
Lista Elementów

CPU czyli procesor x 1 Sterownik silniczka DC x 1 Czujnik IR x 2

Przęłącznik x 1 Dioda LED x 4 Brzęczyk x 1

Silniczek DC x 2 Pojemnik na baterie x 1 Kabel RS232 x 1

3pinowy kabel x 12 Koło x 2 Tarcza mocująca x 2

Główny płaskownik x 1
Środkowy płaskownik x 2

Płaskownik z 8 otworami x 2
Płaskownik z 5 otworami x 4
Płaskownik z 4 otworami x 2

7mm Wspornik x 6
20mm Wspornik x 8
35mm Wspornik x 5

3x6 Śruba x 50
3x10 Śruba x 2
Nakrętka x 50 

Nakrętka Kołpakowa x 1



Kątownik silniczka x 4
Kątownik L 2x1 x 2
Kątownik L 2x2 x 2
Kątownik L 2x6 x 2

Prowadnica silniczka x 1



Środki ostrożniości
1. Nie wkładaj części do ust.

2. Nie montuj części na siłę ani nie zginaj/ usuwaj na siłę.

3. Nie wkładaj swoich rąk do ruchomych części.

4. Nie rzucaj podzespołami do ludzi.

5. Bądź ostrożny dotykając ostrych krawędzi części.

6. Trzymaj się z daleka od łatwopalnych lub żrących rozpuszczalników (w tym wody) i gazów.

7.  Jeśli  chemikalia  z  baterii  dostaną  się  do twoich oczu,  jamy ustnej  lub  na skórę,  postepuj  zgodnie z 

podanymi poniżej instrukcjami.

- Jeśli chemikalia dostaną się do twoich oczu: Przepłucz je dokładnie czystą wodą i natychmiast skonsultuj 

się z lekarzem.

-  Jeśli  chemikalia  dostaną  się  do jamy  ustnej:  Jeśli  zostały  połknięte,  nie  wywołuj  wymiotów.  Natychmiast 

skontaktuj się z lekarzem./ Jeśli dostały się do jamu utnej, dokładnie przepłucz jamę ustną wodą. 

-Jeśli chemikalia dostaną się na twoja skórę: Dokładnie przemyj ten obszar woda z mydłem.

8. Proszę montować i obsługiwać z opiekunem lub nauczycielem.

9. Nasz zestaw składa się z małych części, więc dzieci poniżej 3-go roku życia nie wskazane jest użytkowanie danego 

zestawu.
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Robot to...?

Robot to  maszyna,  która  może  sama  rozpoznawać  określone  środowisko  i  wykonywać 
odpowiednio powierzone jej zadanie. Na przykład, CleanBot może sprzątnąć przestrzeń mieszkalną 
poprzez wykrywanie brudnych obszarów. A myślałeś kiedyś o robocie, który ratuje świat?

Istnieje robot,  który wygląda i  zachowuje się jak prawdziwy pies i  dlatego ludzie traktują tego 
robota jak zwierzątko domowe. Niektóre roboty przemysłowe są nawet w stanie pomagać ludziom 
w obsłudze innych maszyn.



Pochodzenie słowa robot: Oryginalne znaczenie słowa robot to ‘człowiek pracujący’ z języka słowiańskiego. Zostało ono po raz  
pierwszy wprowadzone w książce Karel’a Capek.



Świat Robota

Robot do zabiegów medycznych – „Da Vinci”
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Robot do operowania nazwany Da Vinci jest w stanie 
wykonywać  operacje  wymagające  precyzji.  Pięć 
ramion  robota  wyposażone  w  drobniutkie  narzędzia 
umożliwia  robotowi  wykonywanie  precyzyjnych 
zabiegów.

Robot zaprojektowany do pobierania próbek z Marsa - 
„Rover”

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Rover  to  pierwszy  robot,  który  bada  Mars  w  celu 
ustalenia czy na Marsie istnieją formy życia czy też 
nie.

"SoccerBot" 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Roboty  do  piłki  nożnej  współpracują  ze  sobą 
używając  czujnika  wizji.  Mecz  piłki  nożnej 
rozgrywany jest przez cztery roboty, a pierwszy mecz 
został rozegrany gdzie gospodarzem był KAIST.

"BattleBot"
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Robot  musi  zniszczyć  przeciwnika  aby  zwyciężyć 
bitwę.  Tego  rodzaju  bitwa  została  po  raz  pierwszy 
przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. 



Humanoid – "Hubo"
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 To robot zrobiony przez Koreańczyków, który może 
poruszać palcami i chodzić tak jak człowiek. 
Może on także uścisnąć komuś dłoń z właściwą dla 
człowieka siłą.

BombremovalBot – "Hobo"
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Ten robot był używany przez wysoko rozwinięte kraje 
do usuwania bomb dzięki czemu ludzie nie są w ten 
sposób narażeni na niebezpieczeństwo.

EducationBot - "Papero"
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Ten robot jest w stanie rozpoznać ludzki głos i wyraz 
twarzy przez co jest w stanie nawiązać komunikację z 
człowiekiem. No i może także opiekować się dziećmi.



SecurityBot – "Watch Dog"
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Ten  robot  jest  w  stanie  obserwować  intruza  albo 
wyczuć pożar.  Posiada również funkcję nagrywania i 
wysyłania  nagranych  obrazów  na  komputer  albo 
komórkę użytkownika.

Jakimi częściami dysponujemy?

Procesor czyli CPU

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Funkcjonuje jako mózg robota. To miejsce, w którym 
zapisywany jest program.

Sterownik Silniczka DC

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Kontroluje prędkość i kierunek silniczka DC.



Czujnik IR

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Wykrywa fale podczerwieni.

Przełącznik

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Wykrywa czy przełącznik jest naciśnięty czy nie. 

Dioda LED

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Kiedy  otrzymuje  elektryczny  sygnał  to  emituje 
światło.

Brzęczyk

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Kiedy  otrzymuje  elektryczny  sygnał  to 
wydaje dźwięk pikania.



Silniczek DC

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Jest główna część służąca do ruszania lub obracania 
robotem.

Pojemnik na baterie

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Mieści cztery baterie AAA, które dostarczają 
robotowi mocy.

Kabel RS232

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Używany do ściągnięcia programu w celu wgrania 
go robotowi.

Kabel 3pinowy

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Kabel  łączący  jeden  podzespół  z  drugim  do 
przesyłania sygnału.

Koło

Tarcza mocująca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Zamontowane na silniczek sprawiają, że robot się 
rusza.



Płaskownik

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Funkcjonuje jako ciało robota. Mamy do dyspozycji 
kilka rodzajów płaskowników, takie jak: płaskownik 
główny, średni, i płaskownik z 8, 5 i 4 otworami.

Kątownik (od) silniczka

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Zazwyczaj używany razem z silniczkiem DC. Jest 
zrobiony z metalu i używany do łączenia płaskownika 
z płaskownikiem lub płaskownika z jakimś 
podzespołem pod właściwym kątem.

Kątownik L

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Używany do łączenia pod właściwym kątem.

Wspornik

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Używany do łącznia płaskownika z płaskownikiem lub 
płaskownika z jakimś podzespołem równolegle.

Śruba i Nakrętka

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Służą do montowania różnych części razem.



Czego się nauczyłeś?

1. Gdybyś był konstruktorem/ ką robotów to jakiego robota byś skonstruował/ ła?

Gdybym był konstruktorem/ ką robotów to zbudowałbym/łabym                                                            
Powód, dla którego chce skontruwać tego robota to                                    

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

EasyBot został zaprojektowany do uczenia podstawowych zdolności montażowych.  Zdobędziemy 
teraz podstawową wiedzę o tym jak montować robota. Poza tym, nauczymy się także właściwości 
każdej montowanej części robota.



Bądź ostrożny!

Kiedy dokręcasz śrubę lub wspornik...

Nie dokręcaj ich zbyt mocno. 
Mogą się złamać.

Kiedy przechowujesz części…









 Podłączenie 3pinowego kabla do złego miejsca spowoduje 
niewłaściwe funkcjonowanie  robota.  Z tego powodu użytkownicy powinni  być bardzo ostrożni 
podłączając 3pinowy kabel do właściwego miejsca.

Nie  poddawaj  części  nadmiernej  sile 
lub silnym uderzeniom.
Poza tym, robot lub jego części nie 
powinny być upuszczane na podłogę, 
ponieważ płaskownik może zostać 
uszkodzony lub inne części mogą 
zginąć.

Chroń przed wstrząsami i wibracjami…

Trzypinowy kabel powinien być podłączony do właściwego miejsca…



Postępuj tak jak ja!

1. Narzędzia

Potrzebujemy  śrubokręta  krzyżowego  i  nasadowego  do  montowania  części.  W  zakończeniach 
główek znajduje się magnez, który przyciąga śruby i nakrętki. 

śrubokręt krzyżowy       śrubokręt nasadowy

2. Montowanie diody LED do głównego płaskownika.

Ustal gdzie powinna znajdować się dioda LED na głównym płaskowniku
Na przykład A1 – Rząd A, linia pierwsza
Umieść diodę LED na głównym płaskowniku i pchając ręką włóż śrubę. Potem dokręć ją 
używając śrubokręta nasadowego, który przyciąga nakrętki.

3. Montowanie 7mm wspornika i kół.

Nałóż  oponę  na  koło.  Włóż  7mm  wspornik  w  ośkę  koła  i  dokręć  śrubę  za  pomocą 
śrubokręta nasadowego.

4. Montowanie 7mm wspornika do głównego płaskownika.



Przyłóż wmontowanie już w koła 7mm wsporniki do głównej ramy i nakręć na te wsporniki 
nakrętki używając śrubokręta nasadowego.

5. Montowanie procesora (CPU) I głównego plaskownika.

Przyłóż procesor (CPU) do głównego płaskownika i połącz je razem, śrubami i nakrętkami 
używając śrubokręta nasadowego.

6. Montowanie kątownika L2x2 I średniego płaskownika.

Umieść kątownik L2X2 na średnim płaskowniku i połącz je razem śrubami i nakrętkami.

7. Montowanie kątownika L2x2 do procesora (CPU).



Przyłóż kątownik L2X2 do procesora (CPU) i połącz je razem śrubami i nakrętkami.

8. Montowanie brzęczyka i sterownika silniczka DC i procesora (CPU).

Umieść brzęczyk przy silniczku DC i połącz je razem śrubami i nakrętkami. Przymocuj 
silniczek DC do procesora (CPU) śrubami i nakrętkami.

9. Montowanie silniczka DC i procesora (CPU).

Przyłóż silniczek DC do płytki CPU i połącz je razem śrubami i nakrętkami. Nałóż tarczę 
mocującą na silniczek DC.



10. Montowanie 7mm wspornika na procesor (CPU).

Włóż śrubę w procesor (CPU) i naciśnij na nią dłonią, a potem nałóż 7mm wspornik na 
śrubę używając śrubokrętu nasadowego.

11. Montowanie pojemnika na baterie używając wsporników.

Sprawdź biegunowość baterii i włóż je do pojemnika. Pojemnik na baterie przymocuj do 
wsporników śrubami i nakrętkami używając śrubokrętu nasadowego.

12. Wpinanie kabla zasilania i kabla od silniczka DC.

Wsadź kabel zasilania od pojemniki na baterie do gniazda na płytce CPU. Czarna linia kabla 
od silniczka DC musi być  w jednej linii ze znakiem trójkąta  ( )△  na sterowniku silniczka 
DC.



Czego się nauczyłeś?
1. Jakie są wymiary tych części?

2.  Następny  obrazek  przedstawia  procesor  (CPU),  który  jest  podłączony  do  kabla 

3pinowego. Pokoloruj prostokąty odpowiednimi kolorami.

Zadanie Domowe Podpis





Dzisiejsze zadanie

Treebot został zaprojektowany do nauki różnych funkcji diody LED i brzęczyka. Dowiemy 
się także jakie funkcje posiada procesor (CPU).



Historia Robota

• • • Procesor (CPU) • • •

Procesor to część robota, która funkcjonuje jako ludzki mózg.
Procesor składa się z jednego procesora, kilku małych elektrycznych części, portów wejścia(IN) i 
wyjścia(OUT), i włącznika zasilania.

• The Power connector (Gniazdo): Kabel od pojemnika na baterie powinien być podłączony 

tutaj. 
• OUT Port (Port wyjścia): Miejsce gdzie procesor (CPU) generuje sygnał.

• IN Port (Port wejścia): Miejsce gdzie procesor (CPU) otrzymuje sygnał.

• RS232 Cable Port (Port kabla RS232): Port łączący z kablem RS232 
Programy są ściągane przez ten kabel. 





Jak montować

1. Zamontuj 20mm wsporniki do głównego płaskownika śrubami.

2. Zamontuj 7mm wsporniki do głównego płaskownika śrubami.

3. Połóż kątownik silniczka na głównym płaskowniku i zamontuj tylko śrubami.



4. Połóż pojemnik na baterie na 7mm wspornikach, które mieszczą się na głównym płaskowniku i zamontuj 

ją 35mm wspornikami.

5. Połóż procesor (CPU) na 35mm wspornikach i przymocuj ją nakrętkami.

6. Utwórz trójkąt używając płaskowników z 5 otworami i połącz je ze sobą używając śrub i nakrętek.



7. Połóż brzęczyk na płaskownikach w kształcie trójkąta i przymocuj go używając śrub i nakrętek.

8.  Ułóż płaskowniki  z 8 otworami  pod płaskownikiem w kształcie  trójkąta  i  połącz je  używając śrub i  

nakrętek.

9.  Przyłóż płaskowniki  z 5  otworami  na płaskownik z 4 otworami  i  zmontuj  je  razem używając śrub i 

nakrętek. 



10. płaskownik, którą zrobiłeś w punkcie 9 połóż na płaskowniku z 8 otworami i połącz je razem. 

11. Zamontuj płaskownik w kształcie drzewa do kątownika od silniczka używając tylko śrub.

12. Zamonuj diodę LED do płaskownika w kształcie drzewa śrubami i nakrętkami. 



13. Postępuj tak samo jak w punkcie 12

14.  Podłącz kabel zasilania od pojemnika na baterie do gniazda, które znajduje się na procesorze (CPU). 
Przygotuj pięć 3pinowych kabli

15. Podłącz 3pinowy kabel do portu wyjścia numer 1 od procesora (CPU) ustawiając czarny kabel w jednej  

linii z trójkątnym znakiem. Podłącz także drugą stronę kabla do czerwonej diody LED, a pomarańczową 

diodę połącz czarnym przewodem w jednej linii ze znakiem trójkąta.



16. Używając 3pinowego kabla połącz porty wyjścia numer 2 i 3 od płytki CPU do żółtej i zielonej diody w 

tej kolejności.

17.  Podłącz port  wyjścia  numer 4 z procesorem do diody LED i  port  wyjścia z  brzęczykiem używając 

3pinowego kabla.

18. Tak wygląda ukończony TreeBot.



Programowanie

• • • Program Rogic • • •

● Menu :  Zawiera różne funkcje takie jak zapisywanie albo otwieranie plików, ustawianie, 

uaktualnianie itd.

● Start : Ten bloczek sygnalizuje rozpoczęcie programu.
● Chip :Bloczek zawierający instrukcje, którymi się zarządza.

● 100% View : Powiększa ekran do 100%, żeby lepiej widzieć.

● 200% View : Powiększa ekran do 200%, żeby lepiej widzieć.

● recycle bin : Miejsce gdzie kasuje się bloczki.

● Download : Przycisk do ściągania.

● Run/Stop : To służy do operowania i zatrzymywania robota. 

● www : Przycisk do naszej strony internetowej.

● EXIT : Tym wychodzisz z programu.

● RS232 cable connecting icon : Pokazuje połączenie pomiędzy komputerem a robotem. 

[połączone/ rozłączone].



1. Przesuń chip (Bloczek)

Kliknij na bloczek, żeby go przesunąć ➜ 

Ciągnij ten bloczek ➜ kliknij na bloczek, 

żeby go odłożyć 

2. Połącz chip (Bloczek)

Kliknij  na  bloczek,  żeby  go  przesunąć ➜ 
Połóż bloczek pod innym bloczkiem. 

 Postępuj tak jak ja!
Przesuńmy bloczek.

 Postępuj tak jak ja!
Kiedy  bloczki są połączone poprawnie,  pojawi się 

następujący  symbol " ”  pośród  innych 

bloczków.



3. Skasuj chip (Bloczek)

Kliknij na Bloczek, żeby go skasować ➜ 

Przenieś go do „recycle bin” ➜ Kliknij na 

„recycle bin” ➜ Kliknij "yes"(czyli tak) w 

okienku dialogowym.

4. Znajdź chip (Bloczek) między chip’ami 
(Bloczkami)

Kliknij na bloczek ➜ Pociągnij go i umieść 

go tam gdzie chcesz ➜ Kliknij na bloczek, 

żeby go odłożyć.

 Postpeuj tak jak ja!
Skasujmy bloczki o nazwach On i Delay

On- włączone, Delay - opóźnienie

 Postępuj tak jak ja!
Znajdźmy  bloczek  o  nazwie  Delay  pomiędzy 
bloczkami DC Motor i On.

DC Motor – silniczek DC



5. Skasuj chip (bloczek) znajdujący się w programie

Kliknij na  bloczek, żeby go skasować ➜ Połóż bloczek w pustej przestrzeni  ➜ Kliknij bloczek, który 

znajduje się pod bloczkiem, który zostanie skasowany, a potem wstaw bloczek do oryginalnego programu 

➜ Skasuj bloczek, który pozostał.



 Posteuj tak jak ja!
Skasuj  bloczek  Delay  znajdujący  się  między 
bloczkiem DC Motor a bloczkiem On.

6. Kopuj/Wklej chip (bloczek)

① Przesuń kursor myszy nad wybrany bloczek, żeby skopiować i naciśnij skrót na klawiaturze, [Ctrl] + [C]. 

￫ ② Przesuń kursor myszy w miejsce gdzie chcesz wkleić i naciśnij [Ctrl] + [V] ￫ ③ Jeśli bloczek został 

skopiowany ￫ ④ Wstaw skopiowany bloczek pomiędzy pozostałymi bloczkami.



 Postępuj tak jak ja!
Skopiujmy  bloczek  On  i  wklejmy  go  pomiędzy 
bloczek On i bloczek Delay.

 Postępuj tak jak ja!
Skasujmy bloczek Delay a bloczek Off wstawmy pomiędzy inne bloczki.
.

                 



 Postępuj tak jak ja!
Skopiujmy bloczek Delay i wstawy go pomiędzy bloczek On i bloczek Off.

         

• • • Przenośny komputer • • •



● Down : Ściąga program z komputera na robota.

● Run/Stop : Spowoduje, że robot się ruszy lub zatrzyma.

● Menu : Otwiera plik, który został wcześniej zapisany.

● Chip (Bloczek): Używane jest to do sterowania robotem.

● Del : Kasuje Bloczek.

● Num/Eng : Używane do zmiany języka klawiatury.



1. Wybierz chip (bloczek)

Naciśnij przycisk o nazwie .   ➜   Użyj strzałek klawiszy po prawej i po lewej (

)żeby wybrać bloczek.   ➜   Naciśnij przycisk enter ( ).

 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczki w takiej pozycji jak na obrazku.



2. Kasowanie chip’u (bloczku)

Użyj strzałek klawiszy do góry i w dół ( )żeby wybrać bloczek. ➜ Naciśnij 

przycisk . ➜ Kiedy pojawi się okienko dialogowe, naciśnij przycisk .

 Postępuj tak jak ja!

Po wybraniu bloczku Delay, naciśnij przycisk.

3. Lokalizacja chip’u (bloczku)



Użyj przycisków   żeby poruszyć kursorem  ➜ Umieść bloczek w jakimś 

miejscu, tam gdzie chcesz.

 Postępuj tak jak ja!
Przesuń kursor na bloczek MOTOR i naciśnij przycisk 

, żeby wybrać bloczek.

On Chip (Bloczek On) ● Funkcja: Przesyła sygnał do portu.
●  Zastosowanie: Sprawdza port do którego chcesz 



przesłać sygnał.

Delay Chip (Bloczek Delay)

●  Funkcja:  Utrzymuje  pewien  stan  w  czasie 
określonego czasu.● Zastosowanie : Możesz wyznaczyć czas 

skasownia czegoś.

 Postępuj tak jak ja!
Włączmy diodę czerwoną i zieloną

Dlaczego dioda się NIE włączyła?
_____________________________

 Postępuj tak jak ja!
Włączmy diodę zieloną i czerwoną na 3 sekundy.

_____________________________

_____________________________ 



Off Chip (Bloczek Off)

● Funkcja: Zatrzymuje przesyłany sygnał.
●  Zastosowanie:  Sprawdza  port,  który 
chcesz wyłączyć.

Postępuj tak jak ja!

Włączmy cztery diody na 1 sekundę.  Mają 
być  wyłączone  przez  1  sekundę,  a  potem 
znowu włączone na 1 sekundę.

Dlaczego jest wyłączone chociaż nie ma 
bloczku Off?
_____________________________



Czas uruchomić robota
1.  Spróbuj  włączyć  po  kolei  diody 

czerwoną,  pomarańczową,  żółtą,  zieloną  i 

brzęczyk z 1 sekundą opóźnienia.

2.  Niech  zielona  i  czerwona  dioda 

zamrugają przez 1 sekundę ale w odstępach 

co 2 sekundy.



3.  Spróbuj  zrobić,  żeby  po  kolei  diody 

czerwona,  pomarańczowa,  żółta  i  zielona 

migotały przez 1 sekundę.
4.  Zmontuj  swojego  własnego  Treebot’a, 

który błyska i wydaje dźwięki.



Czego się nauczyłeś?
1. To jest płytka z procesorem. Wypełnij puste dymki.

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

FlyBot to robot samolot. Składa się on z silniczka DC, który dostarcza mocy obrotowej do 

śmigła, brzęczyka i diody. Zaprogramuj kierunek i szybkość śmigła używając bloczku 

silniczka DC.



Historia Robota

• • • Dioda LED • • •

Dioda świecąca lub dioda elektroluminescencyjna to półprzewodnik łącznika światła, 

która emituje światło kiedy otrzyma sygnał elektryczny. Pomimo, że w funkcjonowaniu jest 

podobna i kształcie jest podobna do żarówki, pochłania mniejsze ilości elektryczności i może 

być używana krótkotrwale. Wprowadzone jako praktyczny komponent elektryczny, diody są 

używane jako wskaźniki lamp w wielu urządzeniach, a także coraz częściej do oświetlania 

telewizorów, video, komórek itd. 

Przykład użycia diod (światła uliczne)
 



• • • Brzęczyk • • •

.

Kiedy płytka z  brzęczykiem otrzyma elektryczny sygnał,  wydaje  dźwięk pikania. 

Wewnątrz płytki z brzęczykiem znajduje się elektromagnes i płytka, która wibruje. Dźwięki 

mogą wytwarzane poprzez elektromagnes, który powoduje szybkie drgania płytki. Różni się 

od  zwykłego  głośnika,  częstotliwość  brzęczyka  jest  ograniczona.  Dlatego  też  jest  on 

zazwyczaj używany jako alarm. Na przykład, brzęczyk na głównej płytce jest używany jako 

dźwięk alarmowy.

Przykład użycia brzęczyka (płyta główna komputera)



Jak montować

1. Wstaw 7mm wspornik w koło i dokręć używając śruby.

2. Dokręć kątownik LX2X do 7mm wspornika używając nylonowych śrub.

3. Połóż kątownik połączony z kołem przy głównym płaskowniku, i dokręć je używając nakrętek i śrub.



4. Złóż silniczek DC i kątowniki od silników używając tylko śrub.

5. Umieść kątownik od silniczka na głównym płaskownikui połącz je razem używając śrub.

6. Używając płaskownika z 4 i 5 otworami od silniczka stwórz literę T i połącz je razem używając śrub.



7. Umieść płaskownik w kształcie litery T  pod głównym płaskownikiem i połącz je razem używając śrub i 

7mm wsporników.

8.  Umieść  nakrętkę  kołpakową  na  7mm  wspornik,  a  brzęczyk  przymocuj  do  kątownika  od  silniczka 

używając śruby.

9. Po podłączeniu płaskownika z 5 otworami do tarczy mocującej, nałóż ją na silniczek DC.



10.  Połóż  pojemnik  na  baterie  na  głównym płaskowniku i  przymocuj  go  do  głównego płaskownika  za 

pomocą śrub i wsporników.

11. Połącz razem procesor (CPU) i silniczek DC za pomocą śrub i nakrętek.

12. Umieść diody LED na płaskownikach z 8 otworami i przymocuj je za pomocą śrubek i nakrętek.



13. 8-otworowy płaskownik przymocuj do procesora (CPU) za pomocą śrub i nakrętek.

14.  Po  podłączeniu  20mm  wsporników  do  procesora  (CPU),  przymocuj  ją  do  średniego  płaskownika 

nakrętkami.

15. Umieść procesor (CPU) pomiędzy 35mm wspornikami i dokręć je używając nakrętek.



16.  Podłącz kabel zasilania od pojemnika na baterie do gniazda na procesorze (CPU). Podłącz kabel od  
silniczka DC do punktu A na silniczku DC.

17. Podłącz kabel 3pinowy do portu wyjścia numer 1 od procesora (CPU) i porty numer 1 i 2 do silniczka DC.  
Połącz porty wyjścia numer 3, 4, 5 i 6 do czerwonej, żółtej i zielonej diody używając kabla 3pinowego.

18.  Podłącz port wyjścia numer 7 do brzęczyka używając kabla 3pinowego. Montowanie FlyBot’a zostało 

zakończone.



Programowanie

DC Motor chip (Bloczek DC Motor)

● Funkcja: kontroluje prędkość i kierunek silniczka DC.
● Zastosowanie: sprawdza numer portu, który jest podłączony do silniczka DC. Ustawia 

kierunek silniczka DC w opcjach kierunku oraz ustawia prędkość pomiędzy 0 a 15 w 

opcjach szybkości.



 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczek tak, aby silniczek DC poruszał się do przodu.

 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczek tak, aby silniczek DC poruszał się do tyłu.



 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczek tak, aby silniczek DC się zatrzymał.



Czas uruchomić robota
1.  Spróbuj  ustawić śmigło tak,  aby wolno kręciło 

się  zgodnie  z  ruchem wskazówek  zegara  przez  3 

sekundy a potem tak, aby kręciło się w przeciwną 

stronę także przez 3 sekundy.

2.  Ustaw  śmigło  tak  ,aby  kręciło  się  zgodnie  z 

ruchem  wskazówek  zegara  przez  3  sekundy  a 

czerwona  i  pomarańczowa  dioda  błysnęła, 

następnie  ustaw  śmigło  tak,  aby  kręciło  się 

przeciwnie do kierunku wskazówek zegara przez 3 

sekundy  jednocześnie  mrugając  żółtą  i  zieloną 

diodą. 



3.  Ustaw  śmigło  tak  ,aby  kręciło  się  zgodnie  z 

ruchem  wskazówek  zegara  przez  3  sekundy  a 

czerwona  i  pomarańczowa  dioda  błysnęła, 

następnie  ustaw  śmigło  tak  ,aby  kręciło  się 

przeciwnie do wskazówek zegara przez 3 sekundy 

jednocześnie mrugając żółtą i zieloną diodą.

4. Zmontuj swój własny FlyBot.



Czego się nauczyłeś?
1. Dopasuj obrazki do odpowiadających im opisów.

Mózg robota.
●                 ●

Ta część emituje światło.
●                 ●

Ta część wydaje dźwięki. 
●                 ●

Ta część obraca kołem.
●                 ●

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

RaceBot umożliwia zabawę w wyścigi samochodów przy użyciu dwóch silniczków 

DC. Poćwiczmy jazdę do przodu, do tyłu, skręcanie w prawo, w lewo na trasach o 

kształtach 'ㄱ' i ' '┗┓ . Nauczmy się różnych zastosowań RaceBot’a.



Historia Robota 

• • • Silniczek DC • • •

Silnik – maszyna, która generuje moment obrotowy, który jest siłą powodująca, że 

coś obraca się dokoła jakiegoś punktu na przykład oś. Dziś silniki używane są wszędzie 

pomimo,  że  wielu  ludzi  tego  nie  dostrzega.  Przetwarzają  one  elektryczność  w  siłę 

mechaniczną używaną w samochodach i wielu urządzeniach gospodarstwa domowego. Przy 

okazji, a jak silnik został wynaleziony?

Silnik nie został wynaleziony w 1873 roku, ale odkryty przez przypadek przy błędnie 

działającej maszynie podczas demonstracji na wystawie związanej z przemysłem w Wiedniu, 

w Austrii.  Na  wystawie  znajdowało  się  kilka  prądnic  o  napędzie  parowym.  Nieuważny 

pracownik  podłączył  końcówkę  od  maszyny  Gramme’a  do  innej  prądnicy,  która 

produkowała elektryczność, a jej wałek zaczął wibrować. Gramme odkrył przez przypadek, 

że  jeśli  to  urządzenie  będzie  stale  zasilane  stałem  napięciem  stanie  się  silnikiem 

elektrycznym.



Istnieje  kilka  rodzajów  silników  takie  jak  silnik  elektryczny  ze  zmiennym  prądzie 

(AC),silnik skokowy, siłownik, itd. Silnik używany podczas tego kursu to silnik z prądem 

stałym zasilanym przez cztery baterie (6V). Ten silnik lub generator używa prądu stałego.

Silnik AC (alternating current - prąd przemienny) jest napędzany prądem zmiennym 

takim jak 110V albo 220V i właśnie dlatego, że silnik AC może wytwarzać więcej mocy niż 

silnik DC (direct  current  –  prąd  stały)  jest  on używany w elektronicznym wentylatorze, 

zmywarce do naczyń i lodówce.



Jak montować

1. Połącz ze sobą 7mm wsporniki i główny płaskownik.

2. Umieść kątownik od silniczka na silniczku DC i połącz je ze sobą używając tylko śrub.

3.  Umieść  kątownik  od  silniczka,  który  została  połączony  z  silniczkiem  DC,  pod  głównym 

płaskownikiem i połącz razem tylko za pomocą śrub.



4.  Połącz nakrętkę kołpakową z 35mm wspornikiem, a potem przymocuj do głównego 

płaskownika i przymontuj koła do silniczków DC.

5.  Umieść  pojemnik  na  baterię  między  35mm  wspornikami,  które  należy  najpierw 

zamontować na głównym płaskowniku.

6. Połącz procesor (CPU) i silniczek DC za pomocą śrub i nakrętek.



7. Nałóż procesor (CPU) na 35mm wsporniki a na nie nakręć nakrętki.

8. Połącz diody LED ze średnim płaskownikiem używając śrub i nakrętek.

9. Połącz ze sobą trzy 20mm wsporniki. Utworzysz w ten sposób dwie długie „podpory”.



10. Podpory, które zrobiłeś w punkcie 9 przykręć do głównego płaskownika używając śrub i do 

ramy średniej używając nakrętek.

11.  Kabel zasilania od pojemnika na baterie podłącz do gniazda na procesorze (CPU). Podłącz 

kabel od silniczka DC do portu A i B od sterownika silniczka DC. 

12. Podłącz port wyjścia numer 1, 2, 3 i 4 od procesora (CPU) do portu numer 1, 2, 3 i 4  
od silniczka DC używając kabla 3pinowego w podanej kolejności. Podłącz port wyjścia 
numer 5, 6, 7 i 8 od procesora (CPU) do czerwonej, pomarańczowej, żółtej i zielonej 
diody używając 3pinoweog kabla w podanej kolejności.



Programowanie

DC Motor chip (Bloczek DC Motor)

● Funkcja: kontroluje silniczek DC.

● Zastosowanie: służy do zmiany kierunku, kliknij na strzałkę i wybierz prędkość aby ją 

ustawić.

 Postępuj tak jak ja!

Ustaw silniczek DC tak aby poruszał się w tył. 



 Postępuj tak jak ja!

Ustaw silniczek DC tak aby skręcał w prawo.

 Postępuj tak jak ja!

Ustaw silniczek DC tak aby skręcał w lewo.



Czas uruchomić robota
1.  Ustaw  silniczek  DC  tak  aby  skręcał  w 

lewo pod kątem 90 stopni. 

2.  Spróbuj  ustawić  robota  tak  aby  obracał 

się zgodnie z ruchem wskazówek zegara w 

tym samym miejscu. 

3. Ustaw robota tak aby jechał wzdłuż trasy 

tak w tym kształcie.



4. Ustaw robota tak aby jechał wzdłuż trasy 

tak w tym kształcie ‘ '. ┗┓

5. Ścigaj się ze swoim kolegą lub koleżanką. 

Mińcie  i  zawróćcie  za  miejscem 

wyznaczonym przez papierowy kubek.



Czego się nauczyłeś?
1.  Chce przymocować kątownik od silniczka do silniczka DC. Zaznacz kółkiem właściwy 

obrazek.

2.  Chce  skręcać  w lewo w tym samym miejscu.  Jak  powinienem pokierować?  Zaznacz 

kółkiem właściwe kierunki.

Zadanie Domowe Podpis

naprzódnaprzód

stopstop

do tyłudo tyłu



Dzisiejsze zadanie

DancingBot  porusza  się  przy  pomocy  obracających  się  tarcz  mocujących. 

Dowiedzmy  się  jakie  funkcje  posiadają  bloczek  While  i  silniczek  DC,  a  potem 

sprawimy, że twój robot będzie tańczył do ekscytującej muzyki.

Historia Robota 

• • • sterownik silniczka DC • • •



Kiedy silniczek DC jest podłączony do baterii o biegunach (+) i (-) kablem, wtedy 

zaczyna on wirować. Jednak dlaczego my używamy tu silniczka DC. Znajdźmy odpowiedź 

na to pytanie.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, silniczek DC wiruje jeśli jest podłączony do baterii, ale 

co  należy  zrobić  jeśli  chciałoby  się  zmienić  kierunek  wirowania?  Zgadza  się!  Można 

zmienić biegunowość. Chociaż zmiana biegunowości nie jest prosta kiedy robot wciąż się 

porusza. 

Sterownik silniczka  DC jest  niezbędny  do kontrolowania  silniczka  DC.  Służy on do 

jednoczesnej zmiany kierunku i szybkości silniczka DC, tak aby nie trzeba było dokonywać 

tych zmian pojedynczo.



Jeśli  procesor  [CPU  (central  processing  unit  –  jednostka  centralna)]  wyśle  sygnał 

nakazujący obrót do przodu do sterownika silniczka DC, sterownik silniczka DC dostarczy 

prądu elektrycznego, aby umożliwić wykonanie obrotu wprzód, tak aby robot mógł zacząć 

działać. Jeśli procesor (CPU) prześle sygnał nakazujący obrót w przeciwną stronę podczas 

gdy  silniczek  obraca  się  wprzód,  sterownik  silniczka  DC  wytwarzy  przeciwny  prąd 

elektryczny do przeciwnego bieguna. 



Jak montować

1.  Płaskownik  z  8  otworami  przymontuj  do  pojemnika  na  baterie  20mm 

wspornikami za pomocą śrub.

2. Przymontuj 35mm wsporniki do pojemnika na baterie

3.  Skręć  ze  sobą  dwa 7mm wsporniki  i  przymocuj  je  do  silniczków DC za  pomocą 
nakrętek.



4.  Silniczki  DC przykręć  do  35mm wsporników,  które  są  przykręcone  do płaskownika  z  8 

otworami.

5. Nałóż tarcze mocujące na osie silniczków DC.

6.  Połącz procesor (CPU) i sterownik silniczka DC używając śrub i nakrętek. A potem połącz 
20mm wsporniki do wsporników, które znajdują się na pojemniku na baterie tak, aby utworzyć 
40mm  długie  wsporniki,  a  następnie  zamontuj  połączonego  wcześniej  procesora  (CPU)  ze 
sterownikiem silniczka DC na tych wspornikach za pomocą śrub.



7.  Diody LED i kątownik L2X2 przykręć do średniego płaskownika używając śrub i nakrętek 

tak, aby utworzyć ramiona DancingBot’a.

8.  Połącz  kątowniki  L2X2,  które  są  częściami  ramion  DancingBot’a  ,  które  zostały 
zmontowane w ostatnim punkcie, do procesora (CPU).

9.  Włóż w kółko 7mm wspornik i  zamontuj je do kątownika L2X2. Powstaną z tego oczy 
robota. 



10. Zamontuj kątownik L2X6, który jest częścią oczu robota, do procesora (CPU) i dokręć je 
śrubami i nakrętkami. 

= 

11. Połącz kable zasilania od pojemnika na baterie do gniazda od procesora (CPU). Połącz 
kabel od silniczka DC do punktu A i B od sterownika silniczka DC.

12.  Używając 3pinowego kabla,  połącz porty wyjścia numer 1,  2,  3 i  4 od procesora do 
portów numer 1, 2, 3 i 4 od sterownika silniczka DC. Używając 3pinowego kabla, połącz 
diody LED do portów wyjścia numer 5 i 6 od procesora (CPU).



Programowanie

While chip (Bloczek While)

● Funkcja: powtarza wybrane opcje w nieskończoność.

● Zastosowanie: umieść bloczek, który chcesz, żeby był powtarzany w nieskończoność w bloczkule 

While.

[example]

 Postępuj tak jak ja!

Włączmy diodę aż dostanie sygnał do zatrzymania się.

      

Czy oba programy działały w ten sam sposób?



 Postępuj tak jak ja!

Ustaw prędkość z jaką ma się poruszać w wybranym obszarze tak, aby 

silniczek DC obracał się na lewej osi koła.

    

 Postępuj tak jak ja!

Ustaw prędkość jaką ma się poruszać w wybranym obszarze tak, aby 
silniczek DC obracał się na prawej osi koła.

    



Czas uruchomić robota
1. Sprawimy teraz, że żółta i pomarańczowa 

dioda będą migać.

2. A potem zrobimy program, który sprawi, że 

robot będzie obracał się na swojej prawie stopie.



3.  Sprawimy,  że  robot  będzie  chodził 

człapiąc ruszając  na zmianę prawą nogą a 

potem lewą nogą.

4.  Spraw,  aby  twój  robot  tańczył 

jednocześnie migając diodami LED.



Czego się nauczyłeś?

1. Zaznacz kółkiem bloczek, który powtarza wybraną operację w nieskończoność. 

2.  Narysuj linię od silniczka DC do części, która kontroluje prędkość i kierunek silniczka 

DC.





 







Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie 

ControlBot jest  obsługiwany  przez  podłączony  do  niego  pilot,  który  robisz 

samemu. Nauczymy się teraz jak zaprogramować przełącznik.



Historia Robota

• • • Przełącznik • • •

Przełącznik składa się z przełącznika, który może wykrywać nacisk i port, który emituje 

sygnał  itd.  Ten  port  może  być  podłączony  do  portu  wejścia  procesora  (CPU).  Kiedy 

przełącznik jest naciskany, wysyła on sygnał, a kiedy nie jest naciskany przestaje wysyłać 

sygnał. Używając tej właściwości można stworzyć użyteczny program robota.

Przełącznik  jest  jednym czujników nacisku  i  jest  w wstanie  dostrzec  na  zewnętrzny 

nacisk.  Zgodnie  z  metodami  wykrywania,  czujnik  nacisku klasyfikuje  się  na  różne  typy 

czujników takie, jak: mechaniczny, elektryczny, czujnik półprzewodnika nacisku itd.



Zgodnie  ze stopniem dokładności lub precyzji zasięgu nacisku, czujnik nacisku może 

być użyty na różne sposoby. Wiele urządzeń gospodarstw domowych takie, jak lodówki, 

zmywarki, waga elektroniczna, klimatyzatory wymagają czujnika nacisku. Poza tym, był on 

również szeroko stosowany w przemyśle takim, jak medyczne wyposażenie, np. przyrząd do 

mierzenia ciśnienia krwi, miernik impulsów, sztuczne serce, sztuczna nerka itd.

Dlaczego  samemu  nie  poszukasz  domowych  urządzeń  używających  przełącznika 

znajdujących się wokół ciebie. Różna części używane w robotach mogą skrywać się także w 

naszym życiu. 



Jak montować

1.  Zmontuj  średni  płaskownik i  35mm wsporniki  razem używając śrub,  a  potem zamontuj 

jeszcze jedną średni płaskownik do przeciwnych 35mm wsporników.

2. Dokręć kątownik od silniczka do średniego płaskownika używając tylko śrub.

3.  Zamontuj silniczek DC do kątownika od silniczka, który jest zamontowany do średniego 

płaskownika, używając tylko śrub.



4. Zamontuj silniczek DC, który jest zamontowany do średniego płaskownika, do kątownika od 

silniczka.

5.  Połóż pojemnik na baterie na średnik płaskownik i kątownik od silniczka i zamontują go za 

pomocą śrub i nakrętek.

6. Zamontuj koła na silniczek DC.



7. Kątownik L2X2 zamontuj do płaskownika z 8 otworami za pomocą śrub i nakrętek.

8. Zmontowaną część z puntku 7 przymontuj do kątowników zamntowanych na silniczku DC.

9.  Zamontuj 35mm wsporniki na głównym płaskowniku przymocowanego do pojemnika na 
baterie, a potem umieść procesor (CPU) na 35mm wspornikach i zamontuj używając śrub i 
nakrętek.



10.  Połącz ze sobą dwa 20mm wsporniki i  35mm wspornik, potem nakręć nakrętkę na ten 
wspornik i zamontuj do procesora (CPU).

11. Kątownik L2X1 zamontuj do sterownika silniczka DC za pomocą śrub i nakrętek.

12.  Sterownik silniczka DC zmontowany z kątownikiem L2X2 umieść na procesorze (CPU) i 

zamontuj go za pomocą śrub i nakrętek.



13.  Podłącz kabel zasilania od pojemnika na baterie do gniazda od procesora (CPU). Kabel od 
silniczka DC podłącz do portu A, a do portu B kabel od sterownika silniczka DC.

14. Używając kabla 3pinowego, podłącz do portu wyjścia numer 1, 2, 3 i 4 od procesora (CPU) 
do portu numer 1, 2, 3 i 4 od sterownika silniczka DC. Następnie za pomocą kabla 3pinowego, 
podłącz diody do portu wyjścia numer 5 i 6 od procesora (CPU).

15.  Umieść koło siebie 4 przełączniki i zmontuj je razem za pomocą śrub i nakrętek tak, aby 

utworzyć pilota.



16.  Dwa 3pinowe kable połącz ze sobą za pomocą łącznika pinowego,  kolory kabli  muszą do 

siebie pasować. Złóż takie cztery.

17.  Dwa 3pinowe kable połącz ze sobą za pomocą łącznika pinowego, kolory kabli muszą do 

siebie pasować. Złóż takie cztery.

18. Tak wygląda ukończony ControlBot.



Programowanie

Contact Switch Chip (Bloczek Contact Switch) 

● Funkcja: ten bloczek decyduje o tym czy wybrany ruch ma zostać wykonany w zależności od tego czy jest 

on włączony (ON) lub wyłączony (OFF). 

● Zastosowanie: umieść bloczek, którym chcesz się posłużyć w bloczku przełącznika (Contact Switch chip).

[example]



Czas uruchomić robota
1.  Spróbuj  zrobić  tak,  aby robot  poruszał  się  do 

przodu  kiedy  naciśniesz  przycisk  numer  1  na 

przełączniku i do tyłu kiedy naciśniesz numer 2.

2.  Spróbuj zrobić tak, aby robot skręcał w 

lewo kiedy naciśniesz przycisk numer 3, a w 

prawo kiedy przycisk numer 4. 



3. Spróbuj zrobić tak, aby robot poruszał się 

do przodu, do tyłu, skręcał w prawo, w lewo 

posługując się czteroma przełącznikami.

4. Operujmy robotem za pomocą pilota.



Czego się nauczyłeś?

1. Gdzie przedstawione części powinny być podłączone? Zejdź po drabinie i wypełnij luki 

albo portem wyjścia (OUT) albo wejścia (IN).

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

HittingBot jest robotem przeznaczonym do grania. Za każdym razem kiedy dioda 

się włączy naciśnij przełącznik, aby zdobyć punkt. Dowiedźmy się czegoś o bloczku 

LOOP(pętla) i zagrajmy w hitting game (grę w uderzenia).



Historia Robota 

• • • Kabel RS232C • • •

Kabel RS232 łączy procesor (CPU) z komputerem w celu ściągnięcia programu. Port 

szeregowy jest podłączony do komputera po przez port kabla RS232 od procesora (CPU) za 

pomocą kabla  RS232.  Gdy program zostanie  pomyślnie  ściągnięty  robot  jest  gotowy do 

wykonywania poleceń. 

Port szeregowy łączący kabel RS232 jak pokazano na obrazku po lewej składa się z 

9 pinów. Jest używany głównie do przenoszenia danych z jednej maszyny na drugą. 

Chociaż szybkość przesyłu portu szeregowego jest wolna, jest on stosunkowo prosty w 

budowie i może być używany na większe dystanse.

Z drugiej jednak strony, typ równoległy używa portu równoległego, który składa się z 25 

pinów i  może  przesyłać  większą  ilość  danych niż  szeregowy.  Jednak,  nie  może  on być 



używany na  większe  dystanse.  Port  szeregowy  jest  używany  głównie  w drukarkach  lub 

skanerach. 

Dzieje  się  tak  dlatego,  ponieważ  potrzebujemy  coraz  szybszych  metod  wymiany 

większych ilości danych, tak aby przezwyciężyć wady istniejących łączników. Wśród tych 

najnowszych najlepiej znanym jest USB. 

USB  jest  skrótem  i  oznacza  Universal 

Serial  Bus  (uniwersalna  magistrala  szeregowa. 

Jest  w  stanie  łączyć  do  127  urządzeń 

peryferyjnych  z  szybkim  przesyłem  danych. 

Obecnie  USB  można  podłączyć  do  takich 

urządzeń  jak  mysz  komputerowa,  klawiatura, 

drukarka, skaner, a nawet kamera cyfrowa.



Jak montować

1. Umieść płaskownik z 5 otworami na procesorze (CPU) i zmontuj je za pomocą śrub i nakrętek.

2. Zamontuj 7mm wsporniki do procesora (CPU) za pomocą śrub.

3.  Umieść pojemnik na baterie na 7mm wspornikach przymocowanych do procesora (CPU) i 

zamontuj ją za pomocą nakrętek.



4.  Umieść  przełączniki  na  średnim płaskowniku  i  zamontuj  je  do  niej  za  pomocą  śrub  i 

nakrętek.

5.  Umieść diody LED pod przełącznikiem i zamontuj je za pomocą kątownika L2X2, śrub i 

nakrętek.

6.  Umieść diody LED pod przełącznikiem i zamontuj je za pomocą kątownika L2X6, śrub i 

nakrętek.



7.  Płaskowniki z 5 otworami zamontowane do pojemnika na baterie zamontuj do kątownika 
L2X2 zamontowanej do przełącznika.

8. Sterownik silniczka DC przymocuj do płaskownika z 4 otworami, a brzęczyk do płaskownika 

z 8 otworami. 

9.  Płaskowniki  z  zamontowanym  sterownikiem  silniczka  DC  i  brzęczykiem  zamontuj  do 

głównego płaskownika za pomocą śrub i nakrętek.



10. 7mm wsporniki zamontuj do głównego płaskownika za pomocą śrub.

11. Używając nakrętek zamontuj silniczek DC do 7mm wsporników, które są zamontowane do 
głównego płaskownika.

12. Zamontuj 8 otworowy płaskownik na prowadnicy silniczka za pomocą śruby i nakrętki.



13. Nałóż prowadnice silniczka na silniczek DC.

14. Kątownik L2X6 zamontuj do głównego płaskownika za pomocą śrub i nakrętek.

15. Połącz ze sobą dwa 35mm wsporniki i wmontuj je w koło za pomocą śrub.



16.  Podłącz kabel zasilania od pojemnika na baterie do gniazda od procesora (CPU). Podłącz 
kabel od silniczka DC do portu A od sterownika silniczka DC.

17.  Używając 3pinowego kabla  podłącz porty  wyjścia  numer 1 i  2  od procesora  (CPU) do 
portów w numer 1 i 2 od sterownika silniczka DC. Podłącz porty wyjścia numer 3, 4, 5 i 6 z 
czerwoną, żółtą i zieloną diodą używając 3pinowych kabli.

18. Podłącz porty wejścia numer  1, 2 , 3 i 4 do przełącznika używając 3pinowych kabli.



Programowanie

Loop chip (Bloczek Loop)

● Funkcja: powtarza wybrany mechanizm tak jak ustawi to użytkownik.

● Zastosowanie: ustawia ilość pętli, umieść bloczek, który chcesz żeby był obsługiwany w 

bloczku Loop.

[przykład]

Rand Chip (Bloczek Rand)

● Funkcja:  wysyła losowo sygnał portów wyjścia od 1 do 4 (OUT1 –OUT4), jeśli sygnał 

dojdzie do portów wejścia (IN1-IN4) w wyznaczonym czasie, to robot wykonuje polecenia 

wskazane przez użytkownika.

● Zastosowanie : Umieść bloczek, którym chcesz się posłużyć w bloczku Rand.

[example]



 Postępuj tak jak ja!
Włączmy diodę, która jest podłączona do portów wyjścia(OUT1-OUT4) losowo.

                  ➜ Co ile sekund dioda włącza się i wyłącza?

sek



Czas uruchomić robota

1.  Spróbuj  zrobić,  aby  czerwona  dioda 

mrugała przez 3 sekundy.

2.  Brzęczyki  są  podłączone  do  numerów  tych 

samych  portów  od  włączonych  diod.  Spróbuj 

zrobić,  aby  brzęczyk  wydawał  dźwięk  jeśli 

odpowiedni  przełącznik  czujnika  zostanie 

naciśnięty.

3.  Jeśli  przełącznik odnoszący się do włączonych 

diod LED zostanie  naciśnięty,  spróbuj  zrobić tak, 



aby silniczek DC obracał się a brzęczyk wydawał 

dźwięki.

4.  Używając  wszystkich  diod  zagraj  w 

hitting game za pomocą HittingBot’a.



Czego się nauczyłeś?
1. Dopasuj bloczki do odpowiednich objaśnień.

Ten bloczek powtarza 
daną operację 
w nieskończoność.

Ten bloczek kontroluje 
silniczek DC. 

Ten bloczek działa w zależności 
od tego czy przełącznik jest naciśnięty 
 czy nie.

Ten bloczek powtarza wybraną 
operację tak jak 
ustawi to użytkownik. 

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

BumperBot używa dwóch przełączników, aby przejść przez labirynt. Przełączniki 

pełną  funkcję  zderzaka.  BumperBot  jest  wyposażony  w  różne  mechanizmy  w 

zależności od tego, który zderzak jest naciskany.



Historia Robota

• • • Roboty używające zderzaka • • •

Dzisiejsza lekcja jest  o robocie BumperBot.  Co jest  główną cechą tego robota?  Oczywiście 

zderzak. Zderzak wyczuwa różne obiekty poprzez dotyk podobnie ja czułki owadów.

Najpierw przyjrzyjmy się mrówkom (robotykę mrówek), które zostały opracowane w 

MIT (Massachusetts Institute of Technology – Instytucie Technologi w Massachusetts). Te 

malutkie  mikro-roboty  pierwotnie  były  zaprojektowane  do  dwóch  celów.  Pierwszy  to 

zaprojektowanie możliwie jak najmniejszego robota, a drugi to stworzenie małych robotów, 

aby utworzyć duże ich zgrupowanie co pozwoli stworzyć społeczność mikro-robotów. Takie 

roboty są tanie i stosunkowo proste, mimo ograniczonych możliwości obliczeniowych. Takie 

roboty  można  rozmieścić  w  postaci  grup  i  wykorzystać  powstałą  wadliwą  odporność  i 

równoległość.  (Źródło : Wikipedia)



Mrówki – roboty mogą się komunikować poprzez fale podczerwieni. Jeden robot wysyła 

sygnał do innych, aby poinformować o odnalezieniu śladów jedzenia, podobnie jak mrówki, 

które wyczuwają kierują się śladami feromonów. Jeśli pozostałe mrówki – roboty odbiorą 

sygnał, one także podążą za śladem i zbiorą się razem, aby przetransportować jedzenie.

To  pewnie  zaskakujące,  że  studiujemy  tego  samego  robota  z  grupą  najlepszych 

naukowców, czyż nie? Może pewnego dnia sam stworzysz taką kolonię robotów

Źródło: http://www.ai.mit.edu/projects/ants/

http://www.ai.mit.edu/projects/ants/


Jak montować

1. Połącz ze sobą silniczek DC i kątownik od silniczka za pomocą śrub.

2. Umieść silniczek DC na głównym płaskowniku i zamontuj go za pomocą śrub.

3. Przymontuj kątownik L2X2 do przełącznika używając śrub i nakrętek.



4. Umieść przełączniki na głównym płaskowniku i zamontuj je za pomocą śrub i nakrętek.

5. Wsporniki zamontuj do głównego płaskownika (pozycja C4 i G4) za pomocą śrub.

6.  Umieść płaskownik kątownik z 8 otworami i zamontuj na 20mm wsporniki za pomocą 

śrub.



7. Wkręć śrubę w główny płaskownik. Nakręć na to nakrętkę kołpakową. Zamontuj koło na silniczek DC.

8. Umieść pojemnik na baterie pomiędzy 35mm wspornikami i zamontuj 20mm wsporniki.

9. Kątowniki L2X1 zamontuj do sterownika silniczka DC za pomocą śrub i nakrętek.



10.  Umieść  procesor  ((CPU))  na  20mm  wspornikach.  Kątowniki  od  silniczka  przymontowane  do 
sterownika silniczka DC zamontuj na procesorze i na końcu na wszystkie te wsporniki nakręć nakrętki.

11. Podłącz kable zasilania od pojemnika na baterie do gniazda od procesora ((CPU)). Podłącz kabel od 
silniczka DC do sterownika silniczka DC.

12. Podłącz porty wyjścia numer 1, 2, 3 i 4 od procesora ((CPU)) do portów numer 1, 2, 3 i 4 od  

sterownika silniczka DC za pomocą kabli 3pinowych.



Programowanie                              

Else IF chip (Bloczek IF)
● Funkcja: rozróżnia dwa stany (Tak, Nie), które ustala kolejność programów.

● Zastosowanie: Umieść bloczek, którym chcesz się posłużyć pod napisem ”TAK” w bloczku IF. Umieść bloczek, którym chcesz 

się posłużyć pod napisem ”NIE” w bloczku IF .

[example]

 Postępuj tak jak ja!
Ustaw  bloczek  tak,  że  kiedy  naciśnięty  jest  przełącznik  numer  1,  robot  zaczyna 
skręcać w lewo przez 1 sekundę.

                     



 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczek tak, że jeśli przełącznik numer 1 jest naciśnięty, to robot się cofnie.

                                 

   

 Postępuj tak jak ja!
Ustaw bloczek tak, że kiedy naciśnięty jest przełącznik numer 1, robot zaczyna skręcać w lewo 
przez 1 sekundę, a w prawo kiedy numer 2.

                              



Shall we make it move ?         
1.  Spróbuj  zrobić  taki  program,  aby robot 

poruszał się naprzód kiedy nie ma przed nim 

przeszkody.  Jeśli  przełącznik  numer  1 

wykryje przeszkodę to robot się zatrzyma.

2.  Spróbuj  zrobić  taki  program,  aby robot 

poruszał  się  naprzód  kiedy nie ma  przed 

nim przeszkody.  Jeśli  przełącznik numer 1 

wykryje przeszkodę to robot będzie się cofał 

przez 0,5 sekundy.



3.  Spróbuj  zrobić  taki  program,  aby robot 

unikał przeszkód. 

4.  Spróbuj  zrobić  taki  program,  aby robot 

mógł przejść przez labirynt.



Czego się nauczyłeś?
1. Zagrajmy twoim BumperBot’em, rozwiąż ten labirynt poniżej.

Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

SensingBot może wykrywać znajdujące się przed nim przeszkody aby móc je porem 

ominąć używając czujników podczerwieni (skrót - czujniki IR (z ang. Infrared)). Ten robot 

może także wykrywać krawędź stołu, żeby z niego nie spaść. Dowiedzmy się czegoś więcej 

o czujniku IR i jak jest on używany w naszym życiu .



Historia Robota

• • • Czujnik IR • • •

Czujnik  IR  pomaga  robotom  sporządzić  mapę  przeszkód  tak,  aby  potem  wybrać 

najlepszą ścieżkę, aby je ominąć. Jest on więc używany jako Wykrywacz-Linii; robot, który 

podąża za czarnymi liniami narysowanymi na białym papierze.

Czujnik  IR składa  się  z  diody  radiacyjnej  i  detektora  optycznego.  Dioda  radiacyjna 

emituje światło tylko wtedy, gdy kierunek prądu elektrycznego jest ortodromatyczny, czyli 

zataczając koło. Detektor optyczny może kontrolować natężenie prądu w zależności od tego 

ile światła jest przechwytywane. Z powodu zmiany natężenia detektor optyczny jest w stanie 

wykryć czy światło dociera czy nie. 



Czujnik  IR funkcjonuje  jako  oczy  Wykrywacza-Linii,  który  wysyła  i  otrzymuje  fale 

podczerwone, a białe odbija. Wykrywacz-Linii jest w stanie rozróżnić czarne i białe poprzez 

wysyłanie fal podczerwonych z diody radiacyjnej. Czujnik IR może zostać zastosowany na 

różne sposoby, ale możliwości czujnika IR są ograniczone przez odległość.

Można znaleźć różne zastosowania czujnika IR nawet w naszym codziennym życiu. 

Rozejrzyj  się  wokół,  a  znajdziesz  urządzenia  gospodarstwa  domowego.  Wiele  urządzeń 

używa czujnika IR, np. pilot telewizyjny, automatyczne drzwi, automatyczny przełącznik, 

wykrywacz temperatury na podczerwień itd.

Czas, aby zbudować naszego własnego robota używając tak przydatnego czujnika IR. 



Jak montować

1. Używając tylko śrub, zmontuj silniczek DC i kątownik od silniczka.

2.  Umieść  kątownik  od  silniczka  zamontowanego  do  silniczka  DC  na  głównym 

płaskowniku i zamontuj za pomocą śrub.



3.  Zamontuj  wsporniki  na  głównym płaskowniku używając śrub.  (Wsporniki  mają  być 
zainstalowane na pozycjach C4 i G4 za pomocą śrub zamontowanych na kątownikach od 
silniczka).

4. Załóż koła na silniczek DC. A śrubę na główny płaskownik i nakręć nakrętkę i nakrętkę 

kołpakową.



5. Zamontuj kątownik L2X2 do czujnika IR za pomocą śrub i nakrętek. Obróć czujnik IR 

do  góry  nogami  i  umieść  go  na  20mm  wspornikach  zamontowanych  na  głównym 

płaskowniku i zamontuj za pomocą nakrętek.

6. Zamontuj diody LED do czujnika IR za pomocą 7mm wsporników, śrub i nakrętek.

7.  Kątownik L2X2 przymontuj do czujnika IR za pomocą śrub i nakrętek, a potem do 7mm 
wsporników zamontowanych na czujniku IR, przymontuj kątownik L2X6 za pomocą nakrętek.



8.  Umieść pojemnik na baterie na 35mm wspornikach, które są zamontowane do głównego 

płaskownika, a potem zamontuj 20mm wsporniki.

9.  Załóż  przełącznik  i  sterownik  silniczka  DC  na  20mm  wsporniki  i  umieść  na  ich 

wierzchu procesor (CPU) i zamontuj za pomocą nakrętek.



10. Podłącz kabel od pojemnika na baterie do gniazda od procesora (CPU). Podłącz kabel 

od silniczka DC do sterownika silniczka DC.

11.  Używając 3pinowego kabla,  podłącz do portów wyjścia numer 1,  2,  3 i  4 od procesora 
(CPU) do portów numer 1, 2, 3 i 4 od sterownika silniczka DC w podanej kolejności. Podłącz do 
portu wyjścia numer 5 i 6 do diod LED za pomocą kabli 3pinowych.



12. Podłącz do portów wejścia numer 1 i 2 od procesora do czujnika IR za pomocą kabli  
3pinowych.

Programowanie

IF Else Chip (Bloczek IF Else) 

● Funkcja: rozróżnia dwa stany, które wyznaczają kolejność programu.

● Zastosowanie: Umieść bloczek którym chcesz  się posłużyć pod znakiem ”TAK” (YES) jeśli fale podczerwone są 

odbijane, a pod znakiem ”NIE” (NO) jeśli fale podczerwone są przechwytywane.

[example]



 Postępuj tak jak ja!
Zróbmy program, który każe się robotowi zatrzymać jeśli wykryje on przeszkodę.

    

 Postępuj tak jak ja!
Zróbmy program, który każe się robotowi się cofnąć jeśli wykryje on przeszkodę.



 Postępuj tak jak ja!
Zróbmy program, który każe robotowi iść do przodu kiedy będzie on na stole. A jeśli wykryje on 

krawędź stołu to cofnie się i wykona manewr zawracania. 



Czas uruchomić robota
1. Zróbmy taki program, żeby twój robot podążał za 

dłonią jeśli czujnik z przodu wykryje. 

2. Zróbmy taki program, żeby twój robot skręcał 

pod kątem 90 stopni kiedy używamy pilota.



3.  Spróbuj  zrobić  tak,  aby robot  poruszał  się  do 

tyłu,  skręcał  pod  kątem 90  stopni  jeśli  czujnik  z 

przodu wykryje przeszkodę. A jeśli czujnik z tyłu 

wykryje krawędź stołu to robot cofnie się do tyłu i 

wykona manewr zawracania.

4.  Zrób  taki  program,  żeby  robot  mógł  wykryć 

obiekt znajdujący się przed nim oraz krawędź stołu.



Czego się nauczyłeś?
1.  Znajdź urządzenia,  które używają czujnika IR. Jeśli zaznaczysz wszystkie obrazki w jednym rzędzie 

zawołaj „BINGO~”.



Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

KickboardBot obsługuje  się  jak  hulajnoga  używając  dwóch  czujników IR. 

Poza tym użytkownik może nauczyć się różnych metod używania bloczeku warunku 

IF podczas programowania KickboardBot. 



Historia Robota

• • • Czujnik • • •

Nietoperz może latać omijając przeszkody w ciemnej jaskini. Ale jak to możliwe, ze lata 

chociaż  ledwo  widzi  przeszkody.  Podstawowa  zasada  czujnika  podczerwieni  może  to 

wyjaśnić. W celu nawigacji i aby polować na owady, w kompletnej ciemności, nietoperze 

nabyły  system stworzony  około  60  mln  lat  temu,  który  przewyższa  jakikolwiek  system 



nawigacyjny  stworzony  przez  technologię.  Krzycząc  na  ultradźwiękowej  częstotliwości 

(zazwyczaj ponad 20 kiloherców), nietoperze mogą wykrywać echo z obiektów wokół nich i 

interpretują je jako „obrazy dźwiękowe”. Jest on tak skomplikowany, że mogą one latać z 

dużą  szybkością  omijając  wszystkie  przeszkody  na  swojej  drodze,  mogą  one  nawet 

wykrywać malutkie owady na odległość kilku metrów. (Źródło : http://batbox.com/)

Czujnik IR składa się z diody radiacyjnej emitującej fale podczerwone i detektora 

optycznego  tak  jak  ultradźwiękowy  krzyk  i  wykrywanie  echo.  Czujnik  IR  wysyła  i 

otrzymuje  fale  podczerwone,  białe  odbija  tak,  aby  czujnik  wykrył  odbite  światło. 

Wykrywacz-Linii  może  rozróżniać  czarne  i  białe  poprzez  wysyłanie  fale  podczerwone  i 

podąża za czarnymi liniami narysowanymi na białym papierze.

Poza czujnikiem IR,  istnieje  wiele   rodzajów czujników,  które  mogą mieć  różne 

zastosowanie  takie  jak  czujnik  nacisku,  czujnik  temperatury,  higroskop,  czujnik  gazu, 

czujnik dźwięku, czujnik wibracji  itd.  Te czujniki  można znaleźć w naszym codziennym 

życiu w myszce optycznej, czujnik gazu, termometrze cyfrowym, wadze cyfrowej i pilocie 

itd.

Może mógłbyś zasugerować pomysł na jakiegoś robota używającego czujników? A co ty 

na  to,  żeby  zrobić  robota  od  czujnika  gazu,  który  może  wykryć  przeciek  gazu  i 

poinformować, że gaz zaczął się ulatniać!

http://batbox.com/)


Jak montować

1. Zamontuj środkowy płaskownik z głównym płaskownikiem używając śrub i nakrętek.

2. Zamontuj kątownik od silniczka do silniczka DC używając tylko śrub.



3.  Średni  płaskownik zamontowany do głównego płaskownika zamontuj  do kątownika od 

silniczka zamontowanego do silniczka DC używając śrub.

4.  Średni  płaskownik  zamontowany  do  głównego  płaskownika  zamontuj  do  kątownika  od 

silniczka zamontowanego do silniczka DC używając śrub.

5.  Umieść czujniki IR na przełączniku, zamontuj za pomocą śrub i nakrętek.  Zamontuj brzęczyk do 

czujnika IR używając śrub i nakrętek.



6.  Połącz  20mm i  35  mm wsporniki  razem,  zamontuj  na  głównym płaskowniku,  pod głównym 

płaskownikiem  nakręć  nakrętkę  kołpakową,  a  na  górze  zmontowanych  wsporników  zamontuj 

przełącznik używając śruby. Załóż koła na silniczek DC.

7. Następnie kątowniki L2X2 zamontuj do procesora ((CPU)), a do tych kątowników zamontuj diody 

LED używając śrub i nakrętek.



8. Do pojemnika na baterie zamontuj kątowniki L2X6, L2X1 używając wsporników, śrub i nakrętek.

9.  Kątownik  L2X6 zamontowany do pojemnika  na baterie  zamontuj  do głównego płaskownika,  a 
kątownik  L2X1  też  poprzednio  zamontowany  do  pojemnika  na  baterie  zamontuj  do  20mm 
wsporników, a na tym umieść procesor (CPU) i zamontuj używając nakrętek. 

10. Podłącz kabel zasilania od pojemnika na baterie do gniazda od procesora (CPU).



11.  Podłącz porty wyjścia numer 1, 2, 3 i 4 od procesora (CPU) do portów numer 1, 2, 3 i 4 od 
sterownika silniczka DC w podanej kolejności. Podłącz do potów wyjścia numer 5 i 6 i 7 do diod 
LED i brzęczyka. 

12. Podłącz do portów wejścia numer 1 i 2 i 3 od procesora (CPU) do czujników IR i przełącznika. Tak 

wygląda ukończony KickboardBot.



Programowanie
Else IF chip (Bloczek Else IF)

● Funkcja: rozróżnia dwa stany ustalając kolejność programu.

●  Zastosowanie:  Umieść bloczek, którym chcesz się posłużyć pod znakiem „TAK” portu 1 tylko wtedy 

gdy czujnik numer 1 wykryje obiekt. Jeśli czujnik numer 2 wykryje, umieść bloczek pod znakiem „NIE” 

portu numer 1 – „TAK” portu numer 2. Jeśli żaden czujnik nic nie wykryje, włóż bloczek pod znakiem 

„NIE” portu numer 1 – „NIE” portu 2. 

[example]



 Postępuj tak jak ja!
Zróbmy program tak, aby robot skręcał w lewo jeśli lewy czujnik IR wykryje rękę; skręci w prawo 

jeśli prawy czujnik wykryje.

        

Multiple IF chip (Bloczek IF)

● Funkcja: rozróżnia dwa stany, które ustalają kolejność programu.

● Zastosowanie: Umieść Bloczek, którym chcesz się posłużyć pod znakiem „NO” portu 1 tylko wtedy gdy 

czujnik numer 1 wykryje obiekt. Jeśli czujnik numer 2 wykryje, umieść bloczek pod znakiem „NIE” portu 

numer 1 – „TAK” portu numer 2. Jeśli żaden czujnik nic nie wykryje, włóż bloczek pod znakiem „NIE” 

portu numer 1 – „NIE” portu 2. 

[example]



 Postępuj tak jak ja!
Zróbmy program tak, aby robot poruszał się do przodu kiedy oba czujniki wykryją rękę.



Czas uruchomić robota
1. Zróbmy tak, aby poruszający się robot skręcał w 

lewo  jeśli  lewy  czujnik  IR  wykryje  rękę  i  na 

odwrót. 

2. Zróbmy tak, aby poruszający się robot zatrzymał 

się jeśli oba czujniki IR wykryją rękę.



3. Zróbmy tak, aby poruszający się robot skręcał w 

lewo jeśli lewy czujnik IR wykryje rękę.

4.  Zróbmy  tak,  aby  nie  poruszający  się  robot 

poruszał się w lewo jeśli lewy czujnik IR wykryje 

rękę i na odwrót. Jeśli oba czujnik wykryje, niech 

robot porusza się do przodu.



Czego się nauczyłeś?

1.  Próbujemy  operować  robotem  za  pomocą  joysticka.  Jak  zrobić  taki,  aby  program 

postępował tak jak na obrazku. Wypełnij puste luki.

Do przodu    Do tyłu   Skręt w lewo  Skręt w prawo



Zadanie Domowe Podpis



Dzisiejsze zadanie

Głównym  zamysłem  BattleBot‘a  jest  stworzenie  i  zmontowanie  przez  uczniów 

swojego  własnego  robota.  Mogą  oni  użyć  Jak  zmontować  i  zaprogramować 

umiejętności, które nabyli do tej pory. Zagrajmy w grę używając swojego własnego 

robota, który jest kontrolowany orze pilota.

Przypnij obrazek swojego własnego BattleBot’a



Historia Robota

• • • BattleBot • • •

  BattleBot jest robotem bojowym. Przeważnie ludzie uważają ,że fantazyjne 

roboty bojowe ze sztuczną inteligencją takie jak Transformesy za roboty do walki, ale 

to jest niemożliwe. W obecnych czasach, większość robotów do walki jest 

kontrolowana przez piloty, które są obsługiwane przez zawodników rozgrywających 

bitwę między sobą według ustalonych reguł.

  Takie zawody z bojowymi robotami mają zaczęły się w Kalifornii w 1994 

roku i rozrastają się każdego roku. W dzisiejszych czasach, takie zawody przyciągają 

ponad 10 00 drużyn reprezentujących wiele różnych krajów, w tym te z Europy, Azji 

itd. Z powodu dużej ilości uczestników, kilka konkurencji podzielonych jest biorąc 

pod uwagę ciężar robota.



  W przeciwieństwie do innych zawodów z robotami, rywalizacja robotów 

bojowych jest darmowa, nie musisz na przykład zapłacić, żeby wziąć udział, dlatego 

też można znaleźć wiele rodzajów różnych bojowych robotów i pomysłów z nimi 

związanych w zawodach. Różnorodność strategii opartych na ramionach, kształcie, 

odbiciach, precyzji albo wyczuciu czasu, aby odnieść sukces, wszystko to sprawia, że 

jest to bardzo ekscytujące.

             
<Weapon of the Battle Robot>            <Remote Control> 

W przeciwieństwie do innych zawodów z robotami, rywalizacja robotów 

bojowych jest darmowa, nie musisz na przykład zapłacić, żeby wziąć udział, dlatego 

też można znaleźć wiele rodzajów różnych bojowych robotów i pomysłów z nimi 

związanych w zawodach. Różnorodność strategii opartych na ramionach, kształcie, 

odbiciach, precyzji albo wyczuciu czasu, aby odnieść sukces, wszystko to sprawia, że 

jest to bardzo ekscytujące.

Co odróżnia robota bojowego od innych robotów jest sposób produkcji. Robot 

bojowy nie robotem masowej produkcji, ale specjalnie zaprojektowanym i 

zbudowanym przez zawodników własnoręcznie. Dlatego też każdy robot bojowy jest 

unikalny i posiada swój własny styl w zależności od tego kto go zrobił.



Z powodu wagi robota bojowego, którego waga zazwyczaj wynosi od 20 do 

150 kg, organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ponad 

wszystko, tak więc stadion jest ogrodzony wysokim płotem lub drutem.

Zawody bojowych robotów systematycznie przeobraziły się przemysł 

upodobniając się do sportowych zawodów, w których biorą udział ludzie.

Zawody są otwarte dla każdego. Dlaczego sam nie stworzysz swojego 

specjalnego robota i nie weźmiesz udziału w zawodach?



Czas uruchomić robota
1.  Zróbmy taki  program,  żeby  robot  poruszał 

się do przodu, kiedy przełącznik numer 1 jest 

naciśnięty. 

2. Zróbmy taki program, żeby robot poruszał 

się do tyłu, kiedy przełącznik numer 2 jest 

naciśnięty.



3.  Zróbmy  taki  program,  żeby  robot  skręcał  w 

lewo, kiedy przełącznik numer jest naciśnięty, a w 

prawo kiedy numer 4.

4. Spróbuj zrobić tak, aby robot poruszał się do przodu 

kiedy czujnik numer 1 jest popychany.




