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לרובוט טימיו SCRATCHXפקודות  רואית

אחד אירוע שיותנע כאשר 
על גבי ש מגעה חיישניכפתורי מ

כפתור ) נלחץהרובוט 
 /שמאלי /כפתור חץ ימני/מרכזי

 .(אחורה /קדימה

מנוע הגדר את המהירות של 
מנועים השני של ימין או , שמאל

 (.055עד  -055בערך של בין )

 .כל מנועי הרובוטאת עצור 

אם . (מ"במ~) מרחק מסוים זוז
הרובוט נע , המרחק הוא שלילי

הנסיעה תהיה מהירות . לאחור
אם . שניה/ מ "מ 055סביב 
, כפרמטר ערך אינו מוקלדשום 

 .לסוע פסיקלא יהרובוט 

( מ"מב~)עבור מרחק מסוים 
עם מהירות נתונה 

    (לשניה/מ"מ~)
הרובוט , אם המרחק הוא שלילי

אם הערך אינו . נע לאחור
 .נו מפסיקהרובוט אי, מוקלד

( מ"במ~)עבור למרחק מסוים 
אם (. שניותב)בזמן מסוים 

הרובוט נע , המרחק הוא שלילי
 .לאחור

 מספרעצמו בזווית של  מסובב
זווית חיובית אם ה. *מעלותה

, בכיוון השעוןהרובוט יסתובב 
 זוויתהכאשר  ולכיוון ההפוך

 .שלילית
 ינשייח אלל – תכרעומ תיווזב *
 יפל תיווזה ךירעמ טובורה תיווז
 שי ,הינפב העיסנ תוריהמ
 תואצותל ךרוצה יפל ןכדעל
 .תויבטימ
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 מספרעצמו בזווית של  מסובב
במהירות המבוקשת  מעלותה
אם הזווית . (מ לשניה"מ~)

בכיוון חיובית הרובוט יסתובב 
כאשר  ולכיוון ההפוך, השעון

 .שלילית זוויתה

 

 מספרעצמו בזווית של  מסובב
. (שניות)בזמן הנדרש  מעלותה

אם הזווית חיובית הרובוט 
ולכיוון , בכיוון השעוןיסתובב 

 .שלילית זוויתהכאשר  ההפוך

 

קשת של מעגל על ה בצע נסיע
 המבוקשבגודל רדיוס כם 

 בזווית יחסית לכיוון( מ"מ~)
(. מעלות~)הנוכחי של הרובוט 

חיובי הרובוט יסע אם רדיוס 
אם . יסע אחורהאחרת , קדימה
הקשת , חיוביתהזווית 

, מתעקלת עם כיוון השעון
זוית ) אחרת נגד כיוון השעון

 .(שלילית

 

הגדר את צבע נורות הלד של 
 ,בחלקו העליון, לכה)הרובוט 

בצדו התחתון מצד שמאל או 
הצבע יקבע לפי שילוב ,( מימין
-ירוק-ערכי אדום: RGBערכי 
, 5-23כל ערך בין )כחול 

 .(משמאל לימין

 
מימין )הדלק את הנורה הבאה 

במעגל נורות ש (או משמאל
הרובוט וכבה את גבי על הלד ש

 .הנורה הנוכחית

 
שבמעגל נורות ה 8הפעל את 

על גבי הרובוט נורות הלד ש
 .23עד  5בעוצמה מ 

 

כבה את כל נורות הלד 
 המשוייכות לחיישני הרובוט

 

מנגן אחד מצלילי המערכת של 
 (7-ל 5בין )הרובוט 
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( ערכי הרץ)בתדר מסוים תו  נגן
 .מספר שניותמשך ב

 
את הערך של חיישן  מחזיר

 שמאל) מבוקש קירבה אופקי
ימין , ימין, מרכז, שמאל, קיצון
ימין , אחורי שמאל, ןקיצו

על ידי  אובייקט מזוהה(. יאחור
 -גדול מ ערכו אם  החיישן
ערכו דבר לא מזוהה אם , 3555

ערך . 0555 -הוא פחות מ 
לא מאוד אמין . 0555מקסימלי 

-5לערכים מדויקים בטווח 
0555. 

 
 הרצפהחיישן  את ערךמחזיר 

 0, עבור השמאלי 5)המבוקש 
צבע משטח מזהה (. הימניעבור 

 005-אם הערך גדול מ  לבן
-אם הערך קטן מ  צבע שחורו

 .005ערך מקסימלי . 055

 
 קחרמה ךרע תא ריזחמ
 לש הברקה ינשייחמ (עצוממה)
 (הרוחא/המידק) טובורה
 הפצרל קחרמל תועמשמ ןיא*

 
 לושכממזהה תנאי בדיקה האם 

 .טובורה ירוחאמ וא המידקמ
 ינשייחמ דחא םא תמא ריזחי

 ההזמ שקובמה ןוויכב הברקה
 .ולש הקידבה חווטב לושכמ

 
את עוצמת הצליל  מחזיר

אם  5. זוהה על ידי המיקרופוןש
זיהה אם  3יותר מ . אין רעש

 .05מקסימום , רעש

 

 מזהה רעשתנאי בדיקה האם 
מקביל לאירוע זיהוי מחיאת כף )
 (VPL-ב

 
מעניק את הערך של מד 

ציר )עבור אחד מציריו תאוצה ה
X ציר , משמאל לימיןY 

  Zציר  ,מלמעלה למטה
 :אילוסטרציה (.לאחור קדימהמ
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 5יהיה בין  המוחזרהערך 

= סיבוב ) 33עד ( ° 5= סיבוב )
או  35-אם הערך גדול מ (. ° 05

 .זוהה הלם, 35-פחות מ 

 
הטמפרטורה ערך את  מחזיר
 .מעלות צלזיוסהחיישן בשמדד 

 


