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-יחידת ההבקרה

(LED)נורות לד -בלוק ירוק

מנועי ציר-בלוק כתום

(  חיישנים ) סנסורים -בלוק כחול

מנועי רטט  -בלוק צהוב

1/16



Scratch(סקראץ')

השליטה ביחידת הבקרה 

.'מתבצעת דרך סקראץ

"  More Blocks" תחת קטגוריית 

הבלוקים שרלוונטיים  נמצאים 

.להמינגבירד
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חיבור החוטים

נלחץ עם המברג הכתום על החריץ 

ובמקביל נכניס את החוט בזווית  

ברגע שהחוט  . מעלות45של 

.בפנים ניתן לשחרר את המברג
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-( חיישנים)סנסורים 

:  קיימים חמישה סוגי סנסורים

שמע , זווית, תאורה, מרחק

.וטמפרטורה

לכל סנסור שלושה חוטים בצבעים  

: שונים שמתחברים בצורה הבאה

(S) חוט צהוב ל

)+(חוט אדום ל 

(-)חוט שחור ל 
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-סנסור מרחק

-בכל הבלוקים ניתן לבחור ספרה מ

שמייצגת את החיבור בו אנו  4עד 1

הסנסור  . משתמשים בלוח הבקרה

מ  "ס8יכול לזהות אובייקטים בין 

הסנסור מגיב בצורה  . מ"ס100-ל

מ  "ס20הכי טובה למרחקים שבין 

.מ"ס60-ל
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-(כפתור סיבוב)חיישן זווית 

כאשר נלחץ על הבלוק בעכבר  

של הערך שמאלי הוא יראה את 

.100-ל1-מהחיישן 

כאשר מסובבים עד הסוף  

כאשר , 100שמאלה הערך הוא 

.0מסובבים ימינה הערך הוא 
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-אורחיישן 

מייצג את המוצג בבלוק המספר 

.  בחרנו בלוח הבקרההחיבור בו 

כאשר נלחץ על הבלוק הוא 

-ל0-יראה את רמת התאורה מ

100:

צבע בהיר-0

צבע כהה-100
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-שמעחיישן 

המספר המוצג בבלוק מייצג את 

.  החיבור בו בחרנו בלוח הבקרה

כאשר נלחץ על הבלוק הוא 

יראה את רמת עוצמת השמע  

:100-ל0-מ

חלש-0

חזק-100
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-סנסור טמפרטורה

המספר השמאלי מייצג את 

כאשר נלחץ . החיבור בו בחרנו

על הבלוק הוא יראה את רמת  

:100-ל0-עוצמת השמע מ

חלש-0

חזק-100
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-מנועים

ציר  , זווית: סוגים מנועים3קיימים 

כל מנוע מחברים לבלוק . ורטט

אם משתמשים . שונה בלוח הבקרה

הלוח חייב להיות מחובר  ,  במנועים

.לחשמל על מנת שיפעלו

מנוע רטט מנוע זווית

מנוע ציר
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-( סרבו)זווית מנוע 

המנוע מסתובב בזוויות של עד 

.מעלות180

מחברים את המנוע לחיבור 

.שנמצא מתחת לשורה הכתומה

(-)החוט השחור מתחבר ל 

)+(החוט האדום מתחבר ל 

(S)החוט הצהוב מתחבר ל 
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על  המספר השמאלי מייצג את החיבור בו בחרנו 

הימני מייצג את זווית  והמספר , גבי לוח הבקרה

(.0-180)הסיבוב 



-מנוע ציר

החוטים  . מנוע זה מסתובב בציר

.מתחברים לשורה הכתומה

.  סדר החיבורים לא משנה

המספר השמאלי מייצג את החיבור בו  

100-ל0בחרנו והמספר הימני נע בין 

.קובע את מהירות הסיבוב
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-מנוע רטט
.מנוע זה מתחבר לשורה הצהובה

.סדר החיבורים לא משנה

המספר השמאלי מייצג את החיבור 
-ל0בו בחרנו והמספר הימני נע בין 

.וקובע את עוצמת הרטט100
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-נורות לד
נורות  : קיימים שני סוגי נורות

שמורכבות מצבע אחד ונורות  
-שמורכבות משלושה צבעים

אפשר לזהות את צבע הנורה  
.לפי צבע החוט
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:נורת צבע אחד
:  קיימות ארבע נורות בצבעים שונים

.אדום וירוק, צהוב, כתום
הנורות מתחברות לחלק השמאלי 

.של השורה הירוקה
( -)החוט השחור מתחבר ל 

)+(החוט הצבעוני מתחבר ל 

המספר השמאלי מייצג את החיבור 
בו בחרנו והמספר הימני קובע את  

.100-ל1-עוצמת התאורה מ
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:נורה צבעונית
הנורות מתחברות לחלק הימני של 

.השורה הירוקה
(R)החוט האדום ל 
(G)החוט הירוק ל 

(B)החוט הכחול ל 
(-)החוט השחור ל 

המספר השמאלי מייצג את החיבור 
כל אות מסמנת את . בו בחרנו

עוצמת התאורה של הצבע הספציפי  
.100-ל1-מ
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