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ВСТУП
Матеріал, викладений у методичних вказівках, дозволяє освоїти
фундаментальні основи програмування роботизованих пристроїв, а також,
отримати навички проектування і конструювання базових роботів. На базі
конструктора LEGO MINDSTORMS Education і контролера EV3 студенти
зможуть навчитися створювати роботизовані системи. За допомогою програми
LEGO MINDSTORMS Education EV3 вони зможуть навчитися писати різного
роду програми, які будуть тестувати і перевіряти на розроблених роботах.
Лабораторні роботи проводяться в такій послідовності, щоб студенти
змогли поступово освоїти курс від простих програм до програм середньої
складності і вище. У методичних вказівках наведені 7 лабораторних робіт,
приклади виконання завдань до яких взято з [1].

4

1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Знайомство з середовищем розробки LEGO MINDSTORMS
Education EV3. Конструювання базової моделі робота.
Мета роботи: набути практичних навичок роботи з інтерфейсом
програмування LEGO MINDSTORMS Education EV3 та основних вузлів робота.
Короткі теоретичні відомості
Робот – автоматичний пристрій, створене за принципом живого
організму. Діючи за заздалегідь закладеною програмою і отримуючи
інформацію про навколишній світ від датчиків (аналогів органів почуттів
живих організмів), робот самостійно здійснює виробничі та інші операції,
зазвичай виконувані людиною (або тваринами). При цьому робот може мати
зв'язок як з оператором (отримувати від нього команди), так і діяти автономно.
Контролер – це пристрій управління і контролю процесами системи, в
якій він встановлений. Контролер перетворює код в керуючі сигнали і видає на
зовнішні пристрої. З зовнішніх пристроїв він отримує дані про робочі процеси
та умови довкілля, за допомогою чого здатний самостійно контролювати деякі
дії системи.
Модуль EV3 – це програмований інтелектуальний контролер, який
контролює і управляє датчиками і моторами.
Технічні характеристики модуля EV3:
Процесор – ARM9;
FLASH пам'ять – 16 мегабайт;
Оперативна пам'ять – 64 мегабайт;
Операційна система – Linux;
Слот розширення SD;
USB 2.0 (підтримує USB Host, тобто можна підключити до WiFi);
Bluetooth 2.1;
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4 порти на вхід і 4 порти на вихід;
Динамік.
Програмування на контролері EV3 дозволить легко і швидко освоїти
етапи складання програм і тестів для робота завдяки простому інтерфейсу і
готовим програмним блокам (компонентам).
Великий мотор це потужний мотор, який має вбудований датчик
обертання з допуском 1 градус для точного контролю.
Датчик кольору – це цифровий датчик, який може визначати колір або
яскравість світла, що надходять в невелике віконце на лицьовій частині
датчика.
Гіроскопічний датчик – це цифровий датчик, який виявляє обертальний
рух навколо однієї осі.
Датчик дотику – це аналоговий датчик, який може визначати, коли
червона кнопка натиснута, а коли відпущена.
Ультразвуковий датчик – це цифровий датчик, який визначає відстань до
знаходиться перед ним об'єкта.
Хід роботи
1. Користуючись «Памяткою користувача» студенти вивчають датчики і
контролери конструктора LEGO MINDSTORM Education EV3.
2. Студенти розбиваються на групи по чотири людини і виконують збірку
робота. Базова модель робота містить 4 основних датчика: ультразвуковий
датчик, датчик дотику, датчик кольору і гіроскоп. Пересування робота буде
здійснюватися за допомогою двох великих моторів. Керівництво по збірці
представлено в роздрукованому посібнику по збірці Lego Mindstorms Education.
3. Для перевірки правильності зібраного робота ми запустимо вбудовану
програму, яка збережена на контролері. Для цього вмикаємо контролер
затисненням центральній кнопки. Після включення висвічується основне меню
контролера, зображене на рис. 1.1.
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Рисунок 1.1 – Основне меню контролера LEGO MINDSTORM
Заходимо в папку де зберігаються завантажені файли рис. 1.2.
Відкриваємо файл Demo в папці BrkProg_SAVE.

Рисунок 1.2 – Збережені файли
Після чого робот починає рух. Якщо робот зібраний правильно і всі
датчики з моторами підключені вірно, робот виконає дію типу: проїзд пряморозворот-проїзд прямо-зупинка.
4. Для установки програмного забезпечення LEGO MINDSTORMS
Education EV3 відкриваємо папку Lego і запускаємо файл LME-EV3-WIN32RU-01-01-full-setup. Після установки запускаємо файл LMEEV3-DEP-WIN32RU-01-00-full-setup. Перезавантажуємо комп'ютер. Після чого програма
успішно встановлена.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Види датчиків та основних вузлів робота.
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3. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Що таке робот?
2. Що таке контролер?
3. Що таке модуль EV3?
4. Способи роботи з модулем EV3?
5. Які основні датчики використовуються в базовій моделі?
6. В які порти підключаються мотори, а в які датчики в модулі EV3?
7. Що таке датчик кольору?
8. Що таке ультразвуковий датчик?
9. Що таке гироскопический датчик?
Література: [2 – 5].
Лабораторна робота № 2
Тема. Програмування робота з використанням контролера.
Мета роботи: ознайомлення з принципами програмування робота в
залежності від поставленого технологічного процесу.
Короткі теоретичні відомості
Великий мотор це потужний мотор, який має вбудований датчик
обертання з допуском 1 градус для точного контролю.
Датчик кольору – це цифровий датчик, який може визначати колір або
яскравість світла, що надходять в невелике віконце на лицьовій частині
датчика.
Гіроскопічний датчик – це цифровий датчик, який виявляє обертальний
рух навколо однієї осі.
Датчик дотику – це аналоговий датчик, який може визначати, коли
червона кнопка натиснута, а коли відпущена.
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Ультразвуковий датчик – це цифровий датчик, який визначає відстань до
знаходиться перед ним об'єкта.
Данна

лабораторна

робота

навчить

програмувати

робота,

використовуючи контролер. За допомогою складання простих програм
управління роботом, можна отримати базові знання та навички роботи з
роботом. Програмування на контролері сьогодні є одним з необхідних умінь в
роботі з роботизованими системами, тому що майже всі сучасні контролери
мають функцію внутрішнього програмування без підключення до комп'ютера
оператора / розробника. Програмування на контролері дозволяє швидко
створювати керуючі програми, усувати недоліки і збої системи, а також,
збирати основну інформацію безпосередньо з самого контролера. Це дозволяє
зменшити час реакції на поломку, підвищити продуктивність і якість робочих
процесів.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3.

Після

виконання

загальної

програми,

студенти

отримують

індивідуальні завдання від викладача. Самостійна робота виконується кожним
студентом індивідуально.
4. Завдання для самостійної роботи вказані в таблицях 2.1 – 2.4.
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
Приклад виконання.
Завдання №1. Рух по заданій траєкторії. Мета даного прикладу в
завданні роботу умови руху. Переміщається робот за допомогою двох великих
сервомоторів. Управління моторами проводиться за допомогою контролера, до
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якому вони під'єднані за допомогою кабелів в порти виходу В і С. За
допомогою такого прикладу легко освоїти принцип створення алгоритмів з
управління рухом робота.
Програма. Рух робота по заданій траєкторії - задати робочу траєкторію
руху у вигляді обертання на 360° протягом 2-х секунд.
Перед

початком

роботи

необхідно

включити

контролер,

нажав

центральну кнопку на панелі (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд контролера
Потім заходимо в додатки модулей і вибираємо Brick Program

Рисунок 2.2 – Вікно керування контролером
Після чого відкривається головне вікно нашої майбутньої програми
(рис. 2.3). Будь-яка початкова програма вже має два блоки: блок «Початок»
програми і блок «Цикл».
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Рисунок 2.3 – Вікно запуска
Всі необхідні програмні блоки знаходяться в спливаючому вікні, при
натисненні на верхню кнопку панелі контролера рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Меню програмних блоків
Для нашої задачі нам необхідно вибрати блок роботи двох великих
сервопроводів (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Блок роботи двох сервоприводів
Після чого він зявляється в програмі між двох основних блоків (рис. 2.6).
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Рисунок 2.6 – Вікно програми
Нажав на центральну кнопку панелі контролера, ми вибираємо
конфігурацію даного блока: напрямок руху і порти вивод, до яких підключені
сервоприводи. В нашому випадку напрямок руху буде круговим, а порти
вивода В і С (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 – Завданяя кругового руху робота
Виходимо з налаштувань блоку руху сервоприводів натисканням на праву
кнопку панелі контролера. Далі необхідно задати час, протягом якого буде
відбуватися рух робота. Заходимо в меню програмних блоків натисканням на
верхню кнопку на панелі контролера. вибираємо блок «Час» (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Блок «Час» в переліку програмних блоків
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Після чого він з'являється в нашій програмі Рис. 1.9. Заходимо в
настройки блоку «Час» натисканням на середню кнопку. За замовчуванням
варто час 02.00 сек., що необхідно для нашої задачі. При бажанні час можна
змінювати кнопками панелі контролера.

Рисунок 2.9 – Завдання значань блоку «Час»
Після виконання перерахованих вище дій, програма готова. Повертаємося
на початок програми і вибираємо блок запуска (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – Блок запуска програми
Таблиця 2.1 – Варіант завдання 1 для самостійної роботи студентів
Варіант

Завдання

1

Задать роботу рух типу: вперед 3 сек.-поворот направо 1 сек.- зупинка.

2

Задать роботу рух типу: вперед 5 сек.-розворот 2 сек. – назад 2 сек.

3
4
5
6

Задать роботу рух типу: вперед 1 сек.-розворот 1 сек.-назад 1 сек.розворот 2 сек.
Задать роботу рух типу: назад 2 сек.-поворот вліво 2 сек.-вперед 2 сек.
Задать роботу рух типу: разворот 3 сек.-вперед 3 сек.-поворот направо
2 сек.
Задать роботу рух типу: вперед 2 сек.-разворот 1 сек.-назад 1 сек.
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Завдання №2. Робота з ультразвуковим датчиком.
Мета полягає в освоєнні етапа програмування ультразвукового датчика
робота. Ультразвуковий датчик дозволяє визначити розташування предметів в
просторі і виміряти відстань до них. Ультразвуковий датчик визначає відстань
до об’єкта, вимірюючи час відбиття звукової хвилі від об’єкту. Загальну
программу студенити виконують в групах по двоє на один робот. Самостійна
робота виконується кожним індивідуально.
Програма. Робот рухається прямо до тих пір, поки на його шляху не
з’явиться перешкодав вигляді довільного предмета. Робот повинен зупинитися
за 30 см до цього предмету.
Програма буде складатися з декількох блоків. Для початку заходимо в
Додатки модуля і вибираємо Brick Program.
Створюємо нову програму. У програмі заходимо в меню переліку
програмних блоків натисканням на верхню кнопку на панелі контролера.
Вибираємо блок управління рухом двох великих моторів. У налаштуванні
блоку рух вибираємо в прямому напрямку. Порти виводу В і С рис. 2.11.

Рисунок 2.11 – Блок сервоприводів
Далі додаємо блок ультразвукового датчика. В налаштуваннях блоку
вказуємо відстань до предмета, яке необхідно для нашого умови. Воно
становить 30 см. Порт входу №4. Налаштування блоку представлені на рис.
2.12.
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Рисунок 2.12 – Блок ультразвукового датчика
Далі, для того, щоб наш робот зупинився, необхідно додати ще один блок
для управління великими моторами. В налаштування блоку в напрямку руху
вибираємо знак зупинки рис. 2.13. Порти виходу В і С.

Рисунок 2.13 – Блок сервоприводів
Загальний вигляд програми показаний на рис. 2.14.

Рисунок 2.14 – Загальний вигляд програми
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Таблиця 2.2 – Варіанти завдання 2 для самостійної роботи студентів
Варіант
1
2
3
4
5
6

Завдання
Задать роботу рух: вперед, поки не розпізнає предмет на відстані до 30
см.-зупиниться-поворот направо 1 сек.
Задать роботу рух: розворот 1 сек.-вперед, поки не розпізнає предмет
на відстані до 30 см.-зупинка.
Задать роботу рух: вперед, поки не розпізнає предмет на відстані до 30
см.-зупинка-поворот вліво 1 сек.
Задать роботу рух: вперед, поки не розпізнає предмет на відстані до 30
см.-зупинка-назад 2 сек.
Задать роботу рух: вперед 1 сек.-назад 1 сек.-вперед, поки не розпізнає
предмет на відстані до 30 см.-зупинка.
Задать роботу рух: вперед, поки не розпізнає предмет на відстані до 10
см.-зупинка-розворот 1 сек.-назад 1 сек.

Завдання №3. Застосування гіроскопічного датчика в русі робота.
Мета полягає в розробці програми, яка допоможе легко і швидко освоїти і
запрограмувати гіроскоп, встановлений на корпусі робота. Гіроскоп - пристрій,
здатний реагувати на зміну кутової орієнтації тіла, на якому воно встановлено,
щодо системи відліку.
Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на один
робот. Самостійна робота виконується кожним індивідуально.
Програма. Додавання гироскопического датчика і його програмування.
Робот рухається в прямому напрямку 1 сек., повертається на 45° і рухається ще
1 сек. в прямому напрямку.
Заходимо в меню керування контролером та вибираємо Brick Program.
Створюємо нову програму. У програмі заходимо в меню програмних
блоків натисканням на верхню кнопку на панелі контролера. Вибираємо блок
управління рухом двох сервоприводів. У налаштуванні блоку рух вибираємо в
прямому напрямку. Додаємо блок «Час» і задаємо значення в 1 секунду.
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Далі вибираємо блок управління рухом двох великих моторів і вибираємо
позицію розвороту як траєкторії руху. Додаємо блок «Гіроскоп» і кут повороту
ставимо 45°, як вказано на рис. 2.15.

Рисунок 15 – Блок гіроскопа
Додаємо блок двох великих моторів і ставимо траєкторію руху «Прямо».
Після додаємо блок «Час» і встановлюємо час руху в 1 секунду. Програма
готова. Загальний вигляд програми представлений на рис. 2.16.

Рисунок 2.16 – Загальний вид програми
Таблиця 2.3 – Варіанти завдання 3 для самостійної роботи студентів
Варіант
1
2

Завдання
Задать рух: вперед 1 сек.-поворот на 45°-рух вперед 1 сек.-поворот на
90°-вперед 1 сек.
Задать рух: назад 1 сек.-поворот на 180°-вперед 1 сек.-поворот на 45°назад 1 сек.

3

Задать рух: розворот 1 сек.-вперед 1 сек.-поворот на 360°-вперед 1 сек.

4

Задать рух: вперед 1 сек.-поворот на 360°-назад 1 сек.-поворот на 360°.

5
6

Задать рух: поворот на 180°-вперед 1 сек.-поворот направо 1 сек.поворот на 45°-вперед 1 сек.
Задать рух: поворот на 45°-вперед 2 сек.-поворот на 45°-назад 1 сек.

17

Завдання №4. Принцип роботи з датчиком дотику.
Мета розділу в ознайомленні студентів з принципами роботи з датчиком
дотику. Датчик дотику реагує на дотик, що дозволяє контролювати багато умов
довкілля. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот. Самостійна робота виконується кожним індивідуально.
Програма. Додавання датчика дотику і його програмування.
Після дотику до датчика, спрацьовує звуковий сигнал і робот починає рух
назад протягом 1 сек. Відкриваємо нову програму і додаємо блок датчика
дотику (рис. 2.17). У налаштуваннях ставимо порт введення 1. Після цього
додаємо блок звукового сигналу (рис. 2.18). В налаштування встановлюємо
один звуковий сигнал.

Рисунок 2.17 – Блок датчика дотику

Рисунок 2.18 – Блок звукового сигналу
Після звукового сигналу робот повинен почати рух. Додаємо блок двух
сервоприводів. В налаштуванні встановлюємо рух «назад» (рис. 2.19). Потім
додаємо блок часу з уставкою 1.

Рисунок 2.19 – Блок сервоприводів
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Загальний вигляд програми показаний на рис. 2.20.

Рисунок 2.20 – Загальний вид програми
Таблиця 2.4 – Варіанти завдання 4 для самостійної роботи студентів
Варіант
1

2

3

4
5
6

Завдання
При натисненні на кнопку робот рухається прямо 1 сек., після чого
повертається на 90° . Далі рух іде в прямому напрямі 1 сек.,
повертається на 45° і їде назад 2 сек.
При натисненні на кнопку робот рухається прямо, доки не виявить
перешкоду на відстані 25 см від нього, після чого повертається на 160°
і їде прямо ще 2 сек.
При натисненні на кнопку робот рухається прямо, доки не виявить
перешкоду на відстані 30 см від нього, після чого зупиниться і видасть
звуковий сигнал.
Робот рухається прямо 2 секунды, видає звуковий сигнал, далі
тиснемо на датчик дотику і робот повертається на 45°, проїжає прямо
1 секунду і зупиняється.
При натисненні на кнопку робот рухається прямо 2 сек., повертається
на 180°, їде прямо 1 сек., видає звуковой сигнал і їде назад ще 1 сек.
При натисненні на кнопку робот повертається на 45°, їде прямо 2 сек.,
повертається на 360° і їде назад ще 1 сек.
Зміст звіту

1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритми програм у середовищі LEGO MINDSTORMS Education
EV3.
3. Висновки щодо роботи.
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Контрольні питання
1. Що таке контролер?
2. Розкажіть про принцип роботи сервомотора?
3. Що таке ультразвуковий датчик і принцип роботи?
4. Які порти використовуються для підключення моторів?
5. Які порти використовуються для підключення датчиків?
6. Чому датчики і мотори підключаються в різні типи портів?
Література: [3 – 8].
Лабораторна робота № 3
Тема. Програмування робота на виконання простих і складних дій.
Багатозадачність.
Мета роботи: набуття практичних навичок роботи в програмному
середовищі NXT та створення багатозадачних програм.
Короткі теоретичні відомості
Багатозадачність – властивість середовища виконання забезпечувати
можливість паралельної обробки декількох процесів.
Цикл – різновид керуючої конструкції в високорівневих мовах
програмування, призначена для організації багаторазового виконання набору
інструкцій.
Блок «Початок» – вказує на початок послідовності програмного блоку у
вашій програмі. Ваша програма може мати більше однієї послідовності, Все
послідовності з блоком «Початок» почнуться автоматично при запуску
програми, і послідовність буде виконуватися одночасно.
Блок «Рульове управління» – може змушувати робота рухатися вперед,
назад, повертатися або зупинятися. Ви можете регулювати рульове управління,
щоб змусити вашого робота йти прямо, рухатися по дузі або робити різкі
повороти. Використовуйте блок «Рульове управління» для роботизованих
транспортних засобів, в яких є два великих мотора, де один мотор керує лівою
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стороною транспортного засобу, а другий мотор управляє правою стороною.
Блок «Рульове управління» управляє обома моторами одночасно, щоб ваш
транспортний засіб рухався в обраному вами напрямку.
Блок «Очікування» – змушує вашу програму чекати чого-небудь, перш
ніж перейти до наступного блоку в послідовності. Можна чекати певну
кількість часу до тих пір, поки датчик не досягне певного значення, або, поки
значення датчика не зміниться.
Блок «Цикл» – це контейнер, який містить послідовність програмних
блоків. він змушує послідовність блоків, що знаходяться всередині нього,
повторюватися.
Ви можете вибрати постійне повторення блоків, певну кількість разів або
до того, поки перевірка датчика або інші умови не будуть істиною.
Повторюються тільки блоки, що знаходяться всередині циклу. Після закінчення
циклу програма продовжить з блоками, які перебувають за межами циклу.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3.

Після

виконання

загальної

програми,

студенти

отримують

індивідуальні завдання від викладача. Самостійна робота виконується кожним
студентом індивідуально.
4. Завдання для самостійної роботи вказані в таблицях 3.1 – 3.2.
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
Приклад виконання.
Завдання №1. Прості дії робота
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Мета даного завдання полягає в освоєнні простих дій в програмуванні та
побудові програмних блоків. Завдання містить дві спільні програми та
програми для самостійної роботи.
Програма №1. Переміщення по прямій лінії.
Цією програмою робот буде рухатися по прямій лінії вперед і тому.
Робота моторів буде вимірюватися трьома одиницями: кількістю обертів,
кількістю секунд і кількістю градусів.
Перш ніж відкрити новий проект, запускаємо програму LEGO
MINDSTORMS Education EV3. Ярлик знаходиться на робочому столі. Після
відкриття програми вибираємо вкладку «Файл» - «Новий проект»-«Програма»«Відкрить». Після цього нам відкриється стартове вікно нової програми
(рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Зображення стартового вікна програми
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове управління »і переносимо до
блоку« Старт », з'єднуємо два блоки (рис. 3.2).

22

Рисунок 3.2 – Блок «Старт» та «Рульове управління»
В конфігурації блоку «Рульове управління» кількість обертів ставимо
рівне 2 (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Налаштування блоку «Рульове управління»
Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування», з'єднуємо з блоком «Рульове управління» (рис. 3.4). Блок
«Очікування» за замовчуванням має значення 1 сек.

Рисунок 3.4 – Додання блока очікування
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове управління» і переносимо до
блоку «Очікування» (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Додання блока «Рульове управління»
Редагуємо останній доданий блок «Рульове управління ». Натискаємо на
блок, вибираємо значок обертів і вибираємо «Включити на кількість градусів»
(рис. 3.6).
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Рисунок 3.6 – Зміна блока «Рульове управління»
Далі тиснемо на значок «Потужність» і виставляємо потужність
сервоприводів -50 (рис. 3.7). Це означає, що робот буде рухатися назад на
середній потужності.

Рисунок 3.7 – Зміна потужності в блоці «Рульове управління»
Після цього натискаємо на значок «Градуси» і ставимо кількість градусів
720 (рис. 3.8). Це означає, що мотори виконають два оберти.

Рисунок 3.8 – Редагування блоку «Рульове управління»
Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування», з'єднуємо з блоком «Рульове управління» (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 – Додавання нового блоку
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У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове управління »і переносимо до
блоку «Очікування». В налаштуваннях блоку натискаємо на значок обертів і
вибираємо «Включити на кількість секунд» рис. 3.10. Це означає, що робота
моторів буде вимірюватися в секундах.

Рисунок 3.10 – Налаштування блоку
Лістинг готової програми показаний на рис. 3.11.

Рисунок 3.11 – Лістинг готової програми
Далі перевіряємо підключення до контролера. У правому нижньому куті
розташовується вікно управління підключенням (рис. 12).

Рисунок 3.12 – Вікно управління підключенням
При активному підключенні значок буде червоним. Заходимо в
«Перегляд портів» і перевіряємо відповідність номерів портів з моторами.
Мотори підключені до портів В і С (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Перегляд портів підключення
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Якщо все підключено правильно, натискаємо на "Завантажити та
запустити ». Програма готова.
Програма №2. Робота з об'єктом.
У даній програмі, роботу буде задано зближення з предметом і віддалення
від нього. В основі цієї дії лежить робота ультразвукового датчика.
Створюємо новий проект. У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове
управління» і додаємо в програму. Натискаємо на значок обертів і вибираємо
«Включити» (рис. 3.14). Це означає, що рух робота необмежений і триватиме до
тих пір, поки не буде додано нове обмеження.

Рисунок 3.14 – Редагування блоку
Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування», додаємо в програму. Натискаємо на блок і починаємо його
редагування. Вибираємо значок «Час». В спливаючому списку вибираємо
«Ультразвуковий датчик» - «Змінити» - «Відстань в сантиметрах» (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Редагування блоку «Очікування»
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Далі натискаємо на цифру 2 і вибираємо «1», що означає «Зменшити»
рис. 3.16. Це означає, що напрямок руху робота буде прагнути до зменшення
відстані між ним і предметом.

Рисунок 3.16 – Редагування блоку «Очікування»
Далі в рядку «Сума» ставимо цифру 11. Це означає, що робот зменшить
свою відстань до предмета на 11 см. рис. 3.17.

Рисунок 3.17 – Заповнення рядку «Сума»
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове управління» і додаємо в
програму до останнього блоку. Натискаємо на значок оборотів і вибираємо
«Вимкнути» рис. 3.18. Це значить, що робот зупиниться після скоєння
попереднього дії.

Рисунок 3.18 – Редагування оборотів

27

Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування», додаємо в програму до останнього блоку. У вкладці «Дія»
вибираємо блок «Рульове управління» і додаємо в програму до останнього
блоку. Редагуємо блок. Натискаємо на значок обертів і вибираємо «Включити»
(рис. 3.19).

Рисунок 3.19 – Редагування блоку
Далі

встановлюємо

потужність «-50» (рис. 3.20).
Рисунок 3.20 – Встановлення
потужності моторів
Відкриваємо

вкладку

«Управління операторами» і
вибираємо блок «Очікування», додаємо в програму. Натискаємо на блок і
починаємо його редагування. Вибираємо значок «Час». Під спливаючому
списку вибираємо «Ультразвуковий датчик» - «Змінити» -«Відстань в
сантиметрах» (рис. 3.21).
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Рисунок 3.21 – Редагування блоку
Далі натискаємо на цифру 2 і вибираємо «0», що означає «Збільшити»
рис. 3.22. Це означає, що напрямок руху робота буде прагнути до збільшення
відстані між ним і предметом.

Рисунок 3.22 – Встановлення напрямку руху
Далі в рядку «Сума» ставимо цифру 6. Це означає, що робот збільшить
своє відстань від предмета на 6 см (рис. 3.23).

Рисунок 3.23 – Заповнення рядка «Сума»
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У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове управління »і додаємо в
програму до останнього блоку. Натискаємо на значок обертів і вибираємо
«Вимкнути» (рис. 3.24). Це значить, що робот зупиниться після скоєння
попереднього дії.

Рисунок 3.24 – Зупинка руху
Після

цього

програма

завершена.

Загальний

вигляд

програми

представлений на рис. 3.25. Запускаємо програму.

Рисунок 3.25 – Загальний вигляд програми
Таблиця 3.1 – Варіанти завдання 1 для самостійної роботи студентів
Варіант

Завдання

1

Задати роботу рух типу: вперед 1 сек-назад 1 сек.

2

Задати роботу рух типу: вперед 2 сек.-назад 1 сек.

3
4
5
6

Задати роботу рух типу: зменшити відстань до предмета на 10 смзупинка.
Задати роботу рух типу: зменшити відстань до предмета на 15 смзупинка.
Задати роботу рух типу: збільшити відстань від предмета на 10 смзупинка.
Задати роботу рух типу: вперед 2 сек.-назад 2 сек.
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Завдання №2. Більш складні дії.
Мета завдання №2 в розгляді більш складних процедур, які необхідні для
програмування робота. завдання містить дві спільні програми та програми для
самостійної роботи. Студенти діляться на групи по дві людини і виконують 2
програми. Після виконання двох спільних програм, студенти беруть в
відповідно до свого варіантом завдання і виконують його індивідуально.
Програма №1. Багатозадачність.
Напишемо програму на виконання декількох дій одночасно. Робот буде
рухатися вперед і одночасно відтворювати звуковий сигнал.
Створюємо новий проект. У вкладці «Дія» вибираємо блок «Рульове
управління »і додаємо в програму на відстані від блоку «Старт» (рис. 3. 26).

Рисунок 3.26 – Додавання блоку
Редагуємо блок, вказуючи в кількості оборотів цифру 2 (рис. 3.27).

Рисунок 3.27 – Зміна кількості оборотів
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Звук» і приєднуємо його до блоку
«Рульове управління». редагуємо блок «Звук». Натискаємо на блок і вибираємо
«Відтворити файл». Далі вибираємо «Зупинка» (рис. 3.28).

Рисунок 3.28 – Редагування блоку «Звук»
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Далі у вкладці «Дія» вибираємо блок «Звук» і розташовуємо його нижче
двох блоків, які не з'єднуючи (рис. 3.29).

Рисунок 3.29 – Загальний вигляд програми
Далі редагуємо останній блок. Натискаємо на порожній прямокутник в
верхньому правому куті блоку й у спливаючому вікні вибираємо «Motor idle»
(рис. 3.30).

Рисунок 3.30 – Редагування блоку «Звук»
Далі натискаємо на прапорець і під сплив списку вибираємо 2 (рис. 3.31).

Рисунок 3.31 – Редагування блоку
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Тепер з'єднуємо блок «Старт» з блоком «Рульове управління» і другим
блоком «Звук». Готова програма представлена на рис. 3.32. Запустіть програму.

Рисунок 3.32 – З'єднання блоків
Програма №2. Циклічні дії.
Створимо цикл повторюваних рухів робота вперед-назад в Протягом 5
секунд. Ця проста програма допоможе освоїти використання циклів в програмі.
Створіть новий проект. Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і
вибираємо блок« Цикл ». з'єднуємо з блоком «Старт» (рис. 3.33).

Рисунок 3.33 – Блок «Цикл»
У вкладці «Дія» вибираємо дві блоку «Рульове управління »і додаємо в
програму в центр циклу (рис. 3.34).

Рисунок 3.34 – Блоки в циклі
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Перший блок залишаємо без змін. У другому блоці редагуємо потужність
і ставимо -50 (рис. 3.35).

Рисунок 3.35 – Редагування другого блоку
Далі натискаємо на знак нескінченності в закінченні циклу і вибираємо зі
списку позицію «Час» (рис. 3.36).

Рисунок 3.36 – Редагування циклу
За замовчуванням час даного циклу дорівнює 5 сек. Що задовольняє
завдання. Цикл готовий, запускаємо програму.
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Таблиця 3.2 – Варіанти самостійної роботи для завдання 2
Варіант

Завдання

1

Цикл 4 сек .: робот рухається вперед-назад.

2

Робот рухається прямо 3 сек. і видає звуковий сигнал одночасно.

3

Робот повертається навколо себе 5 сек. і видає звуковий сигнал
одночасно.

4

Цикл 5 сек .: робот повертається навколо себе 1 раз-їде прямо 1 оберт.

5

Цикл 4 сек .: робот їде 2 сек. - повертається на 360°.

6

Робот рухається назад 5 сек і видає звуковий сигнал одночасно.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритми програм у середовищі LEGO MINDSTORMS Education

EV3.
3. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Що таке багатозадачність?
2. Що таке цикл?
3. Яким способом задавалася роботу багатозадачність дій?
4. Перерахуйте одиниці виміру роботи великого мотора?
5. Що таке блок «Очікування» і принцип його роботи?
6. Що таке блок «Цикл» і принцип його роботи?
7. Що таке блок «Рульове управління» і принцип його роботи?
8. Що таке блок «Початок»?
Література: [5 – 10].
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Лабораторна робота № 4
Тема. Шини даних. Реєстрація зібраних даних.
Мета роботи: ознайомлення з методом передачі інформації за допомогою
шин даних. Для цього напишемо програму, в якій використовується три типи
шин даних. Використання шин даних представлено у вигляді сполук між
блоків, за якими буде передаватися необхідна інформація, яка збирається
ультразвуковим датчиком.
Короткі теоретичні відомості
Шина – це набір з'єднань, по яких передаються різні сигнали. Шина даних
– шина даних дозволяє вам передати входить значення для програмного блоку,
використовуючи вихідну значення іншого блоку вашої програми. Це дозволяє
вам створювати взаємозв'язку між блоками і програмувати більш складну
поведінку вашого робота. Шини даних передають значення від одного блоку
іншому. Кожна шина даних має тип, який визначається типом виводу блоку на
початку шини. Крім того, це є типом значення, переданого шиною даних.
Блок «Ультразвуковий датчик» – блок ультразвукового кольору отримує
дані від ультразвукового датчика. Ви можете виміряти відстань, як в дюймах,
так і в сантиметрах і отримати числовий висновок. Крім того, ви можете
порівняти відстань з граничним значенням і отримати логічний висновок
(істина або брехня). Також ви можете виявляти інші ультразвукові сигнали в
пасивному режимі.
Блок «Текст» – текстовий блок може об'єднувати до трьох текстових
елементів в один текстовий елемент. Уведення текстового блоку дозволяють
об'єднувати до трьох текстових елементів. Ви можете вводити значення
введення прямо в блоці. Або ж, як варіант, значення можна передавати по
шинам даних від висновків інших програмних блоків.
Висновок текстового блоку дає об'єднаний текстовий елемент. Для
використання виведення скористайтеся шиною даних для його підключення до
іншого програмного блоку.
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Блок «Екран» – може відображати текст або графіку на екрані модуля
EV3.
Осціллограф – прилад, призначений для дослідження (Спостереження,
записи, вимірювання) амплітудних і тимчасових параметрів електричного
сигналу.
Осціллоскоп – прилад, призначений для спостереження за процесами в
електричних ланцюгах, що представляє собою спрощений осцилограф. Режим
осцилоскопа дозволяє бачити значення датчиків, підключених до модулю EV3
в режимі реального часу.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3.

Після

виконання

загальної

програми,

студенти

отримують

індивідуальні завдання від викладача. Самостійна робота виконується кожним
студентом індивідуально.
4. Завдання для самостійної роботи вказані в таблицях 4.1 – 4.2.
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
Завдання №1. Знайомство з шинами даних.
Мета даного розділу в ознайомленні з методом передачі інформації за
допомогою шин даних. Для цього напишемо програму, в якій використовується
три типи шин даних. Використання шин даних представлено у вигляді сполук
між блоків, за якими буде передаватися необхідна інформація, яка збирається
ультразвуковим датчиком. Загальну програму студенти виконують в групах по
два людини на один робот. Самостійна робота виконується кожним
індивідуально.
37

Програма. Вимірювання відстані до предмета.
Запрограмуємо

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих пір, поки
відстань між датчиком і робот не дорівнюватиме або менше 8 см. Як тільки
відстань стане 8 см, на екрані контролера з'являється на 2 сек. стандартне
зображення «Up». Усе дані вимірювання повинні відображатися на екрані
контролера.
Створюємо проект. Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і
вибираємо блок «Цикл». З'єднуємо з блоком «Старт» (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Цикл
У вкладці «Датчик» вибираємо блок «Ультразвуковий датчик »і додаємо
в цикл. Тепер редагуємо блок. Тиснемо на кнопку «Вимір». Далі у
спливаючому списку вибираємо «Порівняння» - «Відстань в сантиметрах»
(рис. 4.2).

Рисунок 4.2 – Редагування блоку
В «Тип порівняння» вибираємо значок «Менше» (рис. 4.3).
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Рисунок 4.3 – Вибираємо тип порівняння
Граничне значення вказуємо 8 (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Порогове значення
У вкладці «Операції з даними» вибираємо блок «Текст» і додаємо до
блоку «Ультразвуковий датчик». Починаємо редагування блоку «Текст». Для
цього повертаємося до блоку «Ультразвуковий датчик» і з'єднуємо точку
«Відстань в сантиметрах »ультразвукового датчика з точкою з'єднання« А »
блоку «Текст». На рис. 4.5, жовта лінія.

Рисунок 4.5 – Встановлюємо з'єднання
Далі в блоці «Текст» в позиції «В» ставимо одиницю виміру англійськими
літерами «cm» (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Ставимо одиницю виміру
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Після цього у вкладці «Дія» вибираємо блок «Екран» і додаємо до блоку
«Текст». Далі в блоці «Екран» натискаємо на кнопку «Зображення» і вибираємо
позицію «Текст» - «Сітка» рис. 4.7.

Рисунок 4.7 – Редагування блоку
Далі натискаємо на рядок у правому верхньому кутку блоку, де написано
«MINDSTORMS» і вибираємо «Провідний», рис. 4.8.

Рисунок 4.8 – Редагування блоку
Повертаємося до блоку «Текст» і з'єднуємо точку «Результат» з точкою
«Текст» блоку «Екран». На рис. 4.9 помаранчева лінія.

Рисунок 4.9 – Встановлюємо з'єднання
Повертаємося до блоку «Екран». Стовпець «X» матиме значення 5, а
рядок «Y» значення 6, рис. 4.10.

Рисунок 4.10 – Встановлюємо значення стовпця і рядка
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Тепер всі блоки циклу у нас є, залишилося відредагувати сам цикл. Для
цього в кінці циклу в блоці натискаємо на значок нескінченності і вибираємо в
списку «Логічне значення» (рис. 4.11).

Рисунок 4.11 – Налаштовуємо конфігурації циклу
Після цього повертаємося до блоку «Ультразвуковий датчик» і тягнемо
сполучну лінію від точки «Результат порівняння» з точкою «Поки не буде
істина: Істина» в кінці циклу на рис. 4.12 зелена лінія.

Рисунок 4.12 – Готовий цикл
Після цього у вкладці «Дія» вибираємо блок «Екран» і з'єднуємо з
циклом. Редагуємо блок. Натискаємо на рядок «Файл» у верхньому правому
кутку і вибираємо зі списку «Зображення проекту» - «Up» рис. 4.13.

Рисунок 4.13 – Редагування датчика
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Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування», додаємо в програму до блоку «Екран». Редагуємо блок і в рядку
«Секунди» ставимо кількість секунд: 2, рис. 4.14.

Рисунок 4.14 – Встановлюємо секунди
Готова програма представлена на рис. 4.15.

Рисунок 4.15 – Готова програма
Таблиця 4.1 – Варіанти самостійної роботи для завдання 1
Завдання

Варіант
Запрограмуйте

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
1

пір, поки відстань між датчиком і квадратом не може бути менше або
дорівнює 15 см. Як тільки відстань стане 15 см., на екрані контролера
з'являється на 5 сек. стандартне зображення «Up». Усе дані
вимірювання повинні відображатися на екрані контролера.
Запрограмуйте

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
2

пір, поки відстань між датчиком і квадратом не дорівнюватиме 10 см.
Як тільки відстань стане 10 см., На екрані контролера з'являється на 1
сек. стандартне зображення «Up». Всі данні вимірювання повинні
відображатися на екрані контролера.

42

Запрограмуйте

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
3

пір, поки відстань між датчиком і квадратом не може бути менше 9 см.
Як тільки відстань стане менше 9 см., Відтворити звуковий сигнал з
переліку стандартних звукових сигналів LEGO. Тривалість сигналу 2
сек. Всі ці виміри повинні відображатися на екрані контролера.
Запрограмуйте

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
пір, поки відстань між датчиком і квадратом не може бути менше або
4

дорівнює 12 см. Як тільки відстань стане менше 12 см, відтворити
звуковий сигнал з переліку стандартних звукових сигналів LEGO.
Тривалість

сигналу

1

сек.

Всі

данні

вимірювання

повинні

ультразвукового

датчика

відображатися на екрані контролера.
Запрограмуйте

робота

за

допомогою

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
пір, поки відстань між датчиком і квадратом не дорівнюватиме 10 см.
5

Як тільки відстань стане менше 10 см., Відтворити звуковий сигнал з
переліку стандартних звукових сигналів LEGO. Тривалість сигналу 3
сек. Всі ці виміри повинні відображатися на екрані контролера.
Запрограмуйте

робота

за

допомогою

ультразвукового

датчика

вимірювати відстань в сантиметрах до кольорового квадрата до тих
6

пір, поки відстань між датчиком і квадратом не може бути менше або
дорівнює 9 см. Як тільки відстань стане 9 см., на екрані контролера
з'являється на 3 сек. стандартне зображення «Up». Усе дані
вимірювання повинні відображатися на екрані контролера.
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Завдання №2. Реєстрація зібраних даних.
Мета розділу полягає в ознайомленні з віддаленим режимом збору даних
про зовнішнє середовище за допомогою датчиків. Даний режим є основним
режимом роботи роботів і роботизованих систем. В якості базової, буде
розглянуто програму зі збору даних датчика кольору в віддаленому режимі і їх
реєстрації на комп'ютері. Програму студенти виконують в групах по два
людини на один робот. Після освоєння базової програми, кожен студент в
відповідно до свого варіантом виконує індивідуальне завдання на інші види
датчиків, за допомогою яких також можна збирати інформацію в віддаленому
режимі.
Програма. Реєстрація віддалених даних.
У даній програмі ми запрограмуємо робот в віддаленому режимі збирати
інформацію про зовнішнє середовище певний проміжок часу. Після цього ми
підключаємося до контролера і завантажуємо зібрану інформацію, яка
відображається в зручному для нас вигляді. У нашому випадку інформація буде
відображатися у вигляді графіка.
Створимо програму зі збору у віддаленому режимі даних датчика
кольору, який буде вимірювати яскравість зовнішнього освітлення. Після чого
завантажимо зібрану інформацію по яскравості освітлення та відобразимо її у
вигляді графіка на екрані комп'ютера. Створюємо новий експеримент.
Заходимо «Файл» - «Новий проект» - «Експеримент». Відразу ж необхідно
зберегти наш експеримент. Для цього заходимо в «Файл» - «Зберегти проект» і
зберігаємо проект в відповідно до свого порядковим номером. Далі включаємо
модуль EV3 і підключаємо до комп'ютера за допомогою USB. Далі зупиняємо
режим осцилоскопа рис. 4.16.

Рисунок 4.16 – Відключення режиму осцилоскопа
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Далі в настройках міняємо «Частота вибірки» на 20 вибірок в секунду і
міняємо режим датчика кольору на «Яскравість зовнішнього освітлення »,
рис. 4.17.

Рисунок 4.17 – Зміна налаштувань
Тепер завантажуємо експеримент в модуль (рис. 4.18).

Рисунок 4.18 – Завантаження експерименту в модуль
Після цього від'єднуємо USB- кабель і маємо в своєму розпорядженні
робот з датчиком біля джерела світла. У контролері знаходимо програму під
назвою, яке використовувалося при збереженні, і запускаємо її. Після
завершення експерименту знову приєднуємо USB- кабель до комп'ютера. Далі
натискаємо кнопку «Передати» рис. 4.19.

Рисунок 4.19 – Завантаження експерименту
Далі вибираємо зі списку наш файл і завантажуємо інформацію
(рис. 4.20).

Рисунок 4.20 – Вибираємо файл з експериментом
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Після цього у нас з'явиться графік зміни яскравості зовнішнього
освітлення. На даному графіку ми можемо простежити за змінами яскравості
зовнішнього освітлення в різні проміжки часу.
Таблиця 4.2 – Варіанти самостійної роботи для завдання 2
Варіант
1

Завдання
Зібрати в віддаленому режимі за допомогою гіроскопічного датчика
кут відхилення. Тривалість експерименту 10 сек. Частота вибірок-10.
Зібрати в віддаленому режимі за допомогою гіроскопічного датчика

2

швидкість переміщення. Тривалість експерименту 5 сек. Частота
вибірок-20.
Зібрати в віддаленому режимі інформацію про обертання мотора.

3

Скільки обертань зробить мотор за 7 секунд. Тривалість експерименту
7 сек. Частота вибірок-10. Одиниця зміни- градуси.
Зібрати в віддаленому режимі інформацію про обертання мотора.

4

Скільки обертань зробить мотор за 5 секунд. Тривалість експерименту
5 сек. Частота вибірок-10. Одиниця ізмеренія- кількість обертів.
Зібрати в віддаленому режимі інформацію про обертання мотора.

5

Скільки

обертань

зробить

мотор

за

10

секунд.

Тривалість

експерименту 10 сек. Частота вибірок-10. Одиниця ізмереніякількість обертів.

6

Зібрати в віддаленому режимі за допомогою гіроскопічного датчика
кут відхилення. Тривалість експерименту 5 сек. Частота вибірок-10.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритми програм у середовищі LEGO MINDSTORMS Education

EV3.
3. Висновки щодо роботи.
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Контрольні питання:
1. Що таке шина?
2. Що таке шина даних?
3. Які операції проводилися в програмі за допомогою шин даних?
4. Що таке режим осцилоскопа?
5. В яких одиницях виміру може аналізуватися робота мотора?
6. Що таке осцилограф?
7. Що таке блок «Текст»?
8. Що таке блок «Ультразвуковий датчик» і як він працює?
9. Що таке блок «Екран»?
Література: [10 – 15].
Лабораторна робота № 5
Тема. Використання блоку «Перемикач». Програмування графіків.
Мета роботи: ознайомлення з блоком «Перемикач» і «Багатопозиційний
перемикач». За допомогою перемикача роботу можна задавати різні умови. Це є
необхідним для побудови великих програм, містять складні алгоритми і
націлених

на

визначення

роботу

складних

завдань.

Використовуючи

багатопозиційний перемикач, ми можемо задавати роботу складні умови.
Короткі теоретичні відомості
Яскравість – характеристика, що дорівнює відношенню сили світла в
певному напрямку до площі проекції, що світиться поверхні на площину,
перпендикулярну цьому напрямку, і вимірюється в канделах на квадратний
сантиметр: кд / см2.
Блок «Перемикач» – блок «Якщо ... то» – це контейнер, що містить дві
або більше послідовності програмних блоків. Кожна послідовність називається
варіантом. Перевірка на початку «Якщо ... то» визначає, який варіант буде
запущений. При кожному виконанні «Якщо ... то» буде спрацьовувати тільки
один варіант.
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Блок «Великий мотор» – управляє великим мотором. Ви можете вмикати
або вимикати мотор, управляти його рівнем потужності або включати мотор на
певну кількість часу або обертів.
Блок «Незалежне керування моторами» – може змушувати робота
рухатися вперед, назад, повертатися чи зупинятися. Використовуйте блок
«Незалежне керування моторами »для роботизованих транспортних засобів, в
яких є два великих мотора, де один мотор керує лівою стороною транспортного
засобу, а другий мотор управляє правою стороною. Можна змусити два мотора
обертатися з різними швидкостями або в різних напрямках, щоб ваш робот
повертався. Режим програмування графіка дозволяє роботу виконувати дії на
підставі даних, зареєстрованих під час експерименту.
Для програмування графіка необхідно налаштувати порогові зони. Зона
панелі програмування використовується для створення набору програмних
блоків, які будуть працювати, поки значення датчика знаходиться в межах
даної конкретної зони. Кожна зона відокремлена від наступної зони граничним
значенням. Налаштуйте порогове значення, для цього перетягніть порогову
лінію вгору або вниз, або введіть конкретне число в графу порогового значення.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3.

Після

виконання

загальної

програми,

студенти

отримують

індивідуальні завдання від викладача. Самостійна робота виконується кожним
студентом індивідуально.
4. Завдання для самостійної роботи вказані в таблицях 5.1 – 5.2.
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
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Завдання. Багатопозиційний перемикач.
Програма №1. Простий перемикач.
У даній програмі ми розглянемо простий перемикач на прикладі
невеликої програми. Напишемо програму, в якій робот буде рухатися вздовж
чорної лінії і вимірювати яскравість відбитого світла за допомогою датчика
кольору. Якщо яскравість відбитого світла буде менше 50 кд, то робот
откланяется вправо, якщо яскравість відбитого світла буде більше 50 кд, то
робот откланяется вліво. Дія циклічно, поки робот не доїде до кінця лінії.
Створюємо проект. Додаємо в програму блок «Цикл». далі у вкладці
«Управління операторами» вибираємо блок «Перемикач» і додаємо його в цикл
(рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Цикл програми
Даний блок розділений на дві частини: верхня частина відповідає за
умова «Істина», а нижня-за умову «Брехня». редагуємо блок «Перемикач».
Натискаємо на головну кнопку блоку і вибираємо «Датчик кольору» «Порівняння» - «Яскравість відбитого світла» рис. 5.2. В блоці за
замовчуванням «Тип порівняння» дорівнює 4, що означає «Менше», а «Межа»
дорівнює 50 кд. Це задовольняє нашому умові. Далі у вкладці «Дія» вибираємо
два блоки «Великий мотор» і маємо в своєму розпорядженні послідовно в
верхній частині блоку «Перемикач», рис. 5.3.
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Рисунок 5.2 – Редагування блоку «Перемикач»

Рисунок 5.3 – Додавання блоків
Редагуємо блоки. У першому блоці порт з'єднання «С», а дію вибираємо
«Вимкнути», рис. 5.4.

Рисунок 5.4 – Редагування блоку
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У другому блоці порт з'єднання «В», а дія вибираємо «Включити»,
рис. 5.5.

Рисунок 5.5 – Редагування блоку
Далі у вкладці «Дія» вибираємо два блоки «Великий мотор» і маємо в
своєму розпорядженні послідовно в нижній частини блоку «Перемикач»,
рис. 5.6.

Рисунок 5.6 – Додавання нових блоків
Редагуємо блоки. У першому блоці порт з'єднання «В», а дію вибираємо
«Вимкнути», рис. 5.7.
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Рисунок 5.7 – Редагування блоків
У другому блоці порт з'єднання «С», а дія вибираємо «Включити»,
рис. 5.8.

Рисунок 5.8 – Редагування блоків
Програма готова. Загальний вигляд програми представлений на рис. 5.9.

Рисунок 5.9 – Готова програма
Програма №2. Багатопозиційний перемикач
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Напишемо програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам датчика
кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з кольорового квадрата.
Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів. Робот повертає ліворуч, якщо перед
ним синій колір. Робот повертає направо, якщо перед ним жовтий колір.
Створюємо проект. Додаємо в програму блок «Цикл». далі у вкладці
«Управління операторами» вибираємо блок «Перемикач» і додаємо його в цикл
рис. 5.10.

Рисунок 5.10 – Додавання блоку «Перемикач»
Редагуємо блок «Перемикач». Натискаємо на головну кнопку блоку і
вибираємо «Датчик кольору» – «Вимірювання» – «Колір» рис. 5.11.

Рисунок 5.11 – Редагування блоку
Далі у вкладці «Дія» вибираємо «Незалежне управління моторами »і
маємо в своєму розпорядженні в верхній частині блоку «Перемикач» рис. 5.12.
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Рисунок 5.12 – Додавання блоку
Редагуємо блок. Вибираємо дію моторов- «Включити». Виставляємо
потужність моторів «В» і «С» 40, рис. 5.13.

Рисунок 5.13 – Редагування блоку
Далі натискаємо на кнопку і вибираємо «Ні кольору». Далі у вкладці
«Дія» вибираємо «Незалежне управління моторами »і маємо в своєму
розпорядженні в нижній частині блоку «Перемикач» (рис. 5.14).

Рисунок 5.14 – Додавання блоку
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Редагуємо блок. Вибираємо дію моторов- «Включити». Виставляємо
потужність моторів «В» -10 і «С» 40, рис. 5.15.

Рисунок 5.15 – Редагування блоку
Далі натискаємо на кнопку і вибираємо колір «Синій». Тепер нам
потрібно додати ще один осередок для третього дії. Для цього знаходимо
значок «Додати» в блоці «Перемикач» і натискаємо на нього. Після цього у нас
з'являється ще один осередок для блоку, рис. 5.16.

Рисунок 5.16 – Додавання нового осередку в блоці
«Перемикач» Тепер додаємо в цей осередок блок «Незалежне керування
моторами

».

Редагуємо

блок.

Вибираємо

дію

моторов-"Увімкнути".

Виставляємо потужність моторів «В» -40 і «С» 10, рис. 5.17.
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Рисунок 5.17 – Редагування блоку
Після цього натискаємо на і вибираємо колір «Жовтий». Готова програма
зображена на рис. 5.18.

Рисунок 18 – Готова програма
Таблиця 5.1 – Варіанти самостійної роботи для завдання 1
Варіант

Завдання
Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з

1

кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.
Робот повертає ліворуч, якщо перед ним червоний колір. Робот
повертає направо, якщо перед ним зелений колір.

2

Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з
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кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.
Робот повертає ліворуч, якщо перед ним жовтий колір. Робот
зупиняється, якщо перед ним зелений колір.
Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з
3

кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.
Робот повертає ліворуч, якщо перед ним зелений колір. Робот
повертає направо, якщо перед ним червоний колір.
Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з

4

кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.
Робот зупиняється, якщо перед ним червоний колір. Робот повертає
направо, якщо перед ним зелений колір.
Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з
кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.

5

Робот повертає ліворуч, якщо перед ним червоний колір. Робот
повертає направо, якщо перед ним синій колір.
Напишіть програму, в якій робот буде рухатися згідно вимірам
датчика кольору. Кольорове значення датчик буде зчитувати з
6

кольорового квадрата. Робот їде прямо, якщо немає ніяких квітів.
Робот повертає ліворуч, якщо перед ним жовтий колір. Робот повертає
направо, якщо перед ним зелений колір.
Завдання №2. Програмування графіків.
В даному розділі будемо використовувати середу програмування

графіків, щоб запрограмувати приводную платформу для виконання дій при
зборі даних. Це дозволить освоїти метод програмування з використанням
графіків.
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Програма. Переміщення робота щодо предмета.
Програма заснована на вимірах відстані до кольорового квадрата
ультразвуковим датчиком. Робот їде прямо і зупиняється за 10 см. від квадрата,
потім від'їжджає на відстань до 20 см. Тривалість експерименту 10 сек.
Програмування за допомогою графіків дозволяє програмувати робота, без
використання деяких блоків. Замість блоків є графік, на якому можна вказати
деякі конфігурації і умови програми. Загальну програму студенти виконують в
групах по два людини на один робот. Самостійна робота виконується кожним
індивідуально.
Створіть і збережіть під своїм ім'ям експеримент. Увімкніть і підключіть
модуль EV3 до комп'ютера за допомогою USB. Далі налаштовуємо
експеримент згідно з даними, зображеним на рис. 5.19.

Рисунок 5.19 – Налаштування конфігурацій
Далі вручну встановіть масштаб по осі Y на максимальне значення 40
рис. 5.20.

Рисунок 5.20 – Визначення масштабу
Перейдіть до режиму програмування графіків рис. 5.21.
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Рисунок 5.21 – Режим програмування графіків
Встановіть прапорці в зоні зірочки і прямокутника, щоб відобразити
порогові лінії в області графіка рис. 5.22.

Рисунок 5.22 – Відображення порогових ліній графіка
Перетягніть першу порогову лінію на 20 см, рис. 5.23. Також значення
можна ввести вручну.

Рисунок 5.23 – Установка порогової лінії
Встановіть прапорець в зоні кола, щоб додати другу порогову лінію,
рис. 5.24.
59

Рисунок 5.24 – Додаємо другу порогову лінію
Встановіть другу порогову лінію на 10 см, рис. 5.25.

Рисунок 5.25 – Установка другої порогової лінії
Клацніть на зоні зірочки і відкрийте палітру програмування графіка,
рис. 5.26.

Рисунок 5.26 – Палітра програмування графіка
Створюємо програму, зображену на рис. 5.27.

Рисунок 5.27 – Створення програми
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Програма складається з блоків «Рульове управління» та «Індикатор стану
модуля». Клацніть на зоні прямокутника і знову відкрийте палітру
програмування графіка рис. 5.28.

Рисунок 5.28 – Палітра програмування графіка
Заново створіть програму, показану на рис. 5.29.

Рисунок 5.29 – Створення програми
Тепер клацніть на зоні кола і знову відкрийте палітру програмування
графіка рис. 5.30.

Рисунок 5.30 – Палітра програмування графіка
Заново створіть, показану на рис. 5.31 програму.
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Рисунок 5.31 – Створення програми
Після цього ми вказали всі, що повинна виконувати приводная платформа
в кожній зоні. Встановіть робот на відстані приблизно 40 см. Від кольорового
квадрата. Завантажте та запустіть програму рис. 5.31.

Рисунок 5.31 – Завантаження та запуск програми
Таблиця 5.2 – Варіанти самостійної роботи для завдання 2
Завдання

Варіант

Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 20 см. від
1

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 30 см. Тривалість
експерименту 10 сек.
Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 20 см. від

2

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 30 см. Тривалість
експерименту 9 сек.
Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 15 см. від

3

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 30 см. Тривалість
експерименту 15 сек.
Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 5 см. від

4

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 15 см. Тривалість
експерименту 10 сек.
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Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 10 см. від
5

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 25 см. Тривалість
експерименту 8 сек.
Напишіть програму, в якій робот їде прямо і зупиняється за 15 см. від

6

квадрата, потім від'їжджає на відстань до 30 см. Тривалість
експерименту 10 сек.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритми програм у середовищі LEGO MINDSTORMS Education

EV3.
3. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Що таке яскравість?
2. Для чого використовується перемикач?
3. Для чого використовується багатопозиційний перемикач?
4. Для чого застосовується метод програмування графіків?
5. Що таке блок «Великий мотор»?
6. Що таке блок «Незалежне керування моторами»?
7. Що таке блок «Перемикач»?
8. Як відбувається програмування робота за допомогою графіків?
Література: [8 – 18].
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Лабораторна робота № 6
Тема. Складання робота-маніпулятора.
Мета роботи: набуття навичок складання робота-маніпулятора.
Короткі теоретичні відомості
Промисловий робот це маніпуляційний робот, який призначений для
виконання рухових і керуючих функцій у виробничому процесі. Іншими
словами, це автоматичне пристрій, що складається з маніпулятора і змінювати
програму пристрою управління, яке формує керуючі впливу, які визначають
необхідні

руху

виконавчих

органів

маніпулятора.

Застосовується

для

переміщення предметів виробництва і виконання різних технологічних
операцій.
Маніпулятор – це механізм для управління просторовим положенням
знарядь і об'єктів праці. Маніпулятори, як правило, включають в себе рухливі
ланки двох типів:
ланки, що забезпечують поступальний рух;
ланки, що забезпечують обертальні переміщення.
Поєднання і взаємне розташування ланок визначає ступінь рухливості, а
також область дії маніпуляційної системи робота.
У розвитку систем управління промислових роботів можна простежити
два напрямки. Одне з них бере свій початок від систем програмного управління
верстатами і перетворилося в створення автоматично керованих промислових
маніпуляторів. Друге призвело до появи напівавтоматичних біотехнічних і
інтерактивних систем, в яких в управлінні діями промислового робота бере
участь людина-оператор. Таким чином, промислові роботи можна поділити на
наступні три типи:
Автоматичні роботи:
Програмні роботи (роботи з програмним управлінням) – найпростіша
різновид автоматично керованих промислових роботів, до сих пір широко
використовуваних в силу їх дешевизну на різних промислових підприємствах
для обслуговування нескладних технологічних процесів. У таких роботах
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відсутній сенсорна частина, а всі дії виконуються циклічно по жорсткої
програмі, закладеної в пам'ять пристрою, що запам'ятовує пристрою.
Адаптивні роботи (роботи з адаптивним управлінням) - роботи, оснащені
сенсорною частиною (системою очувствленія) і забезпечені набором програм.
Сигнали, що надходять до системи управління від датчиків, аналізуються нею, і
в залежності від результатів приймається рішення про подальші дії робота, яка
передбачає перехід від однієї програми до інший (зміна технологічної операції).
апаратне та програмне забезпечення - в принципі те саме, що і в попередньому
випадку, але до його можливостей пред'являються підвищені вимоги.
Роботи, що навчаються в процесі - роботи, дії яких повністю формуються
в ході навчання (людина при допомогою спеціальної плати задає порядок дій
робота, і цей порядок дій записується в пам'ять пристрою, що запам'ятовує).
Інтелектуальні роботи (роботи з елементами штучного інтелекту) –
роботи, здатні за допомогою сенсорних пристроїв самостійно сприймати і
розпізнавати обстановку, будувати модель середовища, і автоматично
приймати рішення про подальші діях, а також самообучаться в міру
накопичення власного досвіду діяльності.
Біотехнічні роботи:
Командні роботи (роботи з командним управлінням) - маніпулятори, в
яких людина-оператор дистанційно задає з командного пристрою рух в
кожному зчленуванні (строго кажучи, це – не роботи в повному розумінні
слова, а «напівробота»). Копіюючі роботи - маніпулятори, що копіюють дії
приводиться в рух оператором пристрою, що задає, кинематически подібного
виконавчого механізму маніпулятора.
Напівавтоматичні роботи – роботи, при управлінні якими людинаоператор задає лише рух робочого органу маніпулятора, а формування
узгоджених рухів в зчленуваннях система управління роботів здійснює
самостійно.
Інтерактивні роботи:
Автоматизовані роботи (роботи з автоматизованим управлінням) -–
роботи, що чергують автоматичні режими управління з біотехнічних.
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Супервизорного роботи (роботи з супервизорного управлінням) - роботи, що
виконують автоматично все етапи заданого циклу операцій, але здійснюють
перехід від одного етапу до іншого по команді людини-оператора.
Діалогові роботи (роботи з діалоговим управлінням) – автоматичні
роботи (будь-який різновиди), здатні взаємодіяти з людиною-оператором,
використовуючи мову того чи іншого рівня (включаючи подачу текстових або
голосових команд і відповідні повідомлення робота). Більшість сучасних
роботів функціонує на основі принципів зворотного зв'язку, підлеглого
управління та ієрархічності системи управління роботом.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3. Зібрати робот-маніпулятор, як вказано в методичних вказівках..
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
Завдання. Збірка робота-маніпулятора.
У даній роботі ми спроектуємо робота, який буде переміщати предмети і
розташовувати їх в заданих місцях рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Робот маніпулятор
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Робот складається з контролера, моторів, датчика кольору і датчика
торкання. Мета проекту полягає в проектуванні робота, який знаходитиме в
просторі предмети і переміщати їх в задані місця. Такий робот широко
використовується

у

виробництві.

Збірку

робота

студенти

виконують,

розбившись на групи по дві людини. Відкриваємо програму LEGO
MINDSTORMS Education EV3. Вибираємо вкладку «Основний набір моделі»
(рис. 6.2).

Рисунок 6.2 – Вкладка «Основний набір моделі»
Далі вибираємо вкладку «Інструкції до моделі» і знаходимо справа в
списку «Рука робота» рис. 6.3.

Рисунок 6.3 – Вкладка «Рука робота»
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І натискаємо на «Відкрити». Після цього нам відкривається програма, де в
правому верхньому куті є допоміжне вікно, яке має три сторінки. На першій
сторінці знаходиться відео роботи готового робота. Натискаємо на кнопку
«Наступна сторінка» та вибираємо другу сторінку. На ній міститься
керівництво по збірці робота, рис. 6.4.

Рисунок 6.4 – Керівництво по збірці
Відкриваємо керівництво і починаємо збірку робота, дотримуючись всіх
вказівок.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритми складання основних вузлів робота.
3. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Що таке промисловий робот?
2. Що таке маніпулятор і для чого він використовується?
3. Назвіть основні три типи роботів з точки зору управління.
5. Що таке біотехнічні роботи? Перерахуйте види біотехнічних роботів.
6. Що таке інтерактивні роботи?
Література: [18 – 22].
68

Лабораторна робота № 7
Тема. Програмування робота- маніпулятора.
Мета роботи: набуття навичок програмування робота-маніпулятора.
Короткі теоретичні відомості
Блок «Середній мотор» – блок «Середній мотор» управляє середнім
мотором. Ви можете вмикати або вимикати мотор, управляти його рівнем
потужності або включати мотор на певну кількість часу або оборотів.
Блок «Індикатор стану модуля» – управляє індикатором стану модуля.
Індикатор стану модуля знаходиться навколо кнопок управління модулем на
лицьовій панелі модуля EV3. Ви можете зробити індикатор стану модуля
зеленим, помаранчевим або червоним, вимкнути його або змусити його
блимати.
Блок «Звук» – блок звуку видає звук, використовуючи динамік в модулі
EV3. Ви можете програвати записані звукові файли або вказати музичну ноту
або тон.
Блок «INI» –даний блок дозволяє створювати програму, яку можна
використовувати в якості додаткової програмної частини в інших програмах.
Хід роботи
1. Ознайомитися з короткими теоретичними відомостями;
2. Загальну програму лабораторної роботи, варіант визначається
викладачем. Загальну програму студенти виконують в групах по дві людини на
один робот.
3.

Після

виконання

загальної

програми,

студенти

отримують

індивідуальні завдання від викладача. Самостійна робота виконується кожним
студентом індивідуально.
4. Завдання для самостійної роботи вказані в таблиці 7.1.
5. Написати звіт з алгоритмом роботи по виконаним завданням.
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Завдання. Програмування маніпулятора.
Метою даного розділу є придбання навички створення більш складних
програм з великою кількістю компонентів. Ми запрограмуємо маніпулятор
виконувати стандартні для себе дії: переміщення предметів в просторі рис. 1.
Це дозволить зрозуміти принцип роботи великих промислових роботіваналогів, а також, спосіб їх програмування і управління. Загальну програму
студенти виконують в групах по два людини на один робот. Самостійна робота
виконується кожним індивідуально.

Рисунок 7.1 – Робот маніпулятор
Програма. Переміщення предметів.
Програма полягає в переміщенні предметів в задану позицію. Праворуч і
ліворуч від платформи робота лежить по одному предмету. Робот чекає
команди оператора, яка полягає в дії натискання на кнопку: або «Вгору» предмет праворуч, або «Вниз» - предмет зліва. Залежно від того, яка кнопка
буде натиснута оператором, робот захоплює предмет і має в своєму
розпорядженні

перед

собою.

Кожне

натискання

кнопки

оператором

супроводжується звуковим сигналом і відповідним зображенням на екрані
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контролера. Відкриваємо програму LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Вибираємо вкладку «Основний набір моделі» рис. 7.2.

Рисунок 7.2 – Вкладка «Основний набір моделі»
Далі вибираємо вкладку «Інструкції до моделі» і знаходимо справа в списку
«Рука робота» рис. 7.3.

Рисунок 7.3 – Вкладка «Рука робота»
І натискаємо на «Відкрити». Після цього нам відкривається програма, де в
правому верхньому куті є допоміжне вікно, яке має три сторінки, рис. 7.4.

Рисунок 7.4 – Вікно програми
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Закриваємо допоміжне вікно і починаємо програмування. Заходимо в
«Мої блоки» і вибираємо блок «INI» і додаємо в програму. Відкриваємо
вкладку «Управління операторами », і вибираємо блок« Цикл »і додаємо до
блоку «INI», рис. 7.5.

Рисунок 7.5 – Цикл
Після цього у вкладці «Дія» вибираємо блок «Екран» і додаємо його в
початок циклу і редагуємо блок. Натискаємо на рядок у правому верхньому
куті блоку й вибираємо зі списку «Question mark» рис. 7.6.

Рисунок 7.6 – Редагування блоку
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Індикатор стану модуля »і додаємо до
блоку« Екран », рис. 7.7.
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Рисунок 7.7 – Додавання блоку «Індикатор стану модуля»
Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування» і додаємо до блоку «Індикатор стану модуля ». Редагуємо блок.
Натискаємо на кнопку «Вибір режиму» і вибираємо «Кнопки управління
модулем» - «Порівняння» - «Кнопки управління модулем», рис. 7.8.

Рисунок 7.8 – Редагування блоку
Далі натискаємо на «Набір ідентифікаторів кнопок модуля» і вибираємо
кнопки 4 та 5, рис. 7.9.

73

Рисунок 7.9 – Вибір кнопок реагування
Кнопка «Стан» залишається зі значенням «1». у вкладці «Дія» вибираємо
блок «Індикатор стану модуля» і додаємо до блоку «Очікування». Редагуємо
блок. натискаємо на кнопку «Вибір режиму» і вибираємо режим «Скидання»
рис. 7.10.

Рисунок 7.10 – Вибір режиму роботи блоку
У вкладці «Дія» вибираємо блок «Звук» і додаємо до блоку «Індикатор
стану модуля». Редагуємо блок. Натискаємо на рядок і зі списку вибираємо
звук «Air release» рис. 7.11.
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Рисунок 7.11 – Вибір звукового сигналу
Після цього у вкладці «Дія» вибираємо блок «Екран» і додаємо його до
блоку «Звук». Редагуємо блок. Натискаємо на рядок і зі списку вибираємо
зображення «Accept» рис. 7.12.

Рисунок 7.12 – Вибираємо тип зображення
Відкриваємо вкладку «Управління операторами» і вибираємо блок
«Очікування» і додаємо до блоку «Екран». Редагуємо блок. Натискаємо на
кнопку «Вибір режиму» і вибираємо «Кнопки управління модулем »-«
Порівняння »-« Кнопки управління модулем », рис. 7.13.
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Рисунок 7.13 – Редагування блоку
Далі натискаємо на «Набір ідентифікаторів кнопок модуля» і вибираємо
кнопку 2, рис. 7.14.

Рисунок 7.14 – Вибір кнопок реагування
Кнопка «Стан» залишається зі значенням «1». далі у вкладці «Управління
операторами» вибираємо блок «Перемикач» і додаємо його в цикл до
останнього блоку «Очікування» рис. 7.15.
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Рисунок 7.15 – Додаємо блок «Перемикач» в програму
Далі редагуємо блок «Перемикач». Натискаємо на кнопку «Режим» і
вибираємо «Числове значення» рис. 7.16.

Рисунок 7.16 – Редагування блоку
Після цього в верхній осередок додаємо блоки «Екран» і «Великий
мотор», рис. 7.17.
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Рисунок 7.17 – Редагування блоку «Перемикач»
Редагуємо блок «Екран». Вибираємо зображення «Forward», рис. 7.18.

Рисунок 7.18 – Вибираємо тип зображення
Далі редагуємо блок великого мотора. Натискаємо на «Режим роботи »і
вибираємо« Включити на кількість обертів», рис. 7.19.

Рисунок 7.19 – Вибираємо режим роботи
Далі «Потужність» ставимо 65, а кількість обертів 0,865. Порт з'єднання
«С» рис. 7.20.

78

Рисунок 7.20 – Вибираємо порт з'єднання
Далі у верхньому рядку осередку ставимо «4» рис. 7.21.

Рисунок 7.21 – Редагування блоку
Після цього в нижню осередок додаємо блоки «Екран» і «Великий мотор»
рис. 7.22.

Рисунок 7.22 – Додавання блоків в нижню осередок блоку «Перемикач»
Редагуємо блок «Екран». Натискаємо на рядок і вибираємо зображення
«Backward» рис. 7.23.
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Рисунок 7.23 – Вибираємо тип зображення
Редагуємо блок «Великий мотор». Натискаємо на «Режим роботи »і
вибираємо« Включити на кількість обертів ». далі «Потужність» ставимо -65, а
кількість обертів 0,85. порт з'єднання «С» рис. 7.24.

Рисунок 7.24 – Налаштування блоку великого мотора
Далі у верхньому рядку осередку ставимо «5» рис. 7.25.

Рисунок 7.25 – Редагування нижньої комірки блоку
Після цього нам необхідно з'єднати блок «Очікування», зазначений на
рис. 7.26 цифрою «1» і блок «Перемикач», зазначений цифрою «2».
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Рисунок 7.26 – Встановлюємо з'єднання між блоками
Далі вибираємо блок «Великий мотор» і додаємо його в цикл до блоку
«Перемикач» рис. 7.27.

Рисунок 7.27 – Додавання блоку великого мотора
Редагуємо блок. Режим роботи-«Включити на кількість градусів», рис. 7.28.

Рисунок 7.28 – Вибираємо режим роботи блоку великого мотора
Далі «Потужність» ставимо 20, а «Градуси» 275. Порт підключення «В»
рис. 7.29.
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Рисунок 7.29 – Редагування блоку
Далі додаємо блок «Середній мотор» і додаємо до останньому блоку,
рис. 7.30.

Рисунок 7.30 – Додавання блоку середнього мотора
Редагуємо блок. Режим роботи-«Включити на кількість секунд ».
«Потужність» ставимо 30, а «Секунди» ставимо 1. Порт підключення «А»,
рис. 7.31.

Рисунок 7.31 – Ставимо режим роботи середнього мотора
Далі додаємо блок «Великий мотор». Редагуємо блок. Режим роботи«Включити». «Потужність» ставимо -55. Порт підключення «В» рис. 7.32.
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Рисунок 7.32 – Вибираємо режим роботи
Далі додаємо датчик «Очікування». Редагуємо блок. Натискаємо на
«Режим роботи» і вибираємо «Датчик кольору» - «Порівняння» - «Яскравість
відбитого світла» рис. 7.33.

Рисунок 7.33 – Редагування блоку
«Тип порівняння» ставимо «2», а «Межа». Порт підключення «3»
рис. 7.34.

Рисунок 7.34 – Налаштування блоку очікування
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Далі додаємо блок «Великий мотор». Редагуємо блок. Режим роботи«Вимкнути». Порт підключення «В» рис. 7.35.

Рисунок 7.35 – Налаштування блоку великого мотора
Далі у вкладці «Управління операторами» вибираємо блок «Перемикач» і
додаємо його до останнього блоку рис. 7.36.

Рисунок 7.36 – Додавання блоку «Перемикач»
Далі редагуємо блок «Перемикач». Натискаємо на кнопку «Режим» і
вибираємо «Числове значення». У верхній осередок додаємо блок «Великий
мотор» і редагуємо його. Режим роботи-«Включити на кількість оборотів».
«Потужність» ставимо -65, а «Оберти» ставимо 0,865. Порт підключення «С».
натискаємо на верхній рядок і ставимо 4. У нижню осередок додаємо блок
«Великий мотор» і редагуємо його. Режим роботи-«Включити на кількість
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обертів». «Потужність» ставимо 65, а «Оберти» ставимо 0,85. порт підключення
«С». Натискаємо на верхній рядок і ставимо 5. Готовий блок «Перемикач»
показаний на рис. 7.37.

Рисунок 7.37 – Редагування блоку «Перемикач»
Після цього нам необхідно з'єднати блок «Очікування», зазначений на
рис. 7.38 цифрою «1» і блок «Перемикач», зазначений цифрою «2».

Рисунок 7.38 – Установка з'єднання між блоками
Далі вибираємо блок «Великий мотор» і додаємо його в цикл до блоку
«Перемикач» рис. 7.39.
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Рисунок 7.39 – Додавання блоку великого мотора
Редагуємо блок. Режим роботи-«Включити на кількість градусів »
рис. 7.40.

Рисунок 7.40 – Установка режиму роботи мотора
Далі «Потужність» ставимо 20, а «Градуси» 275. Порт підключення «В»
рис. 7.41.

Рисунок 7.41 – Редагування блоку
Далі додаємо блок «Середній мотор» і додаємо до останньому блоку,
рис. 7.42.
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Рисунок 7.42 – Додавання блоку середнього мотора
Редагуємо блок. Режим роботи-«Включити на кількість градусів ».
«Потужність» ставимо -30, а «Градуси» ставимо 90. Порт підключення «А»
рис. 7.43.

Рисунок 7.43 – Вибір режиму роботи
Далі додаємо блок «Великий мотор». Редагуємо блок. Режим роботи«Включити». «Потужність» ставимо -55. Порт підключення «В» рис. 7.44.

Рисунок 7.44 – Редагування блоку
Далі додаємо датчик «Очікування». Редагуємо блок. Натискаємо на
«Режим роботи» і вибираємо «Датчик кольору» - «Порівняння» - «Яскравість
відбитого світла» рис. 7.45.
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Рисунок 7.45 – Редагування блоку
«Тип порівняння» ставимо «2», а «Межа». Порт підключення «3»
рис. 7.46.

Рисунок 7.46 – Налаштування блоку
Далі додаємо блок «Великий мотор». Редагуємо блок. Режим роботи«Вимкнути». Порт підключення «В» рис. 7.47.

Рисунок 7.47 – Редагування блоку
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Готова програма продемонстрована на рис. 7.48.

Рисунок 7.48 – Готова програма
Таблиця 7.1 – Варіанти самостійної роботи для завдання 1
Завдання

Варіант

Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все
1

звукові сигнали на тип сигналу «Good». Зображення першого блоку
«Екран» Question mark3.
Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все

2

звукові сигнали на тип сигналу «Good job». Зображення першого
блоку «Екран» Question mark2.
Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все

3

звукові сигнали на тип сигналу «Go». Зображення другого блоку
«Екран» Accept.
Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все

4

звукові сигнали на тип сигналу «Good». Зображення другого блоку
«Екран» Accept2.
Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все

5

звукові сигнали на тип сигналу «Okay». Зображення другого блоку
«Екран» Accept3.
Редагуйте програму «Переміщення предметів». змініть в програмі все

6

звукові сигнали на тип сигналу «Yes». Зображення другого блоку
«Екран» Accept.
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Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Алгоритм програми для робота-маніпулятора у середовищі LEGO
MINDSTORMS Education EV3.
3. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Що таке блок «Середній мотор»?
2. Що таке блок «Індикатор стану модуля»?
3. Що таке блок «INI»?
4. Що таке блок «Звук»?
5.

Для

чого

використовуються

блоки

перемикання

в

програмі

«Переміщення предметів»?
6. Якими блоками здійснюється процес вибору роботом робочої області в
програмі «Переміщення предметів»?
7. Для чого ми в програмі «Переміщення предметів» використовували
блок «INI»?
8. Які блоки були використані для створення загального блоку- програми
«INI»?
Література: [18 – 22].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Кількість лабораторних занять – 14 годин (7 лабораторних занять).
Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
- відвідування лабораторних занять – 1 бал за заняття (максимум 7 балів
за семестр);
- виконання лабораторного завдання – 2 бала за виконане лабораторне
завдання (максимум 14 балів за семестр);
- захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 5 бали за
лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 5 за лабораторну
роботу, захист на оцінку «задовільно» – 3 бали за лабораторну роботу
(максимум 35 балів за семестр);
- своєчасність захисту всіх лабораторних робіт – 1 бал за лабораторну
роботу (максимум 7 балів за семестр).
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Зразок оформлення титульної сторінки звіту з лабораторної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Робототехічні та керуючі комплекси» для студентів денної та
заочної

форм

навчання

зі

спеціальності
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–

«Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка» за освітньо–професійною програмою
«Eлектромеханічне обладнання енергоємних виробництв» освітнього ступеня
«Магістр»
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