Studio 2.X
בניה בלגו בעזרת מחשב
סיון פרויד ,פלאש 74

מי אני?
• מנטור שנה 7
• שופט זירה ראשי שנה 6

• מפתיע אותי מחדש :היצירתיות של הילדים
• מגוון הרובוטים
• מגוון הפתרונות לאותה המשימה

• החשדנות :כמות הרעיונות

נקודת מבט – Camera
• מרחק ( – )zoomגלגלת של העכבר
• הזזה ()pan
• אפשרות  :1לחצן אמצעי בעכבר
• אפשרות  :2לחצן שמאלי  +מקש רווח
• אפשרות  :3לחצן שמאלי shift +

• סיבוב ( – )roateלחצן ימני בעכבר  +הזזה של העכבר

• מבטים מוגדרים מראש.
מאוד יעיל לבדיקת הדגם:
ישר ,סימטרי ,גובה זהה (במיוחד של גלגלים וחיישני אור)
או גובה נכון של תושבות/זרועות/חליפות
• המספרים מיצגים את המקש בחלק הנומרי של במקלדת
•  :1מבט קידמי
•  :2מבט אחורי
•  :3מבט מצד ימין (לכיוון שמאל)

• מסך מלאAlt + Enter :

•  :4מבט שמאל (לכיוון ימין)
•  :5מבט עילי (לכיוון מטה)

•  :6מבט תחתי (לכיוון מעלה)

נקודת מבט – Camera
מרכז סיבוב
ברירת המחדל של המערכת היא סיבוב לפי מרכז השטיח שהקובץ נוצר.
כאשר עובדים על דגם גדול ויש צורך להתמקד בחלקים שרחוקים ממרכז הסיבוב ,קשה לשלוט בזויות של המצלמה .לכן יש
אפשרות להזיז את מרכז הסיבוב
• בוחרים חלק
• לחצן ימני של העכבר
• בוחריםSet as origin :
הדגם יקפוץ כך שמרכז החלק הנבחר יהיה במרכז המסך .מרכז זה יהיה גם המרכז של הסיבוב
• ניתן לבצע פעולה זו ככל שצריך

• ניתן להחזיר את מרכז הסיבוב למקום ההתחלתיReset origin :

הוספת חלק – Add a part
• פתיחת רשימת החלקים
• View → Expand Building Palette

)• tab (keyboard

• אפשר לבחור כל פעם חלק אחד
• רשימת החלקים זוכרת את המיקום הקודם

הוספת חלק – Add a part
Search
חיפוש
• מילה
• מידת אורך
• מס' קטלוגי
• שילוב
Technic:
שלוש קבוצות
שכיחות לחיפוש
חלקים שבונים
רובוט

בחירת חלק בודד – Select a single part

הצעה

בחירה

הזזה

• כאשר מזיזים את העכבר מעל
חלקים
• בשטח העבודה
• ברשימת השלבים
• אפור תכלת

• חלק נבחר
• תכלת

• הזזה עם העכבר
• ירוק

בחירת חלק בודד – Select a single part
• בחירת חלק מרשימת השלביםStep List :
הצעה

בחירה

בחירת מספר חלקים – Select few parts
• בחלק הגרפי:
ציור מסגרת מלבנית

• מתוך רשימת השלבים

• מספיק שהמסגרת תכיל חלק קטן של החלק כדי
לבחור .לא צריך להכיל את כל החלק

• בחירה אחד אחדctrl + LMB :
• מאפשר לדלג על חלקים

• בחירה ברצףshift + LMB :
• בוחרים חלק ראשון

• בעזרת  shift + LMBבוחרים את האחרון

אזור הבחירה :מסגרת שחורה
בתכלת :חלקים שיבחרו ()2

הזזת חלק – Move (reposition) a part
הזזה:

הצמדה – snap

• משיכת העכבר.

• פקודה שמוודא כי חלקים יצמדו כמו שצריך ולא ישאר רווח או

יעיל להזזה במרחקים גדולים
• מקלדת.W,A,S,D :

שיכנסו אחד בשני.
מומלץ לעבוד שפקד זה דלוק (כחול)

יעיל בהזזות קטנות שמצריכות דיוק .כמו למשל :בהכנסת ציר
למחבר .או הצמדה לחצי אום
• רשת –  :gridשלוש רמות של קפיצות/דיוק בעת הזזה

סיבוב:
•  90מעלות :חיצים במקלדת
•  45מעלות :חיצים במקלדת shift +
• זוית המבט משפיעה על הסיבוב .במידה ולא מצליחים לסובב
את החלק כמו שרוצים ,יש לסובב את זוית המצלמה ולנסות

שוב

הזזת חלק – Move (reposition) a part
• ניתן להזיז חלק לפי הציריםx, y, z :

• ניתן לסובב חלק לפי הציריםx, y, z :

• בחר חלק

• בחר חלק

• לחץ על האות ’‘t

• לחץ על האות ’‘r

• בחר ציר

• בחר ציר

• הזז את החלק לאורך הציר בשני הכיוונים

• סובב את החלק סביב הציר בשני הכיוונים
• בתוך במעגל :קפיצות של  5מעלות
• מחוץ וצמוד למעגל :קפיצות של  1מעלה
• מחוץ ורחוק למעגל :קפיצות של  0.1מעלות

הזזת חלק – Move (reposition) a part
דרך נוספת להזיז או לסובב חלקים:

• עובד על בחירה מרובה של חלקים
• רצוי לבנות הרכבות בצד ואז להזיז להרכבה

• שימוש בפקדים שמופיעים במרכז החלק שנבחר

ראשית

• שים לב בעת סיבוב איפה הציר
רצוי להוסיף חלק לעזור בסיבוב ולמחוק אותו

ציר סיבוב :מרכז הגיאומטריה

ציר סיבוב :פין אפור – בניית עזר

ציר סיבוב :פין אפור

שכפול – Clone
הוספת חלקים הקימים במודל
• בחירה מתוך רשימת החלקים :לא יעיל
בוחרים חלק חלק ,אחד כל פעם .פעולה שנמשכת
זמן רב
• אפשרויות לשכפול חלקים קימים במודל

מהיר ועובד גם במצב של בחירת חלקים מרובה

• שיטות
• העתק הדבקctrl c + ctrl v :
עובד גם בין קבים שונים
•  Altומשיכת החלק
• Clone command
הפעל את הפעולה ובחר חלק .כל לחיצה על
המסך תשכפל את החלק

צבע Color -
בחירת צבע חדש

בחירת צבע ואז גוון

גוון

צבע

צבע Color -
בחירת צבע ואז גוון
חיפוש

אדום

בחירת צבע חדש
כחול

שחור ,לבן ואפור

צבע Color -
העתקת צבע
מחלק לחלק

צבעים בשימוש
בקובץ הנוכחי

הסתרת חלקים – Hide parts
• מאפשר מבט לאזורים פנימיים של הדגם

דוגמאות:

• מאפשר הבנה של שלבי הבניה

• החלפת חליפות על הרובוט

• מאפשר סביבת עבודה פשוטה יותר ,כאשר:

• תיאום גלגלי שיניים או סיבוב חלקים

• הזזה או סיבוב של חלקים:

צריך לסובב רק כמה חלקים אך הדגם כולו

• תיקון מיקום של חלקים

מסתובב

• יש להסתיר את כל החלקים למעט את גלגלי
השיניים ,הציר ואת שאר החלקים יסתובבו .גלגל
שיניים אחד יהווה יחוס ולא יסתובב .זה מחובר

למנוע

הסתרת חלקים – Hide parts
• פקודה הסתר – Hide
כל עוד הפקודה דולקת ,כל נגיעה בחלק תסתיר אותו
• הפעלת הפקודה :לחיצה על הפקד או בעזרת המקלדת,
האות ’‘L
• כדי לבטל את המצב יש ללחוץ על פקד אחר או על האות
’( ‘Vמצב בחירה)
• ניתן להסתיר הרבה חלקים
• ניתן להסתיר שלב ( )stepשלם

• ניתן להסתיר או לגלות חלקים ע"י לחיצה על העין שליד
החלק בתוך כל שלב
• עין כחולה :חלק מוסתר
• עין לבנה :חלק גלוי

• שיטה נוספת לגלות חלקים מוסתרים:
בחר את החלק או חלקים מתוך רשימת השלבים ולחץ על
הפקד או האות ’‘L

• חיווי על חלקים מוסתרים :בחלק הימני העליון של אזור
העבודה יש חיווי על חלקים מוסתרים
• גילוי כל חלקים המוסתרים :ליד החיווי יש אפשרות לגלות

את כל החלקים המוסתרים לחיצה בודדת

Studio – התקנה
"Lego Studio download” :• חיפוש
• https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page

Spike הוספת חלקי
Lego SPIKE • הוראות ליבוא חלקי
• Instruction how to import the parts related to SKIPE kit. Browse to:
• SPIKE PRIME LESSONS
• Navigate to “Lessons” page
• Read the instructions either in PPTX or PDF format in Unit 1

• Topic: “Creating a SPIKE Prime Robot in CAD”
• https://primelessons.org/en/Lessons.html

Seshan brothers • נלקח ממצגת של

חיפוש חלק :מוטות – Search a part: liftarms
• מוט< :אורך>1X
• דוגמה מוט באורך 1X9 :9

• מסגרת( 5x7 :אפשר להוסיף)liftarm :
• קורה בצורת האות ' 2x4 :’Lאו 3x5
• קורה חצי עובי (דקה)liftarm thin :

חיפוש חלק :ציר – Search a part: axle
• ציר< :אורך> axle
• דוגמה:
ציר באורך axle 7 :7
• מסמר – ציר עם מעצורaxle stop :

חיפוש חלק :פין – Search a part: pin
• פיןpin :
• פין שחור אורך ( 2עם חיכוך)
• פין אפור בהיר ללא חיכוך לסיבוב
• פין כחול איקס עיגול עם חיכוך
• פין כחול איקס עיגול ללא חיכוך
• פין אורך  3עם חיכוך
• פין אורך  3עם חיסור לציר
• פין ¾

• פין ½

חיפוש חלק ,כללי – )Search a part (all kind
• בקרev3 brick :

• גלגלwheel :

• מנועev3 motor :

• התאמת חלקים:

• חיישניםev3 sensor :

כדי למצוא חלק חדש שמתאים לחלק שקיים כבר

בדגם שלנו אפשר להעזר ב:

• גלגל שינייםgear <#> :

Find Compatible Parts

• אוםbush :

הפקודה תפעיל סינון ברשימת החלקים למציאת

• חצי אוםbush 1/2 :
• גולת ברזל (גלגל שיכור):

חלקים מתאימים לחלק שנבחר.
לאחר הלחיצה יש לעבור לרשימת החלקים'tab’ :
הפקודה נמצאת באזור הימני התחתון של המסך

• כדור ברזלsteel ball :

• מחזיק לכדורball large :

יעיל במציאת צמיג לגלגל

תודה רבה

