה שלבים החזרו על  ▲

 ., שיפור והצלחהןכישלואת כולן, התהליך תמיד יכלול מספר מעגלי חשיבה, ניסוי, 

 

 

 

 

 טיפ 

 בטוחה לא שלך הקבוצה אם

, רובוט בבניית להתחיל איך

 באינטרנט לחפש יכולים אתם

 להיות עשוילהתחלה.  רעיונות

 בסיסי עיצוב לאמץ למשל מועיל

תבין במהרה  הקבוצה. קיים

להתאים את המידע שעליה 

דשניות, ח בדרכים"שהושאל" 

 .המשימות את לפתור דיכ

http://www.firstisrael.org.il/fll/


 

®FIRST2017 ©  ⦁               31 כל הזכויות שמורות למעט אם נרשם אחרת  

 

 התכוננו לתחרות
 

 ביצועי הרובוט ועיצוב הרובוט.  -תחומים שונים 2-כאשר הקבוצה תשתתף בתחרות, הרובוט שלכם יתחרה ב

 הרובוט ביצועי

קבוצות מקבלות ניקוד  ,FIRST LEGO League-בשונה מהתחומים האחרים ב

מספרי בזמן מקצי ביצועי הרובוט. פרס ביצועי הרובוט מכיר בקבוצה שצברה 

הכי הרבה נקודות במשחק הרובוט. ניקוד הקבוצה יקבע על סמך הניקוד אותו 

 ישיג הרובוט במקצים המתוכננים. 

 

י שיהיה לכם כל המקצים נפרדים ורק התוצאה הגבוהה ביותר נחשבת. רצו

רובוט עקבי בביצועיו הטובים, אבל הקבוצה לא צריכה להתאכזב אם יש לה 

 .7בפרק הרובוט לא טוב. קראו עוד על מקצי ביצועי אחד מקצה 

 

 עיצוב הרובוט

ביום התחרות, שופטי עיצוב הרובוט יראיינו ויבחנו את הקבוצה. באירועים 

של עיצוב הרובוט ובאירועים אחרים השופטים  רשמיתדורשים הצגה  מסוימים

עשויים פשוט לשאול את הקבוצה שאלות. בכל מקרה, זהו רעיון טוב לקבוצה 

 להכין הסבר בסיסי לגבי הרובוט.

ם להיות על יכולי םאת התכנות של קבוצתכם לחדר השיפוט. ה אתכםהביאו 

לבקש מודפסים על גבי דף נייר. שופטים עשויים  גבי מחשב נייד, טאבלט או

  מכם לסקור חלק מתוכניות קבוצתכם.

בחדר השיפוט יתכן ויהיה שולחן תחרות עם דגמי המשימות. הקבוצה צריכה להיות מוכנה להדגים את הפתרון 

שלה למשימה אחת לפחות ולדבר על האסטרטגיה בה נקטה. עבור בקפדנות על המידע בנוגע לתחרות וצור 

גבי צורת שיפוט עיצוב קשר עם מארגני התחרות במידה ויש לך שאלות בנוגע למה שצפוי בתחרות. למד עוד ל

 ./www.firstisrael.org.il/fll  -הנמצא ב ןועל ידי קריאת המחוו 8בפרק הרובוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

 חומר להכין ותתבקשו יתכן

 הרובוט עיצוב לשופטי להציג

 לקווים לב שימו. בתחרות

 ידי על לכם שניתנים המנחים

 .התחרות מארגני

 טיפ 

בחלק מהתחרויות יתכן 

ותהיה תאורה ישירה על 

. שולחנות הזירה ובחלק לא

 במקרה היו מוכנים לכל מצב

משת בחיישן משת קבוצהש

 אור.

 שאלות לגבי משחק הרובוט? 

  /www.firstisrael.org.il/fll ב האתגר םבדקו עדכוני▲
 

 flltech@firstisrael.org.il-למשחק הרובוט ותכנות שאלות לגבי שלחו ▲

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
mailto:ל-flltech@firstisrael.org.il
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למשחק הרובוטטיפים  10  
 ב"ארה, ניו המפשיר, סקוט אוונס FIRST LEGO Leagueממהנדס 

 קרא בעיון את מסמכי האתגר שוב ושוב!!! .1

"מומחי מסמכים" בקבוצה. נכון, הרבה דברים כיום מתוכננים כך שהם לא צריכים הוראות,  1-2מנה  

אבל... ראה  ."קראו את ההוראות לפני שתתחילו", אתה יכול להבין לבד אומריםוהרבה פעמים אפילו אם 

הוא לא אחד מאלה. ניסיון מראה שקבוצות שלא  FIRST LEGO Leagueשל הוזהרת: משחק הרובוט 

את המסמכים שוב ושוב עובדות בערפל במשך העונה ולומדות דברים בדרך הקשה בתחרות. קוראות 

, קבוצות שיודעות את הפרטים חוסכות בלבול וזמן רב, בעלות פחות שאלות, מצליחות יותר ונהנות לעומתן

 יותר. 

 .  MINDSTORMSשל  באפשרויות התרגול והלמידההשתמשו  .2

והטיפים המגיעים עם לעבור על השעורים וצריכים להקדיש כמה פגישות מוקדמות המתכנתים בקבוצה  

. משאבים , בדף מפת/www.firstisrael.org.il/fll של ערכת הרובוט ובאתר SMINDSTORM-תוכנת ה

 תוכלו לתרגל, להתנסות ולהגיע מוכנים יותר לעונה. על ידי כך, 

 הגדירו יעדים ברי השגה.  .3

משימות ?( 1)או  3במשימות והן נראות מבהילות, הסכם עם הקבוצה על  יםנתקל םבפעם הראשונה שאת

שנראות הכי קלות ודמיין שהן כל משחק הרובוט. התמחו במשימות אלה כך שהרובוט יצליח לבצע לביצוע 

, 4אתם כנראה יכולים לעשות  3עכשיו... אם עשיתם  על כך! את עצמכםשבחו . מחדש אותן בכל פעם

שאתם חושבים שתוכלו לעשות? התמחו באותה אחת, מבלי להשפיע על  משימהנכון? האם יש עוד 

 ך הזה עד שתרגישו מה באמת אפשרי.האחרות והמשיכו בתהלי

 תכנן את ניווט הרובוט כך שיסתמך על מאפייני המגרש בכל מקום שהדבר אפשרי.  .4

ספירת סיבובי  -odometryאמנם ניתן לתכנת את הרובוט לעשות הרבה על ידי שימוש באודומטריה ) 

מנוע( ו/או תזמון )ספירת שניות להרצת מנוע(, אך שינויים בחיכוך ובעצמת הסוללה יכולים להשפיע על 

)אור, שיטות אלו. במקום זאת, למדו לשלב שיטות אלו עם טכניקות וחיישנים המתקשרים עם המגרש 

לדוגמה, רובוט המתוכנת לנסוע קדימה שלושה סיבובי מנוע ואז  (.יירו'ג, וחיישנים אולטראסוני צבע, מגע

מעלות כאשר אתה מתכנת אותו,  90לפנות במשך שתי שניות יכול להגיע למקום הנכון ולעשות פנייה של 

אבל מאוחר יותר, כאשר הרובוט מתחיל ממקום אחר, אולי עם עוצמת סוללה חלשה, הרובוט יגיע למקום 

לאחר  ,אחור ולהתיישר כנגד הקירלואז לנסוע  תתכנת אותו לנסוע עד שיראה קואם אחרת.  תובזוויאחר 

 מעלות.  90של  תבזוויביצוע פנייה, הוא תמיד יגיע לנקודה הנכונה 

 אל תנסו לתכנת יותר מצעד אחד בכל פעם.  .5

 כל אסטרטגית משימה מורכבת מרצף של צעדים. הרובוט צריך להגיע למקום ולבצע משימה, אז להגיע 

למקום הבא ולבצע את המשימה הבאה וכן הלאה. וודאו שהוא מגיע למקום ומבצע כל משימה בעקביות 

מעט הולכים  לפני שמנסים לתכנת את המשימה הבאה. אם תתכנתו כמה פעולות יחד, תמצאו עצמכם

 ומבצעים את העבודה שנית. שתיכנתםלאחור על הצעדים  חוזריםלאיבוד, 

 . להתפרקמספיק כך שהרובוט יוכל לספוג חבטות וליפול לכל כיוון ולא  עמידיםבנו דברים  .6

בנו את הרובוט קטן ככל האפשר, משום שחלקים גדולים גורמים לרובוט להיות לא יציב, להקשות על  

הנסיעה במקומות צרים ולהיות הרסני כלפי עצמו. הכינו חיזוקים נוספים כאשר אפשרי. השתמשו בפינים 

 סיכון פחותהאמינו או לא, יש להם  - ררים( ולא בשחורים )בעלי חיכוך( כאשר אפשריאפורים )משוח

 להתנתק.

 .NXT / EV3-בזמן הבנייה, השאירו גישה נוחה לחלקי לבנת ה .7

)המוח של  NXT/EV3-זה נראה כמו טרחה, אבל זה חכם להשאיר את כל הכבלים מחוברים ללבנת ה 

הרובוט( בזמן הבנייה. אם לא, אתם כנראה תעשו דברים מחדש כשתגלו שהכבלים לא מגיעים למקומם 

או שהם מפריעים לזרועות. בנוסף, וודאו כל הזמן שאתם יכולים לראות את התצוגה, להגיע לכפתורים 

 ולהוציא את הסוללות ללא טרחה מרובה. 
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  )צבע ואור(. םהאופטייבנו מעטפת מסביב לחיישנים  .8

ישנה  אמנם)אור וצבע(.  םאופטיישינוי בכמות האור הסביבתית יכול להשפיע על תכנות של חיישנים  

בתוך מרכז  םהאופטייכך. נסו למקם את החיישנים בעדיף להימנע מהצורך אך  אפשרות לכייל אותם

 הרובוט, או בנו מגן אור מסביבם. 

קרוב לגלגלי הנסיעה עד כמה שניתן ללא פגיעה  מחליקיים/גלגליםבנו  לקבלת פניות עקביות, .9

  ביציבות.

לרובוט יהיה קשה יותר לפנות.  ,ככל שהמגע שלהם עם שטיח המשחק יהיה רחוק יותר מגלגלי הנסיעה

על מנת להבין תפיסה זו, קחו מטאטא וטאטאו את הרצפה לידכם. עכשיו נסו לטאטא אזור רחוק מכם בלי 

 לזוז. 

לא לעבוד יותר מתשעים דקות בכל פעם וסיימו את היום אם במשך יותר משלושים דקות  נסו  .10

המוח שלכם יעבוד על המשימה במשך הלילה ובזמן שאתם עושים דברים  נתקעתם במקום מתסכל אחד.

 אחרים. כאשר תחזרו לבעיה, לרוב  תפתרו אותה במהירות. 

 

 

 

  

 טיפ 

  – FIRSTמצאו עוד טיפים בערוץ היוטיוב של 
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