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1. RACJONALIZACJA I MOTYWACJA DO TWORZENIA MAKERSPACES

W dzisiejszym świecie systemy socjo-polityczne, środowiskowe i cyfrowe zmieniają się tak 
szybko, uczniowie muszą stać się twórcami wiedzy i konstruktorami rzeczywistych i 
odpowiednich rozwiązań w szybkim tempie. Edukacja szkolna jest najważniejszym okresem 
edukacyjnym, w którym uczniowie tworzą mechanizmy uczenia się, konstruują wiedzę i 
rozwijają podstawowe umiejętności i metody pozyskiwania. Doświadczenia z twórcami mogą 
pomóc uczniom rozwinąć umiejętności strategicznego rozwiązywania problemów. Krytyczne 
myślenie i odpowiednie rozwiązywanie problemów pozostają nadal centrum nauki. 

Zawody STEM (nauka, technika, inżynieria, matematyka) mają rosnące zapotrzebowanie, ale 
uczniowie nie decydują się na te zawody. Jest to duże wyzwanie, bo kariery STEM są 
atrakcyjne, a tak mało wybierane. Wprowadzenie robotyki edukacyjnej we wszystkich 
przedmiotach jest jeszcze jednym źródłem dla przedmiotów ze STEM, które są bardziej 
motywujące dla uczniów. 

Celem jest wykorzystanie tych przestrzeni twórczych dla wszystkich uczniów, poprawa słabych 
wyników uczniów, ułatwianie włączenia i uwzględnianie kwestii płci. Wykorzystanie metod 
pedagogicznych sprzyjających uczeniu się skoncentrowanemu na uczniu, rozwijaniu 
kreatywności, zwiększaniu zaangażowania uczniów i częstotliwości autentycznego uczenia się, 
poprawie krytycznego myślenia i zapewnieniu konstruktywistycznego modelu uczenia się. 
Kiedy zdajemy sobie sprawę, że technologia jest popularna, a młodsze pokolenia są 
zafascynowane używaniem, ważne jest wiedzieć, w jaki sposób możemy zintegrować tę 
technologię z procesem nauczania i uczenia się. Niniejszy przewodnik ma na celu modelowanie 
prawdziwych doświadczeń edukacyjnych, które zapewniają pedagogikę opartą na uczniu i 
korzystanie z technologii w celu poprawy nauki. 

Celem jest motywowanie uczniów do kariery w STEM, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
płci, aby dziewczęta również były zainteresowane tymi karierami. Badania pokazują, że 
uczniowie mają lepszą retencję dzięki działaniom make, wolą to od tradycyjnych metod i są 
bardziej zaangażowani 

Przestrzeń twórcza to nowy projekt przestrzeni edukacyjnej, przestrzeń, w której można się 
nauczyć robotycznych i elektronicznych technologii. Kodowanie i myślenie komputerowe 
również znajduje się w centrum przestrzeni twórczej. Uczniowie pracują według projektu, 
projektując, tworząc, rozwiązując problemy, ucząc się samemu. Ważne jest, aby uczniowie byli 
przygotowani na nowe zawody, które będą tworzone wokół robotyki, pracy zespołowej, 
empatii i kreatywności. 

Oprócz kompetencji cyfrowych kompetencje STEM, inicjatywa i duch przedsiębiorczości są 
szczególnie wykorzystywane do opracowywania projektów stosowanych. Inicjatywa i 
przedsiębiorczość są również ważnymi kompetencjami, które muszą być realizowane w 
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środowisku opartym na współpracy oraz w nauce partnerskiej. Rola nauczyciela jako 
przewodnika jest również bardzo istotna. Dlatego niniejszy przewodnik pozwoli nauczycielom 
na praktyczne odniesienie się do możliwości przestrzeni twórców. Wielu z nas uważa, że 
robotyka zapewnia ogromne źródło energii, które może być wykorzystywane do motywowania 
nauki dzieci. Jednak Johnson (2003) przypomina, że musimy dokładnie zrozumieć, co robotyka 
ma do zaoferowania pedagogowi i czerpać z tego korzyści.  

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat, choć możliwe jest 
również zastosowanie go częściowo do młodszych uczniów. Jest to praktyczny przewodnik 
oparty na doświadczeniu. Niniejszy przewodnik ma na celu pokazanie możliwości przestrzeni 
twórczych i działań opartych na robotyce edukacyjnej. Odzwierciedla pracę wykonaną w 
ramach projektu STEMJAM i jest zamawiana stopniowo w odniesieniu do proponowanych 
działań. 

W następnych sekcjach dowiesz się, jak wprowadzić w szkole własną przestrzeń twórczą, jaki 
jest przebieg pracy dydaktycznych, jak ocenić kompetencje uczniów i kwestie płci, aby 
dziewczęta również czerpały przyjemność z tych zajęć. 

Czterdzieści oryginalnych działań jest rozwijanych, od najprostszych do trudniejszych 
czynności, które nawet wprowadzają użycie płytki Arduino. Biorąc pod uwagę łatwość 
użytkowania i ekosystem przygotowanych czujników, wykorzystano bazę mbot (z Makeblock), 
propozycję edukacyjną opartą na otwartym sprzęcie Arduino, ale specjalnie dostosowaną tak, 
aby studenci nie musieli lutować kabli, unikając ryzyka i skrócenie czasu montażu. Jako język 
kodowania Scratch został użyty preferencyjnie, ale zbadano również możliwości innych 
robotów edukacyjnych i innych języków programowania.. 

Czterdzieści działań jest zamawianych stopniowo pod względem trudności. Pod koniec 
przewodnika znajduje się tabela podsumowująca, w której wymienione są czterdzieści działań i 
ich cechy, niezbędne elementy i trudności. 
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2. MAKERSPACE

Aby je po prostu opisać, przestrzenie twórcze są narzędziami społecznościowymi. Makerspaces 
łączą sprzęt produkcyjny, społeczność i edukację, aby umożliwić członkom społeczności 
projektowanie, tworzenie prototypów i tworzenie produkowanych dzieł, których nie można 
byłoby stworzyć przy pomocy źródeł dostępnych dla osób pracujących samodzielnie. 
Przestrzenie te mogą przybierać postać luźno zorganizowanych osób dzielących przestrzeń i 
narzędzia, firmy nastawione na zysk, korporacje non-profit, organizacje stowarzyszone lub 
hostowane w szkołach, na uniwersytetach lub w bibliotekach i nie tylko. 

  Wszystkie są zjednoczone w celu zapewnienia dostępu do sprzętu, społeczności i edukacji, a 
wszystkie są unikalne w tym, w jaki sposób są zorganizowane, aby pasowały do celów 
społeczności, której służą. Eksperymenty z robotami zwiększają również ekspozycję uczniów na 
przedmioty z dziedziny STEM i dyscypliny techniczne. 



STEMJAM  - PRZEWODNIK NAUCZYCIELA 

5 

2.1. Doświadczenia tworzenia przestrzeni twórczej 

2.1.1. Historia Makerspace: stwórz aktywną przestrzeń do robienia (Sultantepe 
Ortaokulu-Istanbul) 
Chociaż makerspace może istnieć w praktycznie każdej przestrzeni, rozwija się w otwartym i 
aktywnym środowisku edukacyjnym. "Lepiej mieć dużą, otwartą przestrzeń dla dzieci do 
swobodnej pracy dzięki prowadzonym zapytaniom". "Studenci będą mieć różne zespoły 
pracujące nad różnymi projektami lub w różnych fazach tego samego projektu, a duża otwarta 
przestrzeń naprawdę pomaga zwiększyć ich produktywność i kreatywność." 

Zwykle koncentrujemy się na wyzwaniach projektowych. Rozpoczęliśmy nasz makerspace w 
listopadzie 2017 roku. Przygotowaliśmy zestawy narzędzi na ścianie, zamonotwaliśmy półki. 
Wkrótce uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy bardziej stałego ustawienia, aby nasz twórcy 
mogli się rozwijać. Umieszczamy zabawki budowlane, tekturę i taśmę klejącą, roboty, 
elektronarzędzia, nowe ekrany komputerowe, zestawy arduino i scratc, drukarkę 3D. 

Podjęliśmy aktywny wysiłek, aby współpracować z naszymi nauczycielami przedmiotów 
ścisłych i matematyki. Współpraca ta zazwyczaj dotyczy nowych działań STEM. 
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W tej przestrzeni twórczej nasi uczniowie uczą się zarówno formalnie, jak i nieformalnie, 
odkrywając nowe rzeczy dotyczące nauki, inżynierii i innych. Zdobywają takie umiejętności, jak 
kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpraca, i bawią się podczas tego. Podczas 
każdego spotkania dzieliliśmy się projektami i razem opracowujemy nowe wyzwanie. 
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2.1.2. Makerspace Colegio Engeba  - Valencia 
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3. PRZEPŁYW PRACY (WORKFLOW)

Podstawą każdego ćwiczenia jest robot mBot. Bez względu na grupę, z którą współpracujemy 
podczas pierwszych zajęć, zaczynamy od zbudowania robota w jego podstawowej wersji 
zgodnie z instrukcjami. W tej klasie uczymy się konstruować i obsługiwać narzędzia. Ważna jest 
także umiejętność odczytywania schematów i rysunków oraz dokładnego wykonywania 
kolejnych kroków montażowych. Czasami zdarza się, że uczniowie podłączają kable silnika do 
niewłaściwych portów, a następnie robot jedzie do tyłu zamiast do przodu z odpowiednio 
napisanym programem. Rozwiązanie tego problemu może być ciekawą lekcją dla młodych 
konstruktorów. Uczy, że każdy szczegół jest ważny dla całego projektu. 

Zaraz po zbudowaniu robota powinniśmy nauczyć się łączyć robota z komputerem. Podczas 
pierwszych etapów nauki wystarczy połączyć się z modułem 2.4G i kodować w trybie SCRATCH, 
ale wraz z rozwojem projektów i pełnym wykorzystaniem możliwości czujników, połączymy się 
przez USB i załadujemy programy na płytkę. Należy zauważyć, że jeśli chcesz użyć mBota w 
trybie Scratch, a wcześniej załadowałeś program na płytkę, musisz przywrócić domyślny 
program. Ta opcja jest dostępna po podłączeniu przez USB w menu Połącz. 

Każdy problem STEM, który chcemy rozwiązać za pomocą robota, wymaga napisania 
programu. Aby poznać podstawowe instrukcje programowania i podstawowe czujniki, warto 
przeczytać ćwiczenie "2. Zabawa z programowaniem". Opisujemy w nim warunkowe instrukcje 
i pętle, a jednocześnie pokazujemy, jak sondować czujniki. Ta umiejętność jest ważna, gdy 
chcesz użyć zupełnie nowego czujnika. 

Domyślnie każdy mBot jest wyposażony w czujnik liniowy. Sugerujemy rozpoczęcie gry z 
robotami od zapoznania się z klasycznym algorytmem "linefollower" Program ten będzie 
również używany w innych ćwiczeniach, ale wtedy będzie to tylko element pomocniczy. 
Ćwiczenie "Line Follower (3)" pokazuje również różnice w korzystaniu z systemów Scratch i 
Arduino Możesz na własne oczy zobaczyć różnice w działaniu mbota z tym samym kodem, ale 
w różnych trybach Z technicznego punktu widzenia pokazuje przewagę trybu Arduino i zachęca 
do programowania w tym trybie. 
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Poniższe projekty można wykonać w oparciu o program LineFollower: 
• Nauczanie liczb (4)
• Obliczanie prędkości (7)
• Pola figur (8)

Bardziej złożonym projektem jest "Labitynt” (9), który wykorzystuje dwa czujniki liniowe. 

Czujnik liniowy umożliwia wykonywanie prostych ćwiczeń, w których korzystamy z czujnika linii 
komórkowej Me Line do opracowywania różnych czynności. 

Moduł czujnika Me Line Follower został zaprojektowany z myślą o robotyce. Ma dwa czujniki 
na module, a każdy czujnik zawiera dwie części - diodę emitującą światło podczerwone i 
fototranzystor wrażliwy na promieniowanie podczerwone. Może wysyłać sygnał cyfrowy do 
Arduino, aby robot mógł niezawodnie podążać za czarną linią na białym tle lub odwrotnie. 

Czujnik linii 

Numer ĆWICZENIE 

1 Budowa robota 

2 Zabawa z programowaniem 

3 Śledzenie linii 

4 Uczymy liczb 

5 Robot i matematyka 

6 Robot i nauka 

7 Jak szybki jest twój robot 

8 Pola figur 

9 Labitynt 
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Czujnik ultradźwiękowy jest również jednym z podstawowych czujników. Pierwsze ćwiczenie z 
jego użyciem może być "Alarm włamaniowy (10)", a następnie "Mentalista mBot (11)". 
Możemy go używać w podstawowych ćwiczeniach, w których czujnik ultradźwiękowy  służy do 
pomiaru odległości i obecności różnych obiektów. 

Me Czujnik ultradźwiękowy może być używany do pomiaru odległości lub unikania przeszkód, 
od 3 cm do 4m. Dzięki udostępnionej przez nas bibliotece Arduino użytkownicy mogą uzyskać 
bezpośredni dystans i łatwo korzystać z modułu. 

CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY 

10 Alarm antywłamaniowy 

11 Robot mentalista 

12 Ruch harmoniczny 

13 Ruch harmoniczny z akcelerometrem 

W tej sekcji zostanie użyty Me Sound Sensor do rozpoznawania różnych dźwięków. Me Sound 
Sensor jest przeznaczony do wykrywania intensywności dźwięku w otaczającym środowisku. 
Możesz go użyć w projekcie dźwiękowym, takim jak przełącznik sterowany głosem lub 
zbudować robota tańczącego z muzyką. 
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CZUJNIK DŹWIĘKU 

14 Kontrola hałasu w klasie 

15 Strażnik hałasu 

CZUJNIK TEMPERATURY 

16 Szef szklarni 

17 Termostat 

CZUJNIK KOLORU 

18 Kolor w modzie 

19 Czujnik koloru 

20 DNA z mBotem 

21 Gra w trygonometrię 

Dzięki czujnikowi temperatury  wykonamy czynności związane z temperaturą i wilgotnością 

Czujnik temperatury i wilgotności to czujnik zawierający skalibrowany cyfrowy sygnał 
wyjściowy. Przyjmuje specyficzną cyfrową technologię gromadzenia modułów i technologię 
wykrywania temperatury i wilgotności, aby zapewnić wysoką niezawodność i doskonałą 
długoterminową stabilność. Ten moduł może mierzyć temperaturę od 0 ℃ do 50 ℃. 
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Dzięki Me Color Sensor możemy wykonywać czynności, które umożliwiają rozpoznawanie 
kolorów. Czujnik koloru Me jest czujnikiem koloru, który rozpoznaje w sumie sześć 
kolorów, w tym czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty i zielony. 
Następnym krokiem jest wyposażenie robotów w łatwo programowalne serwomotory, 
które dają nam  wspaniałe możliwości tworzenia ciekawszych projektów. Kiedy dołączymy 
komunikację między robotami lub użyjemy zdalnego sterowania, będziemy mogli zająć się 
następującymi projektami: 

 Śmieciarz (24)

 Przejazd kolejowy (25)

 Petanke (27)

Dzięki czujnikowi płomienia  możemy wykonywać czynności wykrywania pożaru

Me Flame Sensor może być używany do wykrywania źródła ognia lub źródła światła o długości 
fali w zakresie od 760 nm do 1100 nm. Jego kąt wykrywania wynosi do 60 stopni, a dokładność 
wykrywania może być regulowana. Po wykryciu płomienia zapali się jego niebieski wskaźnik. 
Może być stosowany do projektów monitorowania bezpieczeństwa, takich jak robot gaśniczy i 
alarm płomienia. 

CZUJNIK PŁOMIENIA 

22 Strażak na ratunek 

23 Ruch planet – drugie prawo Keplera 

Inne proste ćwiczenia za pomocą zdalnego sterowania, ale bez serwa to: 
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 Czujny mbot (28)

 Wyścigi i zapasy (29)

 2D i 3D Geometryczne kształty (30)

 Mbot asystent (31)

SERWOMOTORY I IR KOMUNIKACJA 

24 Śmieciarz 

25 Przejazd kolejowy 

26 Żeglarskie regaty 

W tej części ćwiczenia są opracowywane z różnymi silnikami serwo, co ułatwia większą 
mobilność robotów i więcej zastosowań. Ponadto dzięki komunikacji w podczerwieni 
możemy połączyć różne roboty razem. 
Producenci urządzeń Mbot oferują szereg dodatkowych czujników, które umożliwiają 
tworzenie projektów z fizyki, biologii lub matematyki. 

Dla fizyków ćwiczenia mogą być bardzo interesujące 

 Roboty i nauka (6)

 Ruch harmoniczny (12)

 Ruch harmoniczny z akcelerometrem (13)

 Ruch planet – Drugie prawo Keplera (23)

ZDALNE STEROWANIE I JOYSTIK 

27 Petanke 
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28 Czujny mbot 

29 Wyścigi i zapasy 

30 2D i 3D Geometryczne kształty 

31 Mbot asystent 

32 Joystıck 

Dzięki Me joystick i pilotowi możemy kontrolować roboty z daleka, co zapewnia dużą 
mobilność dla użytkownika. Me Joystick to moduł służący do sterowania robotem w kierunku 
osi X i osi Y. Posiada wygodne pokrętło, dzięki któremu możesz płynnie poruszać się. 
Dla biologów: 

 Szef kuchni szklarniowej (16)

 DNA z mbotem (20)

 Kolor w modzie (18)

W tych ćwiczeniach robot jest narzędziem do obserwacji otaczającego nas świata. Kiedy 
instalujemy nowy czujnik, zawsze powinniśmy najpierw dowiedzieć się, jakie surowe dane nam 
przekazuje i czy można je porównać z innymi przyrządami pomiarowymi (termometrem, 
czujnikiem dźwięku itp.). Następnie istnieje możliwość wyjaśnienia, jaka jest temperatura lub 
dźwięk w sensie fizycznym. Możesz także skupić się na tworzeniu koloru i jego postrzeganiu 
przez oko. 

Dla nauczycieli matematyki robot może być narzędziem do tworzenia matematycznych gier 
i zabaw. W ćwiczeniu "Wyścig matematyczny (36) robot generuje ćwiczenia lub równania 
na różnych poziomach trudności i jest wykorzystywany do rywalizacji między uczniami. 
Pisanie kodu wymaga wielu umiejętności programistycznych, więc może to zrobić grupa IT, 
ale korzystanie z gotowego programu jest łatwe. Wyścig matematyki można stosować na 
wszystkich poziomach edukacji. 

Zaawansowani użytkownicy prawdopodobnie będą chcieli użyć wielu czujników 
jednocześnie lub napisać bardziej skomplikowany program. Następnie sugerujemy 
wykonywanie ćwiczeń: 

 Zwierzęta (33)

 Szukanie obiektu z kompasem (34)

 Orkiestra (35)

 Wyścig matematyczny (36)
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Poziom trudności wzrasta wraz z tymi działaniami, więc aby je rozwinąć, użytkownik musi 
pogłębić wiedzę w poprzednich sekcjach. 

BARDZIEJ ZAAWANSOWANE 

33 Zwierzaki 

34 Szukanie obiektu z kompasem 

35 Orkiestra 

36 Wyścig matematyczny 

Mbot jest zbudowany na platformie arduino, która służy do budowy prototypów urządzeń 
elektronicznych przez konstruktorów i inżynierów. Aby działania osiągnęły bardziej złożony 
poziom niż wcześniej. 

Arduino to platforma elektroniczna typu open source, której celem jest łatwe w użyciu 
oprogramowanie i sprzęt. Oznacza to, że będzie to prosty sposób na tworzenie interaktywnych 
projektów dla każdego. 
Aby wejść do języka Arduino, zalecamy zapoznanie się z ćwiczeniami używającymi tego języka: 

 Ranger - potencjometr (37)

 Nie zbliżaj się (38)

 Sterowanie parkingiem (39)
 Radar prędkości (40)

ARDUINO 

37 Ranger - Potentjometr -Arduino 
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38 Nie zbliżaj się! 

39 Parking Control  (Arduino) 

40 Speed Radar  (Arduino) 

UZUPEŁNIENIE 

41 Robotyczna straż 

Do rozwoju działań możemy użyć robota, którego chcemy, takiego jak: 
- mBot
- mBot Ranger
- Boty Tinker
- Lego Mindstorms
- BQ Printbot Evolution

4. EWALUACJA, CZYLI OCENIAMY

Kiedy już zaprojektujemy i zaplanujemy działania, z którymi będziemy wdrażać robotykę w 
szkolnictwie średnim, następnym krokiem będzie decyzja, jak ocenimy naszych uczniów. 

Ocena każdego procesu, zadania lub pracy nie jest łatwa do rozwiązania. Wymaga refleksji. W 
tej refleksji musimy wziąć pod uwagę zarówno CO, JAK OCENIAĆ  i JAK przeprowadzić tę 
ocenę. 

W celu jak najlepszego zdefiniowania rubryki wzięliśmy pod uwagę doświadczenie i opinie 
nauczycieli obszarów STEM zaangażowanych w implementację Robotyki. 
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4.1. Co oceniać 

Rubryka podzielona jest na 3 główne SEKCJE: 

ZADANIA TECHNICZNE: ten obszar będzie wart 40% oceny. 

PRACA GRUPOWA: ten obszar będzie miał wagę 40% na znaku. 

POSTAWA: reprezentujące pozostałe 20% znaku. 

4.2. Jak oceniać 

Podzieliliśmy każdą SEKCJĘ na różne ELEMENTY. Zgodnie z poziomem osiągniętym przez ucznia, 
przypisujemy punkty do każdego przedmiotu (punkty będą podawane od 1 do 4). 

TECHNICAL 
TASK 

40 % 

GROUP WORK 

40 % 

ATTITUDE 

20 % 
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4.2.1. Zadania techniczne 

Ta sekcja jest podzielona na cztery części: 

a) FLOW CHART (ALGORYTM) (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Brak jest schematu blokowego, bardzo mało rozwiniętego lub pozbawionego sensu. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Schemat jest niekompletny lub nie proponuje logicznej ścieżki rozwiązania problemu. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Schemat przepływu ma pewną logikę, chociaż brakuje mu jakiegoś elementu lub nie 
rozwiązuje on całkowicie problemu. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Schemat przepływu jest spójny i stanowi rozsądne rozwiązanie dla ustalonego problemu. 

b) DZIAŁANIA EDUKACYJNE (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń nie osiągnął odpowiedniego poziomu zrozumienia lub rozwiązania działań 
edukacyjnych. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń nie osiągnął poziomu zrozumienia, ale niektóre działania związane z uczeniem się 
zostały właściwie rozwiązane. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Przy niewielkich niedoborach uczeń osiągnął rozsądny poziom zrozumienia i jest w stanie 
rozwiązać działania związane z uczeniem się. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Ćwiczenia zostały zrozumiane, wykonane i prawidłowo rozwiązane przez ucznia. 

c) KOD I KOMPENSACJA (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.
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Uczeń nie jest w stanie odczytać kodu, lub jest w stanie zrozumieć bardzo podstawowe 
instrukcje i polecenia. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń ma trudności w zrozumieniu linii kodu lub algorytmów o minimalnym stopniu 
trudności. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Przy niewielkich niedoborach uczeń jest w stanie odczytać kod o pewnej złożoności i w 
przybliżeniu zrozumieć jego działanie. Uczeń stara się również włączyć własny wkład w 
kodowanie. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń doskonale potrafi czytać kod o pewnej złożoności i rozumieć jego działanie, 
niezależnie od jego autorstwa. On / ona wzbogaca działalność poprzez dodanie spójnego 
wkładu do kodu. 

d) KONKRETNA  CZYNNOŚĆ (10%):

Ten przedmiot zostanie zdefiniowany dla każdego określonego działania. W tym przypadku
wyjaśniamy to dla działania Śmieciarz

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń nie jest w stanie zbudować ruchu robota ani wymaganych efektów. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń ma trudności z budowaniem kodu ruchu robota, a efekty są trudne do osiągnięcia. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Z niewielkimi ograniczeniami uczeń jest w stanie zakodować ruch robota i niektóre 
wymagane efekty (taniec, dźwięk, wykończenie). Istnieje również wkład własny, który 
próbowano wdrożyć. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń jest w stanie zakodować ruch robota i wymagane efekty (taniec, dźwięk, 
wykończenie). Podano także wkład własny. 
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4.2.2. Praca grupowa 
Ta sekcja jest podzielona na cztery części: 

a) WSPÓLNE CELE I AKCEPTACJA (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń dba tylko o swoje szczególne zainteresowania. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń ma trudności ze znalezieniem równowagi między poszczególnymi celami a celami 
zespołu. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Po zdefiniowaniu celów zespołu uczeń nie ma problemów z przyjęciem ich jako własnych 
celów. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń akceptuje cele zespołu i stara się zmobilizować i zachęcić pozostałych członków 
zespołu do ich osiągnięcia. 

b) UCZESTNICTWO (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.
Uczeń nie uczestniczy w zadaniach grupowych.
- 2 punkty: Pracuj nad tym!
Uczeń od czasu do czasu i po ostrzeżeniach od kolegów z drużyny bierze udział w jego
grupie.
- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.
Uczeń uczestniczy, gdy jest proszony, ale wykazuje brak inicjatywy. Uczeń przyczynia się
także do własnych pomysłów na ulepszenie rekwizytów aktywności.
- 4 punkty: Zrobiłeś to!
Uczeń aktywnie uczestniczy i nieustannie proponuje nowe pomysły. Uczeń dostarcza
również wiele kreatywnych pomysłów na poszerzenie rekwizytów aktywności.

c) WKŁAD W PRAWIDŁOWE ŚRODOWISKO PRACY (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń nie współpracuje ze swoimi kolegami z drużyny lub robi to, tworząc konflikt i 
będąc niezdolnym do ustępstw wobec innych. 
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- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń nie współpracuje ze swoimi kolegami z drużyny i niekiedy wykonuje swoje 
obowiązki. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Uczeń odpowiednio współpracuje ze swoimi kolegami z drużyny. Chociaż nie jest 
aktywny, wypełnia swoje obowiązki. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń współpracuje ze swoimi kolegami z drużyny, wykazując aktywną i pojednawczą 
rolę, która stale motywuje resztę zespołu. 

d) ODPOWIEDZIALNOŚĆ (10%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń wykazuje nieodpowiedzialność i małe zaangażowanie. On / ona również nie 
wykonuje zadań zespołowych. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń wykazuje niewielką komunikację, odpowiedzialność i zaangażowanie. On / ona 
również nie wykonuje wielu zadań zespołowych. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Uczeń wykazuje komunikację, odpowiedzialność i zaangażowanie, ale poniósł 
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niektórych zadań zespołowych. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń wykazuje całkowitą komunikację, odpowiedzialność i zaangażowanie w 
wypełnianiu zadań zespołowych. 

4.2.3. Attitude  
Ta sekcja jest podzielona na trzy części 

a) SZACUNEK (6%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń nie ma szacunku dla swoich kolegów z drużyny, ani nie pozwala im na normalne 
wyrażanie się. 
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- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń nie ma szacunku dla swoich kolegów z drużyny i próbuje narzucić swoje pomysły. 
Po pewnych dyskusjach jest w stanie zaakceptować sugestie. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Uczeń zawsze szanuje swoich kolegów z drużyny, ale z niektórymi z nich ma sprawiedliwe 
traktowanie. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Uczeń zawsze okazuje szacunek swoim kolegom z drużyny i ma równe traktowanie ze 
wszystkimi, szanując kolejność wszystkich do mówienia. 

b) ZAINTERESOWANIE (6%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.

Uczeń nie jest zainteresowany działalnością, ani nie zwraca na siebie uwagi. 

- 2 punkty: Pracuj nad tym!

Uczeń nie jest zainteresowany tą czynnością, ale zwraca na siebie uwagę. 

- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.

Istnieje tylko motywacja zewnętrzna: uczeń jest zainteresowany aktywnością tylko 
wtedy, gdy jest kwalifikowany. 

- 4 punkty: Zrobiłeś to!

Istnieje wewnętrzna motywacja: uczeń jest naprawdę zainteresowany tą działalnością. 

c) DBANIE O MATERIAŁY I SPRZĘT (8%):

- 1 punkt: brakujący / nie dotyczy.
Uczeń nie szanuje materiału, który jest używany, traktuje do w sposób nieodpowiedni i
niedbały. Pod koniec działania nie ponosi odpowiedzialności za ich zbieranie.
- 2 punkty: Pracuj nad tym!
Uczeń traktuje materiał z niewielkim szacunkiem i troską. Przez większą część czasu go
unika i zwykle go nie podnosi.
- 3 punkty: jesteś na dobrej drodze !.
Uczeń szanuje i dba o materiał przez większość czasu, chociaż czasami się rozprasza i
lekceważy go. On / ona podnosi go prawidłowo.
- 4 punkty: Zrobiłeś to!
Uczeń szanuje materiał, prawidłowo go używając podczas czynności i zbierając go w
uporządkowany sposób po zakończeniu.
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5. ZAGADNIENIA PŁCI I KREATYWNOŚĆ

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich dziesięcioleciach edukacja nie jest powszechnie 
dostępna, a nierówności płci utrzymują się. Głównym problemem w wielu krajach jest nie tylko 
ograniczona liczba dziewcząt chodzących do szkoły, ale także ograniczone ścieżki edukacyjne 
dla tych, którzy wkraczają do klasy. Obejmuje to w szczególności sposób zajęcia się niższym 
uczestnictwem i osiągnięciami edukacyjnymi dziewcząt w zakresie nauki, technologii, inżynierii 
i matematyki (STEM). 

Różnice między płciami w uczestnictwie w kształceniu w zakresie STEM kosztem dziewcząt są 
już widoczne we wczesnej fazie opieki nad dzieckiem i edukacji (ECCE) i stają się bardziej 
widoczne na wyższych poziomach edukacji. 

Wydaje się, że matki, bardziej niż ojcowie, mają większy wpływ na wykształcenie i karierę 
swoich córek, prawdopodobnie ze względu na funkcję modelu. Rodzice o wyższym statusie 
społeczno-ekonomicznym i wyższym wykształceniu mają tendencję do bardziej pozytywnego 
nastawienia do edukacji STEM dla dziewcząt niż rodzice o niższym statusie społeczno-
ekonomicznym i wykształceniu, o statusie imigranckim i pochodzącym z mniejszości etnicznych 
lub samotni rodzice. 

Płeć pedagogów STEM wydaje się również zmieniać. Nauczyciele STEM mają pozytywny wpływ 
na wyniki dziewcząt i zaangażowanie w dalsze studia STEM i kariery. Treści i materiały 
szkoleniowe mają również wpływ na wyniki dziewcząt w STEM. Programy nauczania, które są 
niedostatecznie zrównoważone i uwzględniają zainteresowania dziewcząt, na przykład łączenie 
abstrakcyjnych pojęć z rzeczywistymi sytuacjami, mogą pomóc w zwiększeniu zainteresowania 
dziewcząt w STEM. 

Dostarczenie większej liczby dziewcząt i kobiet do nauki i kariery w zakresie STEM wymaga 
całościowych i zintegrowanych odpowiedzi, które docierają do różnych sektorów i które 
angażują dziewczęta i kobiety w identyfikowanie rozwiązań dla utrzymujących się wyzwań. 
Czyni to nas wszystkich w kierunku równości płci w edukacji, w której kobiety i mężczyźni, 
dziewczęta i chłopcy mogą w pełni uczestniczyć, rozwijać się w sposób znaczący i tworzyć 
bardziej globalny, sprawiedliwy i zrównoważony świat. 

W paragrafach tych przeanalizujemy przyczyny i sposób, w jaki dzięki projektowi STEMJAM 
możliwe jest promowanie równości płci i wzmacnianie pozycji dziewcząt i kobiet poprzez 
edukację. 

5.1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA UCZUCIE DZIEWCZĄT I UCZUCIA 
KOBIET, PROGRESJA I OSIĄGNIĘCIE W EDUKACJI STYMULACJI 

Istnieje wiele czynników, które na siebie nakładają się, które wpływają na udział dziewcząt, ich 
osiągnięcia i postępy w badaniach STEM i karierach, z których wszystkie oddziałują w 
skomplikowany sposób. Aby lepiej wyjaśnić te czynniki i zrozumieć wzajemne relacje między 
nimi, w tej sekcji sugeruje się ramy ekologiczne, które kompilują i przedstawiają te czynniki na 
poziomie indywidualnym, rodzinnym, instytucjonalnym i społecznym: 
• Poziom indywidualny: czynniki biologiczne, które mogą wpływać na zdolności, umiejętności i
zachowania jednostek, takie jak struktura i funkcja mózgu, hormony, genetyka i cechy
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poznawcze, takie jak umiejętności przestrzenne i językowe. Uwzględnia także czynniki 
psychologiczne, w tym poczucie własnej skuteczności, zainteresowanie i motywację. 
• Poziom rodziny i rówieśników: wierzenia i oczekiwania rodziców, wykształcenie rodziców i
status społeczno-ekonomiczny oraz inne czynniki związane z domem, a także wpływy
rówieśników.
• Poziom szkoły: czynniki w środowisku uczenia się, w tym profil nauczyciela, doświadczenie,
przekonania i oczekiwania, programy nauczania, materiały i zasoby do nauki, strategie
nauczania i interakcje uczeń-nauczyciel, praktyki oceniania i ogólne środowisko szkolne.
• Poziom społeczny: normy społeczne i kulturowe związane z równością płci i stereotypami
płci w mediach.

5.1.1. Czynniki na poziomie indywidualnym 

Czynniki biologiczne 

W wielu badaniach uwzględniono czynniki biologiczne, które stanowią podstawę uczenia się, 
zdolności poznawczych i zachowania. W tej sekcji przedstawiono najważniejsze ustalenia w 
tych obszarach dotyczące 

Badania STEM. Badania neurologiczne wykazały pewne różnice w strukturze mózgu i funkcjach 
między kobietami i mężczyznami,  jednak stwierdzono niewiele wiarygodnych różnic między 
mózgiem chłopców i dziewcząt, istotnych dla uczenia się lub edukacji. Na przykład badania 
wykazały, że podstawowe mechanizmy mózgu uczenia się i pamięci nie różnią się między 
kobietami i mężczyznami. 

Liczba i kombinacja czynników genetycznych , a także sposób, w jaki środowisko oddziałuje z 
typami genetycznymi poszczególnych osób, może powodować różne wzorce motywacji, 
uczenia się, zdolności i osiągnięć. Geny mogą również manifestować się inaczej, w zależności 
od indywidualnych środowiska i fazy rozwojowej, a ich wpływ staje się silniejszy wraz z 
wiekiem 

Podsumowując, nie zaobserwowano żadnych różnic w neuronowym mechanizmie uczenia się 
w oparciu o płeć. Podczas gdy niektóre różnice płci mogą być obserwowane w pewnych 
funkcjach biologicznych, mają one niewielki wpływ lub nie mają żadnego wpływu na zdolności 
akademickie, w tym na przedmiotach STEM. 

Czynniki genetyczne mogą wpływać na zdolności akademickie, ale badania sugerują, że różnice 
w zdolnościach poznawczych są prawdopodobnie większe wśród osób niż między mężczyznami 
i kobietami oraz że zdolność genetyczna wchodzi w interakcję z otoczeniem i jest pod silnym 
wpływem środowiska. 

Neuroplastyczność - zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń - jest podstawą każdego 
rodzaju uczenia się. Mózg jest bardziej plastyczny w dzieciństwie niż na jakimkolwiek innym 
etapie życia. Dzieci, które są świadome, że zdolności kognitywne mogą poprawić się wraz z 
ćwiczeniami, działają lepiej. 

Silniejszy język pisany i umiejętności przestrzenne wiążą się z wyższymi zdolnościami w 
matematyce. Umiejętności te są elastyczne i mogą na nie wpływać ukierunkowane 
interwencje, szczególnie we wczesnym dzieciństwie. 
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Hormony wpływają na zachowanie człowieka, ale potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić, 
w jaki sposób prenatalne ekspozycje hormonalne i zmiany hormonalne w okresie dojrzewania 
mogą wpływać na zdolności poznawcze i zachowanie. 

Czynniki psychologiczne 

Decyzje dziewcząt dotyczące ich studiów i kariery są w dużym stopniu uzależnione od 
czynników psychologicznych, które wpływają na ich zaangażowanie, zainteresowanie, uczenie 
się, motywację, wytrwałość i zaangażowanie w STEM. 

PISA 2015 donosi, że zaangażowanie w naukę determinują dwa czynniki: sposób, w jaki 
postrzegają siebie dziewczęta i chłopcy, czyli to, w czym są dobrzy i co jest dla nich dobre, oraz 
ich stosunek do nauki, tj. Jeśli uważają naukę za ważną, przyjemną. i przydatne. 

Stereotypy związane z płcią na temat STEM są powszechne w całym procesie socjalizacji, 
podczas którego dziewczęta uczą się i rozwijają role płci. Istnieją dwa dominujące stereotypy 
dotyczące płci i STEM - "chłopcy są lepsi w matematyce i nauce niż dziewczęta", a "kariery 
naukowe i inżynieryjne to domeny męskie". 

5.1.2. Czynniki rodzinne i czynniki rówieśnicze 

Rodzice mają również duży wpływ na wybory zawodowe swoich dzieci poprzez środowisko 
domowe, doświadczenia i wsparcie, które zapewniają. Niektóre badania sugerują, że wybory 
zawodowe dziewcząt są bardziej zależne od oczekiwań ich rodziców, podczas gdy wybory 
zawodowe chłopców są bardziej zależne od ich własnych interesów. Wierzenia rodziców, 
zwłaszcza matek, wpływają na przekonania dziewcząt o ich zdolnościach, a co za tym idzie, o 
ich osiągnięciach edukacyjnych i możliwościach kariery. 
Odkryto, że matki mają znacznie silniejszy wpływ na decyzje swoich córek o badaniu STEM niż 
na decyzjach ich synów w wielu ustawieniach. 

Wykazano, że obecność członków rodziny w zawodach STEM wpływa na prowadzenie przez 
dziewczęta badań STEM. Rodzice w dziedzinach STEM mogą zaznajomić dziewczęta z karierą 
STEM w sposób, w jaki inne modele nie mogą tego robić, i obalić przekonanie, że zawody STEM 
są trudne do pogodzenia z życiem rodzinnym. Badania wykazały, że kobiety-naukowcy częściej 
mają rodziców, którzy są naukowcami niż ich koledzy. 

Podsumowując, rodzice, w tym ich przekonania i oczekiwania, odgrywają ważną rolę w 
kształtowaniu postaw dziewcząt i ich zainteresowań w badaniach STEM. Rodzice, którzy mają 
tradycyjne przekonania na temat ról płciowych i którzy nierówno traktują dziewczęta i 
chłopców, mogą wzmocnić negatywne stereotypy dotyczące płci i zdolności w STEM. 

Rodzice mogą również mieć duży wpływ na udział dziewcząt w nauce i osiągnięciach 
edukacyjnych poprzez wartości rodzinne, środowisko, doświadczenia i zachętę, które 
zapewniają. Niektóre badania wskazują, że oczekiwania rodziców, w szczególności oczekiwania 
matki, mają większy wpływ na wykształcenie wyższe i wybory zawodowe dziewcząt niż 
chłopców. 

Wyższy status społeczno-ekonomiczny i rodzicielskie kwalifikacje edukacyjne wiążą się z 
wyższymi wynikami w matematyce i nauce zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Wydajność 
naukowa dziewcząt wydaje się być silniej powiązana z wyższymi kwalifikacjami matek i 
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chłopcami z ich ojcami. Członkowie rodziny z zawodami STEM mogą również wpływać na 
zaangażowanie dziewcząt w STEM. 

Szerszy kontekst społeczno-kulturowy rodziny również może odgrywać pewną rolę. Czynniki 
takie jak pochodzenie etniczne, język używany w domu, status imigranta i struktura rodziny 
mogą również mieć wpływ na udział dziewcząt i ich wyniki w STEM. 
Rówieśnicy mogą również wpływać na motywację dziewcząt i poczucie przynależności do 
edukacji STEM. Wpływ rówieśników płci żeńskiej jest znaczącym predyktorem zainteresowania 
dziewcząt i zaufania do matematyki i nauki. 

5.2.3. Czynniki na poziomie szkoły 

Wykwalifikowani nauczyciele specjalizujący się w nauce i matematyce mogą pozytywnie 
wpływać na wyniki dziewcząt i zaangażowanie w edukację STEM oraz ich zainteresowanie 
kontynuowaniem kariery w STEM. Wydaje się, że nauczyciele STEM mają większe zalety dla 
dziewczynek, być może jako wzorce do naśladowania i pomagając rozwiewać stereotypy na 
temat zdolności STEM opartych na seksie. 

Wierzenia, postawy, zachowania i interakcje uczniów z uczniami mogą wzmocnić lub osłabić 
równe środowisko uczenia się dziewcząt i chłopców w przedmiotach z grupy STEM. Dlatego 
uwaga na dynamikę płci w klasie i środowisku szkolnym jest krytyczna. 
Programy nauczania i materiały do nauki odgrywają ważną rolę w promowaniu zainteresowań i 
zaangażowania dziewcząt w przedmioty z STEM. Niezbędne są pozytywne obrazy i teksty o 
kobietach i dziewczętach, tematy interesujące zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców oraz 
możliwości dociekania i praktyki. 

Szanse na rzeczywiste doświadczenia ze STEM, w tym praktyka praktyczna, staże, doradztwo 
zawodowe i mentoring mogą zwiększyć zrozumienie przez dziewczęta badań STEM i zawodów 
oraz utrzymać zainteresowanie. 

Procesy oceny i narzędzia, które są uprzedzone pod względem płci lub uwzględniają stereotypy 
płci, mogą negatywnie wpływać na wyniki dziewcząt w STEM. Wyniki uczenia się dziewcząt w 
STEM mogą być również zagrożone przez czynniki psychologiczne, takie jak matematyka lub 
test lęku i stereotypowe zagrożenie ich zdolnościami w STEM. 

5.2.4. Czynniki na poziomie społecznym 

Normy kulturowe i społeczne wpływają na postrzeganie przez dziewczęta ich zdolności, roli w 
społeczeństwie oraz aspiracji zawodowych i życiowych. Stopień równości płci w szerszym 
społeczeństwie wpływa na udział dziewcząt i ich wyniki w STEM. 

W krajach o większej równości płci dziewczęta mają bardziej pozytywne nastawienie i pewność 
co do matematyki, a różnice w osiągnięciach w tej dziedzinie są mniejsze. 

Ukierunkowane środki promujące równość płci, takie jak prawodawstwo dotyczące 
uwzględniania problematyki płci lub polityki, takie jak kwoty, zachęty finansowe lub inne, 
mogą zwiększyć udział dziewcząt i kobiet w kształceniu i karierze STEM. 
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Stereotypy związane z płcią prezentowane w mediach są internalizowane przez dzieci i 
dorosłych i wpływają na sposób, w jaki postrzegają siebie i innych. Media mogą utrwalać lub 
kwestionować stereotypy związane z płcią na temat zdolności i karier STEM. 

5.2. INTERWENCJE, KTÓRE POMAGAJĄ ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ DZIEWCZĄT 
I DOROSŁYCH KOBIET W EDUKACJĘ STEM 

Ramy ekologiczne przedstawione w poprzednim rozdziale pokazują, że nie ma pojedynczego 
czynnika, który sam w sobie może wpływać na udział dziewcząt, ich osiągnięcia i postępy w 
edukacji STEM. Pozytywne wyniki są wynikiem interakcji między czynnikami na poziomie 
indywidualnym, rodzinnym, szkolnym i społecznym oraz popytem zainteresowanych stron na 
każdym z tych poziomów. 

Uznając, że konieczne są szersze wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i 
zwiększenia równości płci w społeczeństwie, w tej sekcji skupiono się na tym, co sektor 
edukacji może zrobić, aby wywrzeć wpływ. Zawiera przykłady interwencji z całego świata, 
przedstawione na czterech poziomach modelu ekologicznego: 

• Poziom indywidualny: interwencje mające na celu rozwijanie umiejętności przestrzennych
dzieci, poczucia własnej skuteczności, zainteresowania i motywacji dziewcząt do
kontynuowania studiów i kariery w STEM;
• Poziom rodziny i rówieśników: interwencje mające na celu zaangażowanie rodziców i rodzin
w rozwiązywanie nieporozumień na temat seksualnych, wrodzonych zdolności, poszerzenie
wiedzy na temat możliwości edukacyjnych STEM oraz kariery zawodowej, a także na
połączenie rodzin z doradcami edukacyjnymi w celu stworzenia ścieżek STEM, a także wsparcia
rówieśników;
• Poziom szkolny: interwencje mające na celu zmianę percepcji i zdolności nauczycieli,
opracowanie i dostarczanie programów uwzględniających kwestię płci w celu wdrożenia oceny
przeciwne płciom;
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• Poziom społeczny: interwencje w normy społeczne i kulturowe związane z równością płci,
stereotypami płci w mediach oraz polityką i prawodawstwem.

5.2.1. Indywidualne interwencje 

- Budowanie umiejętności językowych, przestrzennych i liczbowych od najmłodszych lat

- Rozwijanie pozytywnych tożsamości STEM

- Nawiązywanie połączeń z modelami ról

- Budowanie pewności siebie i własnej skuteczności

- Zwiększenie motywacji dziewczyn

5.2.2. Interwencje na poziomie rodziny i rówieśników 
- Ustanawianie podstaw wczesnego uczenia się i zainteresowania: angażowanie

rodziców, jako głównych opiekunów dzieci i szerszej rodziny, jest kluczem do otwarcia
drzwi do studiów STEM i karier dla dziewcząt.

- Zwalczanie powszechnych nieporozumień: od wczesnego dzieciństwa do dorosłości
wiele kobiet i dziewcząt otrzymuje jawne lub subtelne wiadomości, szczególnie od
rodziców, że studia STEM i kariery nie są dla nich.

- Promowanie dialogu rodzic-dziecko

5.2.3. Interwencje na poziomie szkoły 
- Poprawa wyzwań na poziomie systemu
- Rekrutacja nauczycieli płci męskiej i żeńskiej: planiści sektorów muszą zająć się

problemami niedoboru wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów ścisłych i
przyrodniczych oraz ich rozmieszczania na obszarach wiejskich i oddalonych.

- Budowanie potencjału nauczycieli: nauczyciele muszą rozumieć czynniki wpływające na
zainteresowania dziewcząt, aby uczestniczyć i kontynuować naukę w zakresie STEM i
mieć dostęp do rozwoju zawodowego, który poprawia pedagogikę STEM wrażliwą na
płeć.

- Wzmocnienie praktyk nauczania: budowanie tożsamości naukowej wśród dziewcząt
poprzez przekazywanie wiadomości, że nauka jest dla wszystkich. Zapewnienie
różnorodnych doświadczeń szkolnych, które pasują do różnych zainteresowań
studentów w nauce. Zapewnienie większej ilości czasu i doświadczenia z komputerami
dla dziewcząt w celu zwiększenia ich zaufania technologicznego. Jedno z badań
wykazało, że więcej dziewcząt niż chłopców postrzega komputery jako przydatne
narzędzia do prowadzenia badań naukowych, tworzenia wykresów i porządkowania
danych.

- Promowanie bezpiecznego i integracyjnego środowiska uczenia się: środowisko może
wzmocnić lub osłabić edukację STEM dla dziewcząt.

- Uprawianie nauki poza murami szkolnymi: miejsca pracy, muzea, wystawy itp.
- Wzmocnienie programów nauczania STEM
- Usunięcie uprzedzeń związanych z płcią z materiałów do nauki
- Ułatwienie dostępu do doradztwa zawodowego uwzględniającego kwestie płci
- Łączenie dziewcząt z możliwościami mentorskimi
- Rozszerzenie dostępu do stypendiów
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5.2.4. Interwencje na poziomie społecznym 
- Polityki i prawodawstwo

- Promowanie pozytywnych wizerunków kobiet w STEM za pośrednictwem mediów

6. PODSUMOWANIE

Pomimo bezprecedensowego postępu w poszerzaniu dostępu do edukacji, równość płci w 
edukacji pozostaje nieuchwytna. 

W dzisiejszej szkole jest więcej dziewcząt niż kiedykolwiek wcześniej, ale dyskryminacja ze 
względu na płeć, normy społeczne i kulturowe oraz inne czynniki uniemożliwiają im równe 
szanse na ukończenie i korzystanie z wybranej przez nich edukacji. 

Niski udział kobiet w badaniach STEM, a co za tym idzie, kariery STEM były przedmiotem 
zainteresowania krajów na całym świecie. STEM przeważają nad każdym aspektem naszego 
życia i są katalityczne dla osiągnięcia Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 
wspierając rozwiązania istniejących i pojawiających się wyzwań. Ważne jest, aby kobiety i 
dziewczęta miały równe szanse w zakresie przyczyniania się do STEM i czerpania z nich 
korzyści. 

Wielokrotne i nakładające się czynniki wpływają na zainteresowanie i zaangażowanie 
dziewcząt i kobiet w STEM, z których wszystkie współdziałają w złożony sposób. Wada 
dziewcząt nie opiera się na zdolnościach poznawczych, ale na procesach socjalizacji i uczenia 
się, w ramach których wychowywuje się dziewczęta, które kształtują ich tożsamość, 
przekonania, zachowania i wybory. Złamanie kodu w celu odszyfrowania tych czynników ma 
kluczowe znaczenie dla stworzenia ścieżek edukacyjnych dla dziewcząt i kobiet w STEM. 

Dostarczenie większej liczby dziewcząt i kobiet do nauki i kariery w zakresie STEM wymaga 
całościowych i zintegrowanych odpowiedzi, które docierają do różnych sektorów i które 
angażują dziewczęta i kobiety w identyfikowanie rozwiązań dla utrzymujących się wyzwań. 
Wymaga to woli politycznej, wzmocnienia zdolności i inwestycji, aby wzbudzić zainteresowanie 
dziewcząt i rozwinąć ich aspiracje do kontynuowania dalszych studiów STEM, a ostatecznie 
kariery STEM. 

Potrzebne są także porównywalne dane międzynarodowe na większą skalę, aby zapewnić 
oparte na faktach planowanie i kształtowanie polityki, a także dalsze udokumentowanie 
skuteczności i wpływu interwencji. 

Uznając, że konieczne są szersze wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i 
zwiększenia równości płci w społeczeństwie, niniejsze sprawozdanie koncentruje się na 
kluczowej roli sektora edukacji. Zmiany na poziomie systemu są potrzebne, aby poprawić 
jakość kształcenia w zakresie STEM w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb edukacyjnych 
dziewcząt. Angażowanie dziewcząt w STEM od najmłodszych lat i zapewnienie, że ich ogólne 
doświadczenie edukacyjne - proces nauczania i uczenia się, zawartość i środowisko - są 
wrażliwe na płeć i wolne od dyskryminacji płci i stereotypów, są również ważne. 

Patrząc w przyszłość, sektor edukacji może podjąć kroki na wszystkich poziomach, określonych 
w ekologicznych ramach przedstawionych w niniejszym raporcie, aby stworzyć trwałe zmiany. 
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Projekt Stemjam, tworząc przestrzenie twórców, przyczynił się do poprawy podstawowych 
umiejętności w zakresie SETM wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z centrów 
uczestników. 

Przestrzenie twórców to nowa forma pomocy, której celem jest inspirowanie młodych ludzi z 
trudnodostępnych środowisk do interakcji z nauką i technologią poprzez własną kreatywność. 
Wiele szkół nie ma dostępu do tego rodzaju urządzeń technologii projektowania, więc strefa 
"przestrzeń produkcyjna" daje młodym ludziom praktyczne doświadczenie w projektowaniu i 
tworzeniu. 

Wszystkie te działania opracowane na tych obszarach zwiększyły ucznia pod względem 
pewności siebie i zaangażowania w STEM, mając inicjatywę, rozwijając swoją kreatywność, 
będąc praktycznym i bezpiecznym, umożliwiając pracę zespołową, poprawiając umiejętności 
przywódcze. Podsumowując, uczniowie zwiększyli swoją motywację do nauki zawodów STEM. 
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EWALUACJA 

Brakujące / nie dotyczy (1) Pracuj nad tym! (2) Jesteś na dobrej drodze ! (3) Zrobiłeś to ! (4) 

ZADANIA TECHNICZNE 

(40%) 

ALGORYTM 
(10%) 

Brak jest schematu blokowego, 
bardzo mało rozwiniętego lub 
pozbawionego sensu. 

Schemat jest niekompletny 
lub nie proponuje logicznej 
ścieżki rozwiązania 
problemu. 

Schemat przepływu ma pewną 
logikę, chociaż brakuje mu 
jakiegoś elementu lub nie 
rozwiązuje on całkowicie 
problemu. 

Schemat przepływu jest spójny i 
stanowi rozsądne rozwiązanie dla 
ustalonego problemu. 

DZIAŁANIA 
EDUKACYJNE 

(10%) 

Uczeń nie osiągnął 
odpowiedniego poziomu 
zrozumienia lub rozwiązania 
działań edukacyjnych. 

Uczeń nie osiągnął poziomu 
zrozumienia, ale niektóre 
działania związane z 
uczeniem się zostały 
właściwie rozwiązane. 

Przy niewielkich niedoborach 
uczeń osiągnął rozsądny 
poziom zrozumienia i jest w 
stanie rozwiązać działania 
związane z uczeniem się. 

Ćwiczenia zostały zrozumiane, 
wykonane i prawidłowo 
rozwiązane przez ucznia. 

CZYTANIE KODU I 
KOMPENSACJA 

(10%) 

Uczeń nie jest w stanie odczytać 
kodu, lub jest w stanie zrozumieć 
bardzo podstawowe instrukcje i 
polecenia. 

Uczeń ma trudności w 
zrozumieniu linii kodu lub 
algorytmów o minimalnym 
stopniu trudności. 

Przy niewielkich niedoborach 
uczeń jest w stanie odczytać 
kod o pewnej złożoności i w 
przybliżeniu zrozumieć jego 
działanie. Uczeń stara się 
również włączyć własny wkład 
w kodowanie. 

Uczeń doskonale potrafi czytać 
kod o pewnej złożoności i 
rozumieć jego działanie, 
niezależnie od jego autorstwa. On 
/ ona wzbogaca działalność 
poprzez dodanie spójnego wkładu 
do kodu. 
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KONKRETNA 
CZYNNOŚĆ 

(10%) 

PRACA GRUPOWA 

(40%) 

WSPÓLNE PRZYJĘCIE 
CELÓW 

(10%) 

Uczeń troszczy się tylko o jego 
szczególne interesy. 

Uczeń ma trudności ze 
znalezieniem równowagi 

między jego / jej 
poszczególnymi celami i 

członkowie zespołu. 

Po zdefiniowaniu celów zespołu 
uczeń nie ma problemów z 

przyjęciem ich jako własnych 
celów. 

Uczeń akceptuje cele zespołu i stara 
się zmobilizować i zachęcić 

pozostałych członków zespołu do ich 
osiągnięcia 

UDZIAŁ 
(10%) 

Uczeń nie uczestniczy w zadaniach 
grupowych. 

Uczeń od czasu do czasu i po 
ostrzeżeniach od kolegów z 
drużyny bierze udział w jego 

grupie. 

Uczeń uczestniczy, gdy jest 
proszony, ale wykazuje brak 

inicjatywy. Uczeń przyczynia się 
także do własnych pomysłów na 

ulepszenie rekwizytów aktywności. 

Uczeń aktywnie uczestniczy i 
nieustannie proponuje nowe 

pomysły. Uczeń dostarcza również 
wiele kreatywnych pomysłów na 

poszerzenie rekwizytów aktywności. 

WKŁAD W 
PRAWIDŁOWE 

ŚRODOWISKO PRACY 
(10%) 

Uczeń nie współpracuje ze swoimi 
kolegami z drużyny lub robi to, 

tworząc konflikt i będąc niezdolnym 
do ustępstw wobec innych. 

Uczeń nie współpracuje ze 
swoimi kolegami z drużyny i 

niekiedy wykonuje swoje 
obowiązki. 

Uczeń odpowiednio współpracuje 
ze swoimi kolegami z drużyny. 

Chociaż nie jest aktywny, wypełnia 
swoje obowiązki. 

Uczeń współpracuje ze swoimi 
kolegami z drużyny, wykazując 

aktywną i pojednawczą rolę, która 
stale motywuje resztę zespołu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
(10%) 

Uczeń wykazuje 
nieodpowiedzialność i małe 

zaangażowanie. On / ona również 
nie wykonuje zadań zespołowych. 

Uczeń wykazuje niewielką 
komunikację, 

odpowiedzialność i 
zaangażowanie. On / ona 

również nie wykonuje wielu 
zadań zespołowych. 

Uczeń wykazuje komunikację, 
odpowiedzialność i 

zaangażowanie, ale poniósł 
odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie niektórych 
zadań zespołowych. 

Uczeń wykazuje całkowitą 
komunikację, odpowiedzialność i 

zaangażowanie w wypełnianiu zadań 
zespołowych. 

POSTAWA 

(20%) 

SZACUNEK 
(6%) 

Uczeń nie ma szacunku dla 
swoich kolegów z drużyny, ani 
nie pozwala im na normalne 
wyrażanie się. 

Uczeń nie ma szacunku dla 
swoich kolegów z drużyny i 
próbuje narzucić swoje 
pomysły. Po pewnych 
dyskusjach jest w stanie 
zaakceptować sugestie. 

Uczeń zawsze szanuje swoich 
kolegów z drużyny, ale z 
niektórymi z nich ma 
sprawiedliwe traktowanie. 

Uczeń zawsze okazuje szacunek 
swoim kolegom z drużyny i ma 
równe traktowanie ze wszystkimi, 
szanując prawo wszystkich do 
mówienia. 
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ZAINTERESOWANIE 
(6%) 

Uczeń nie jest zainteresowany 
działalnością, ani nie zwraca na 
siebie uwagi. 

Uczeń nie jest 
zainteresowany tą 
czynnością, ale zwraca na 
siebie uwagę. 

Istnieje tylko motywacja 
zewnętrzna: uczeń jest 
zainteresowany aktywnością 
tylko wtedy, gdy jest 
kwalifikowany. 

Istnieje wewnętrzna motywacja: 
uczeń jest naprawdę 
zainteresowany tą działalnością. 

DBAŁOŚĆ 
(8%) 

Uczeń nie szanuje materiału, 
który jest używany w 
nieodpowiedni i niedbały 
sposób. Pod koniec działania nie 
ponosi odpowiedzialności za ich 
zbieranie. 

Uczeń traktuje materiał z 
niewielkim szacunkiem i 
troską. Najszczęśliwsza 
część czasu, kiedy go unika i 
zwykle go nie podnosi. 

Uczeń szanuje i dba o materiał 
przez większość czasu, chociaż 
czasami się rozprasza i 
lekceważy go. On / ona podnosi 
go prawidłowo. 

Uczeń szanuje materiał, 
prawidłowo go używając podczas 
czynności i zbierając go w 
uporządkowany sposób po 
zakończeniu. 
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Tabela załączników 1/2

1. BUDOWA ROBOTA

2. ZABAWA W PROGRAMOWANIE

3. ŚLEDZENIE LINII

4. UCZYMY LICZB

5. ROBOTY I MATEMATYKA

6. ROBOTY I NAUKA

7. JAK SZYBKI JEST TWÓJ ROBOT

8. POLA FIGUR

9. ROBOT W LABIRYNCIE

10. ALARM ANTYWŁAMANIOWY

11. MBOT MENTALISTA

12. RUCH HARMONICZNY

13. RUCH HARMONICZNY Z AKCELEROMETREM

14. KONTROLA HAŁASU W KLASIE

15. STRAŻNIK HAŁASU

16. SZEF SZKLARNI

17. TERMOSTAT

18. KOLORY W MODZIE

19. CZUJNIK KOLORU

20. DNA I UKŁAD OKRESOWY Z MBOT

21. GRA  W TRYGONOMETRIĘ

22. STRAŻAK NA RATUNEK

23. RUCH PLANET – DRUGIE PRAWO KEPLERA

24. NAJCZYSTSZY ŚMIECIARZ

25. PRZEJAZD KOLEJOWY

26. REGATY ŻAGLÓWEK

27. PETANKE

28. CZUJNY MBOT
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29. WYŚCIGI I ZAPASY

30. KSZTAŁTY GEOMETRYCZNE 2D I 3D

31. ROBOT ASYSTENT

32. JOYSTICK

33. SPRYTNY ZWIERZAK

34. POSZUKIWANIE OBIEKTU

35. ZATAŃCZMY

36. MATEMATYCZNY WYŚCIG

37. NIE ZBLIŻAJ SIĘ!

38. KONTROLA PARKOWANIA

39. PARKING CONTROL

40. RADAR

41. ROBOTYCZNA STRAŻ



1 
BUDOWA 
ROBOTA 
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BUDOWA ROBOTA 

STRESZCZENIE 

Co to jest robotyka edukacyjna? Dowiemy sięczym jest  mBot, jak działa, oraz z jakich elementów się składa 
(czujniki, siłowniki,...). Następnie przechodzimy do montażu mBota i wprowadzamy środowisko programowania 

CELE DYDAKTYCZNE 

Learn what educational robotics is, the components of the mBot and its assembly. 

Przedmiot STEM:  Nauka☐    Technilogia ☒     Inżyniera☐    Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny:  12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Przede wszystkim dowiemy się, co to jest robot edukacyjny. Następnie dowiemy się jak funkcjonuje robot i 
jego elementy. Wreszcie zmontujemy robota 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

Różne czujniki, które będą szczegółowo opisane później i wykorzystywane w różnych ćwiczeniach 
opisanych w następnych ćwiczeniach 
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OPIS ĆWICZENIA 

Uczniowie oglądają krótki film, który demonstruje potencjał MBOTa. 

Otwieramy zestaw i badamy komponenty, identyfikując funkcje (silnik, czujnik światła, czujnik odległości, 
brzęczyk itp.) oraz połączenia z jednostką sterującą, badając programowanie środowiska. Robot jest 
pretekstem do zrozumienia podstaw programowania i robotyki. 

Przed rozpoczęciem należy wspomnieć, że Makeblock, twórca firmy mBot, swoje produkty udostępnia w 
Open Source. 

Robotyka edukacyjna to metoda uczenia się polegająca na udostępnianiu uczniom narzędzi zachęcających 
do projektowania i opracowywania własnych dzieł. Jego główne cele to: 

• Rozwijanie kreatywności i umiejętności organizacyjnych
• Zwracanie uwagi na pracę zespołu.
• Promowanie zainteresowanie badaniami, eksperymentowaniem i odkrywaniem nowych

umiejętności.
• Proponiwanie nowym pokoleniom możliwość uczestniczenia w tworzeniu nowych technologii.

Przede wszystkim jest to wykorzystanie w klasach dla studentów do rozwijania różnych 
umiejętności i wiedzy z tworzenia, montażu i uruchamiania robotów wszelkiego rodzaju. 

Następnie wyjaśnimy, z czego składa się mBot, a także najważniejsze czujniki i komponenty. Następnie 
mBot zostanie złożony: 

mBot to idealny zestaw dla robotyki dla dzieci, aby zacząć pracę z robotyką, programowaniem i elektroniką. 
Opiera się na Arduino i Scratch. mBot nie wymaga okablowania dzięki złączom RJ45, umożliwiając łatwe 
korzystanie z ich urządzeń elektronicznych. 

Zanim zagłębimy się w czujniki i komponenty, zauważmy, że istnieją dwa modele mBot: 
• mBot Bluetooth jest najbardziej odpowiedni do użytku osobistego. Możesz go używać ze

smartfonem lub komputerem (jeśli tylko masz Bluetooth).
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• mBot 2.4G jest najbardziej zalecany, jeśli zamierzasz go używać w salach lekcyjnych, ponieważ
automatycznie synchronizuje się z komputerem bez "szukania urządzenia ..." i unika interferencji z
innymi mBotami, gdy kilka jest używanych w tym samym czas.

mBot używa karty mCore opartej na Arduino UNO. Jest to łatwa w użyciu główna płyta sterująca 
zaprojektowana specjalnie dla mBota. Oparty na Arduino Uno, mCore integruje różne wbudowane czujniki, 
takie jak brzęczyk, czujnik światła, dioda RGB itp., Co zapewnia łatwiejszy sposób rozpoczęcia nauki 
elektroniki.hich provides you an easier way to start learning electronics. 

Inne płyty główne to: 

 Me Orion:

Jest to łatwa w obsłudze płyta główna oparta na Arduino Uno. Dostarcza osiem portów RJ25 do połączenia 
ze wszystkimi pozostałymi modułami serii Me za pomocą etykiet kolorów. 
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 Me Auriga:

Me Auriga to zaktualizowana wersja Oriona wyposażona w kilka czujników. Poprzednie dwa czerwone 
porty zostały zmienione na cztery, ale pozostają funkcjonalne. Ponadto PORT5 jest izolowany tylko przy 
funkcji komunikacji szeregowej. Nie można go zatem wykorzystać do aktualizacji programu i służy 
wyłącznie do komunikacji. Jest również kompatybilny z portem szeregowym USB. Od PORT6 do PORT10 są 
kompatybilne z dual-digital, symulacja, I2C bus, unibus i symulowany port szeregowy. Me Auriga ma port 
silnika enkodera, inteligentny port serwo i port panelu LED Ring (z włącznikiem zasilania). Poza tym, PCB 
jest również powiększony. 

Po zobaczeniu płytek, które możemy wprowadzić do mBota, wyszczególnimy niektóre z elektronicznych 
czujników, z których będziemy najczęsciej korzystać w trakcie projektu: 

 Me Dual DC Motor Driver:
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Z portami RJ25 na płycie można sterować dwoma silnikami prądu stałego o stałym prądzie 1A 
(szczyt 2A). Układ scalony sterownika silnika na płycie to TB6612, który jest przetwornikiem 
MOSFET o wysokiej wydajności, z niskim rozpraszaniem ciepła. Zabezpieczenie nadprądowe 
włączone, aby zatrzymać wypalenie IC sterownika. 

Ogólna specyfikacja tego czujnika to: 2 kanały silnika, minimum 6 V i maksymalne napięcie robocze 
12 V, ciągły prąd wyjściowy 1A na kanał i prąd wyjściowy szczytowy 2A na kanał. 

 Me Ultrasonic Sensor  (Czujnik ultradźwiękowy):

Może być używany do pomiaru odległości lub unikania przeszkód, od 3cm do 4m. 

 Me 3-Axis Accelerometer and Gyro Sensor (Akcelerometr i żyroskop):

Jest to moduł przetwarzania ruchu. Może służyć do pomiaru prędkości kątowej i informacji o 
przyspieszeniu robota lub innych urządzeń. 
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Ja 3-osiowy akcelerometr i czujnik żyroskopowy jest oparty na MPU-6050, łączy w sobie 3-osiowy 
żyroskop, 3-osiowy akcelerometr i cyfrowy procesor ruchu ™ (DMP) zdolny do przetwarzania 
złożonych 9-osiowych algorytmów Motion Fusion. 

 Me Angular Sensor (czujnik kątowy):

Wyposażony w precyzyjny potencjometr trymera, który ma dobrą liniowość do długotrwałego 
użytkowania, został zaprojektowany w celu osiągnięcia wartości kąta położenia mechanizmu 
łączącego lub wartości kąta połączenia. 

 Me Flame Sensor (czujnik płomieni):

Może być używany do wykrywania źródła ognia lub źródła światła o długości fali w zakresie od 760 
nm do 1100 nm. Jego kąt wykrywania wynosi do 60 stopni, a dokładność wykrywania może być 
regulowana. Po wykryciu płomienia zapali się jego niebieski wskaźnik. Może być stosowany do 
projektów monitorowania bezpieczeństwa, takich jak robot gaśniczy i alarm płomienia. Port tego 
modułu ma czarny identyfikator, a kabel RJ25 może być użyty do połączenia z portem z czarnym 
identyfikatorem w Makeblock Orion. 

Odległość wykrywania wynosi 1 m, gdy wysokość płomienia wynosi 5 cm, a potencjometr 
pokładowy można wyregulować na jego czułość. 

 Me Gas Sensor (czujnik gazu):

Zawiera czujnik dymu typu MQ2, który ma dobrą powtarzalność, długotrwałą stabilność, 
krótki czas reakcji i trwałą wydajność pracy. Jest często używany jako urządzenie do 
monitorowania wycieku gazu w domu i fabryce, i nadaje się do wykrywania skroplonego 
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gazu ziemnego (LNG), butanu, propanu, metanu, alkoholu, wodoru, dymu itp. Jego czarny 
identyfikator oznacza, że ma port analogowy i musi być podłączony do portu z czarnym ID 
na Makeblock Orion. 

Niebieski wskaźnik zapali się, gdy pewna ilość łatwopalnego gazu zostanie nagromadzona i 
wykryta. 

 Me Light Sensor (czujnik światła):

Wykorzystuje do wykrycia natężenia światła, na przykład, aby stworzyć inteligentną lampę 
przyciemniającą, system komunikacji laserowej . 

 Me Line Follower (czujnik linii):

Jest przeznaczony dla robotów śledzących linię. Ma dwa czujniki na module, a każdy czujnik zawiera 
dwie części - diodę emitującą światło podczerwone i fototranzystor wrażliwy na promieniowanie 
podczerwone. Może wysyłać sygnał cyfrowy do Arduino, aby robot mógł niezawodnie podążać za 
czarną linią na białym tle lub odwrotnie. Zakres wykrywania: około 1 ~ 2 cm. 

 Me PIR Motion Sensor (czujnik ruchu):

Czujniki PIR Me służą do wykrywania ruchu zwierząt / ludzi z odległości około 6 metrów. Jeśli 
ktokolwiek porusza się w tym zakresie, czujnik wysyła HIGH na sworzniu SIG. Przy pomocy 
potencjometru przylutowanego do płytki drukowanej można dostosować jego zakres wykrywania w 
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zależności od potrzeb. Oto kilka pomysłów na zastosowanie: wykrywanie ruchu, system ochrony 
przed złodziejami, zmiana automatyki. 

Regulowany zakres wykrywania i wysoka czułość, wskaźnik LED zasilania (czerwony) i wskaźnik 
stanu (niebieski). Kąt detekcji: 120 stopni. Odległość wykrywania: maks. 6 m. 

 Me Sound Sensor (czujnik dźwięku):

Jest przeznaczony do wykrywania intensywności dźwięku w otaczającym środowisku. Oparty na 
wzmacniaczu mocy LM386 i mikrofonie elektretowym, może wyprowadzać wartości analogowe w 
zakresie od 0 do 1023. Z uwagi na potencjometr można dostosować czułość do różnych sytuacji. 
Możesz go użyć w interaktywnym projekcie dźwiękowym, takim jak przełącznik sterowany głosem 
lub zbudować tańczącego robota z muzyką. 

 Me Temperature and Humidity Sensor (czujnik temperatury i wilgotności):

Jest to czujnik zawierający skalibrowany cyfrowy sygnał wyjściowy. Przyjmuje specyficzną cyfrową 
technologię gromadzenia modułów i technologię wykrywania temperatury i wilgotności, aby 
zapewnić wysoką niezawodność i doskonałą długoterminową stabilność. Ten moduł może mierzyć 
temperaturę od 0 ℃ do 50 ℃. Żółty identyfikator oznacza, że ma jedno-cyfrowy port i musi być 
podłączony do portu z żółtym identyfikatorem w Makeblock Orion. Użytkownicy mogą go używać 
do budowy opłacalnego systemu monitorowania temperatury i wilgotności. 

 Me Temperature Sensor-Waterproof (wodoodporny czujnik temperatury):

Jest to czujnik temperatury oparty na chipie DS18B20 składającym się z wodoodpornej sondy i 
długiego drutu, który doskonale nadaje się do immersyjnego wykrywania temperatury lub 
wykrywania czegoś daleko. DS18B20 zapewnia 9-12-bitowe (konfigurowalne) odczyty temperatury 
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na interfejsie 1-Wire, dlatego tylko jeden przewód (i uziemienie) musi być podłączony z centralnego 
mikroprocesora. Przechowywać w temperaturze poniżej 100 ° C. 

 Me Touch Sensor (czujnik dotyku):

Jest to pojemnościowy czujnik dotykowy, który będzie uruchamiany przez dotyk palcem. 

 Me Slide Potentiometer (potencjometr – suwak):

Jest to jeden rodzaj potencjometru, który może być używany do regulacji głośności, natężenia 
światła, prędkości silnika, sterowania ruchem itp. 

 Me LED Matrix 8 × 16 (Wyświeltacz LED):

Ta Me LED Matrix 8 x 16 ma 128 niebieskich diod LED zapakowanych w matrycę 16 x 8 punktów. Ta 
funkcja umożliwia wyraźne i jasne wyświetlanie animacji lub postaci. 

 Me 7-Segment Serial Display – Red (7-segmentoy wyświetlacz):
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Jest to klasyczny 4-cyfrowy wspólny wyświetlacz 7-segmentowej anody, zwykle używany do 
wyświetlania liczb i kilku znaków specjalnych. Możesz go łatwo wykorzystać w projekcie robota, aby 
pokazać prędkość, czas, wartość czujników itp. 4-cyfrowy czerwony wyświetlacz alfanumeryczny i 
jedna kropka dziesiętna na cyfrę oraz jasność wyboru to inne specyfikacje. 

 Me RGB LED (diody LED):

Dzięki zintegrowanemu chipowi można indywidualnie sterować każdą diodą LED, aby dostosować 
jej jasność i stworzyć dowolny kolor, mieszając różne ilości czerwieni, zieleni i niebieskiego. 

Po poznaniu niektórych z najbardziej wybitnych czujników zbadamy sposoby kontrolowania mBota: 
 Me Potentiometer (potencjometr):

Jest to potencjometr z pokrętłem 50k z pokrętłem, który można obrócić do 270 stopni. Może być 
używany do kontrolowania prędkości robota, jasności diod LED RGB lub innych. 

 Me Joystick:

Służy do kontrolowania robota w kierunku osi X i osi Y. Posiada wygodne pokrętło, dzięki któremu 
możesz płynnie poruszać się. 

 IR Controller (pilot na podczerwień):
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Sterownik IR został zaprojektowany do bezprzewodowego sterowania robotami i innymi urządzeniami 
mechanicznymi. Współpracując z wieloma popularnymi odbiornikami podczerwieni, ten kontroler IR 
zapewnia prosty i łatwy sposób kontrolowania urządzeń bez dotykania go. 

Ten kontroler podczerwieni posiada 21 przycisków, w tym przyciski oznaczone literami od "A" do "F", 
przyciski numeryczne zaczynające się od 0 do 9 i cztery przyciski kierunkowe. Te przyciski umożliwiają 
bardziej precyzyjne sterowanie robotem. 

Możesz także kontrolować mbota za pomocą smartfona lub tabletu przez Bluetooth. 

Aby kontrolować mBot, musimy mieć możliwość komunikowania się z nim: 

 2.4G Wireless Serial:

Ta bezprzewodowa karta sieciowa 2.4G jest przeznaczona do użytku w klasach lub warsztatach, 
gdy wiele osób korzysta z komunikacji bezprzewodowej jednocześnie. Używa tej samej 
technologii, co bezprzewodowa mysz. Dzięki funkcji bez potrzeby parowania i bez sterowników nie 
ma żadnych zakłóceń sygnału, gdy wiele modułów pracuje jednocześnie. Zawiera dwie części: 
klucz sprzętowy do podłączenia komputera; moduł do podłączenia mCore, możesz łatwo 
ustanowić połączenie bezprzewodowe pomiędzy oprogramowaniem mBlock i robotem 
Makeblock. 

Odległość komunikacyjna: około 10 metrów. 

 Bluetooth Module:
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Ten moduł Bluetooth został zaprojektowany specjalnie dla indywidualnych użytkowników lub rodziny 
do zabawy. Możesz używać smartfonów lub komputerów (Bluetooth) do kontrolowania mBotów 
bezprzewodowo za pomocą tego modułu. 

 Me Bluetooth Module (Dual Mode):

Jest przeznaczony do komunikowania się z urządzeniami z funkcją Bluetooth za pośrednictwem 
określonego oprogramowania. Udostępniamy aplikację na Androida. Jest kompatybilny z Bluetooth 
2.0 i 4.0. Ten moduł powinien być podłączony do PORT_5 na Makeblock Orion. Jeśli twoje 
urządzenie potrzebuje kodu dostępu, spróbuj 0000 lub 1234. 

 Me Infrared Receiver Decode:

Przeznaczony jest do odbierania sygnałów w podczerwieni i sterowania robotyką za pomocą pilota na 
podczerwień. Odbiornik podczerwieni może odbierać sygnały w odległości do 10 metrów. Może nie 
być w stanie uzyskać sygnału z odległości powyżej 10 metrów. 

 Me USB Host:
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Jest to adapter dla urządzeń USB. Za jego pomocą można podłączyć płytę główną Makeblock do 
urządzenia USB, takiego jak joystick USB, mysz lub pamięć USB. Możesz więc kontrolować swojego 
robota za pomocą własnego joysticka lub czegoś innego. 

 Me Wi-Fi Module:

Ten moduł jest modułem komunikacyjnym Wi-Fi. Może być używany do komunikacji z komputerem 
lub smartfonem. Mnie Wi-Fi może być nawet hotspotem Wi-Fi. Napięcie znamionowe: 6V - 12V. 
Prąd znamionowy: 1,5ª. Częstotliwość: 2,4 GHz. 

Istnieją również silniki, które możemy włączyć do mBot: 
 9g Micro Servo Pack:

Jest to servo pack dla początkujących, którzy lubią robić rzeczy poruszające się, zawiera 
serwomechanizm 9g, serwo hub, wspornik servo i sprzęt. Micro Servo 9g może obracać się o około 
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180 stopni, działa jak standardowe serwa, ale oczywiście nie jest tak mocne, jak standardowe 
serwosilniki. 

W przypadku serwomotoru i wspornika serwomechanizmu wygodne może być połączenie 
serwomechanizmu z innymi częściami. Adapter RJ25 A Me również pomaga łatwo połączyć serwo z 
Me Orion. 

 Me 130 DC Motor Pack:

Jest to pakiet, który jest dostarczany z silnikiem 130 g DC z obwodami drukowanymi dla łatwego użycia i 
ochrony silnika, czterema nylonowymi kołkami do podparcia i mini wentylatorem. 

Możesz budować projekty takie jak: maszyna chłodząca, inteligentny wentylator, sterowanie Bluetooth, 
maszyna bąbelkowa ... 
 TT Geared Motor DC 6V/200RPM:

Jest to nowe źródło zasilania z plastikowymi zębatkami w platformie Makeblock. Ten motoreduktor TT 
pasuje idealnie do koła pasowego z tworzywa sztucznego Makeblock 62T i koła zębatego z mechanizmem 
rozrządu 90T do układu kół. 

Po zapoznaniu się z różnymi komponentami mBot, przystępujemy do montażu: 
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Tutaj możemy zobaczyć, jak połączyć różne komponenty z płytą mBot:
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Jego programowanie odbywa się w bardzo graficzny sposób, w oparciu o Scratch, więc w prosty sposób i 
przy kilku krokach możemy zaprogramować pierwsze ruchy mBota. Nie używając bezpośrednio kodu 
programowania, pozwala on uczniom zdobyć podstawy programowania i zacząć koncentrować swoje 

myślenie na programowaniu.  

Do zasilania mBota potrzebny będzie kabel USB, 4 baterie AA lub bateria litowa 3.7V. 

Wreszcie, istnieje kilka bardziej zaawansowanych zestawów robotyki edukacyjnej, aby kontynuować 
naukę: 

 mBot RANGER:

 Ultimate 2.0 – 10-in-1 Robot Kit:
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Pamiętaj, że wszystkie części Lego i Lego NXT są kompatybilne z różnymi produktami Makerblock. 
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FLOW CHART 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić tę aktywność, najlepiej byłoby przeprowadzić egzamin teoretyczny na temat tego, co jest 
zwiazane z robotyką edukacyjną oraz egzamin praktyczny i ustny, w którym uczeń łączy niektóre czujniki, 
wykonać małą demonstrację dla reszty klasy i wyjaśnić co to jest dla tego czujnika. 

BIBLIOGRAFIA 

https://makeblock.es/ 

http://www.makeblock.com/ 

http://store.makeblock.com/en 

http://store.makeblock.com/mcore-main-control-board-for-mbot 

http://store.makeblock.com/me-auriga 

http://store.makeblock.com/me-orion-base-on-arduino-uno 

http://store.makeblock.com/electronic-robot-kit-series-STEM 

https://makeblock.es/
http://www.makeblock.com/
http://store.makeblock.com/en
http://store.makeblock.com/mcore-main-control-board-for-mbot
http://store.makeblock.com/me-auriga
http://store.makeblock.com/me-orion-base-on-arduino-uno
http://store.makeblock.com/electronic-robot-kit-series-STEM
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http://www.mblock.cc/materialcat/file/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Skalowalność tego działania polegałaby na jednoczesnym wykorzystaniu większej liczby czujników i ich 
programowaniu w taki sposób, aby uzupełniały się nawzajem w projekcie określonym w klasie. Jeśli mBot 
się nie da rady, możemy przejść do następnego poziomu, który będzie wykorzystany przez mBot Ranger. 

http://www.mblock.cc/materialcat/file/


2 
ZABAWA W 
PROGRAMOWANIE 
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ZABAWA W PROGRAMOWANIE 

STRESZCZENNIE 

Używając robota MBOT zamontowanego w pierwszym eksperymencie, uczniowie uczą się 

podstawowych argumentów związanych z programowaniem komputerowym. Zostaną wprowadzone łatwe 

aplikacje, wprowadzające 5 struktur sterowania programowaniem. 

CELE EDUKACYJNE 

Celem tego modułu jest rozwiązywanie podstawowych problemów mających na celu jedynie rozwinięcie 

podstawowych umiejętności programowania. 

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technilogia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Studenci zapoznają się ze strukturami kontrolnymi i podstawowym potencjałem środowiska 

programistycznego. Proste podstawowe ćwiczenia, aby zapoznać się z programowaniem. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me Ultrasonic Sensor:
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 Me Line Follower:

 Me Light Sensor:
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OPIS ĆWICZENIA 

Wykorzystując robot MBOT zamontowany w pierwszym eksperymencie, uczniowie analizują podstawowe 

argumenty związane z programowaniem komputerowym. Zostaną wprowadzone łatwe aplikacje, 

wprowadzające 5 struktur sterowania programowaniem. 

Celem tego modułu jest rozwiązywanie podstawowych problemów i rozwijanie podstawowych 

umiejętności programowania. Pod koniec eksperymentu uczniowie nie sprawdzają złożonych aplikacji, ale 

testują niemal osobno struktury kontrolne i podstawowy potencjał środowiska programistycznego. Proste 

podstawowe ćwiczenia, aby zapoznać się z programowaniem. 

Poniżej znajdziesz kilka prostych programów wykorzystujących czujnik ultradźwiękowy 

Ćwiczenie 1 

Odpytywanie czujnika  

Napisz program: 

Odkryj, że panda pokazuje odległość po naciśnięciu klawisza D, po czym nie zmienia się. 

Wprowadź modyfikację: 

Teraz po naciśnięciu klawisza d można zobaczyć, że liczba zmienia się, gdy przesuwasz dłoń przed 

czujnikiem. 

Podczas korzystania z pętli na zawsze robot odczytuje z czujnika cały czas. 

Ćwiczenie 2 - IF 

Program rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza spacji. 

Program jest uruchamiany po wciśnięciu spacji 



5 

Ustaw kolory diód na robocie na zielono 

Jeżeli czujnik odległości zobaczy coś w odległości mniejszej niż 30 diody zmienią kolor na czerwono 

Uruchom ten program kilka razy i za każdym razem ustaw robota w różnej odległości od ściany (mniejszej 

lub większej od 30) 

Ćwiczenie 3 - IF… ELSE… 

Zanim naciśniesz klawisz k, umieść robota w innej 

odległości od ściany. Użyj programu kilka razy. Czy 

widzisz zielony kolor? Dodaj blok wait before if i 

spróbuj ponownie. 
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Ćwiczenie 4 - Loop FOREVER 

Ćwiczenia 2 i 3 uczą, że program działa tylko jeden raz. W ćwiczeniu jeden użyłeś na zawsze pętli, a panda 

pokazuje odczyty na bieżąco. Dodaj tę pętlę. Tym razem diody zmieniają kolor w zależności od odległości. 

Ćwiczenie 5 - Loop REPEAT UNTIL 
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Program sprawdza warunek. Jeśli jest fałszywy, robot wykonuje instrukcje w pętli. Gdy warunek staje się 

prawdziwy, program wykonuje następną instrukcję po pętli 

Robot działa, gdy jest daleko od ściany - warunek jest fałszywy. Ale kiedy robot zbliża się do ściany, 

warunek staje się prawdziwy i robot zatrzymuje się 
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OCENA UCZNIÓW 

Po tym ćwiczeniu student może sprawdzić odczyt z innego czujnika (czujnika liniowego, czujnika światła 

itp.) 

Można użyć, jeśli - w przeciwnym razie do sterowania robotem. Na przykład: 

1. Kiedy jest światło, robot działa, gdy jest ciemne zatrzymanie robota (czujnik światła)

2. Robot używa czujnika ultradźwiękowego, aby uniknąć przeszkód

BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

http://download.makeblock.com/mblock/docs/getting-started-with-mblock.pdf 

SCALABILITY 

Projekt oparty jest na studentach początkujących i jest niezbędny do wykonania kolejnych zadań 

http://www.makeblock.com/
http://download.makeblock.com/mblock/docs/getting-started-with-mblock.pdf


3 ŚLEDZENIE 
LINII 
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ŚLEDZENIE LINII 

STRESZCZENIE 

Różne sposoby śledzenia linii. Porównanie trybu scratch i arduino. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Tworzenie algorytmu i programowanie mbota: 

 Wykorzystanie czujnika na linii.

 IF - else instrukcja.

 Nieskończona pętla.

Porównaj tryb scratch i Arduino - czas reakcji jest inny, ten sam program działa na różne sposoby. 

Przedmiot STEM:          Nauka☒                 Technologia ☒                 Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Pierwsza aktywność: 

Na planszy są czarne linie o różnej grubości. Napisz program, który pozwala robotowi śledzić linie o 

grubości 1,5 cm i 3 cm. 

Druga aktywność: 

Zauważyliśmy, że mBot może działać z kodami scratch, oddzielając czerń od bieli. Ale chcieliśmy sprawdzić, 

czy kody będą działać regularnie w warstwie czarno-białych bloków. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot wyposażóny w  Line Follower:
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Pierwsza aktywność: 

 Tablica z czarnymi liniami prostymi o szerokości 1,5 cm i szerokości 3 metrów.

 Płyty z czarnymi łukami o różnych kształtach.

Druga aktywność: 

 Biała tektura.

 Czarny karton.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja: 

1. Uczniowie obserwują, jaka wartość zwraca czujnik linii, gdy widzi "dwa białe kolory", "dwa czarne

kolory", "lewy czarny, prawy biały" lub "lewy biały, prawy czarny".

2. Uczniowie obserwują czas reakcji w programie, w którym robot porusza się na czarno z prędkością 255, a

po przejściu do bieli zatrzymuje się (najpierw w trybie scratch, a następnie w trybie arduino)

3. Uczniowie programują robota tak, aby przebiegał on wzdłuż czarnych linii.

KROK 1 

Pierwszym krokiem jest napisanie prostego programu, który pokaże nam wartości zwracane przez czujnik 

linii dla różnych kombinacji kolorów bieli i czerni. Panda pokaże wartości. 

Czujnik zwraca następujące wartości: 

dwa kolory biały 3 

dwa kolory czarne 0 

Lewy czarny, prawy biały 1 

Lewy biały, prawy czarny 2 

Krok 2 
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W następnym kroku porównamy czas reakcji robota w trybie scratch i arduino. W trybie scratch robot jest 

podłączony do komputera za pomocą modułu komunikacyjnego 2,4 G. Robot wysyła odczyt z czujnika do 

komputera. Program jest tam wykonywany, a instrukcje są wysyłane z powrotem do robota. 

W trybie arduino wysyłamy program na płytkę mBot. Program jest wykonywany bezpośrednio przez 

robota. Dzięki temu reakcja na odczyty jest znacznie szybsza. W tym przypadku dodano dwa bloki "czekać 

do". Po naciśnięciu przycisku na płytce rozpocznie się właściwa część programu. 

Krok 3 

Algorytm linii śledzącej o długości 1,5 cm dla mBota może działać zgodnie z następującą zasadą: 

 Gdy zobaczysz jednego białego i jednego czarnego, idź prosto.

 Gdy zobaczysz dwa białe, skręć w prawo.

 Gdy zobaczysz dwa czarne, skręć w lewo.

W przypadku grubszych linii możemy wykonać następujące czynności:: 
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 Gdy zobaczysz dwie czarne, idź prosto.

 Gdy zobaczysz czarny po lewej stronie, skręć w prawo.

 Gdy zobaczysz czarny po prawej stronie, skręć w lewo.

 Gdy zobaczysz dwa białe, istnieje kilka opcji:

o Wróć, aby ponownie zobaczyć czarny kolor (określ czas ruchu w mblokcie).

o Zatrzymaj robota, ale nie działa, gdy jest skomplikowany kształt linii (np. 8). Zdarzyło się, że

robot zatrzymuje się.

o Skręć w lewo lub w prawo, aby ponownie znaleźć czarny kolor.

o 

Na filmie jest program, który realizuje powrót do koloru dwóch białych i może podążać za 8-krotnym 

kształtem. 

Tym razem uczniowie powinni zmienić reakcję robota, gdy widzą dwa białe kolory. 

Ten program realizuje skręcanie w lewo na dwa białe kolory 
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DRUGA WERSJA: 

Krok 1: Będziemy używać kodów śledzenia białej linii podczas kontrolowania mBota. 

Krok 2: Będziemy korzystać z kodów śledzenia czarnej linii podczas kontrolowania mBota. 

Krok 3: liczbę kwadratów określa się na podłodze. 

Krok 4: Czarne i białe bloki wycinane są z kartonów o liczbę określoną przez tę samą miarę. 

Krok 5: Bloki są wklejane do czarnej lub białej podłogi. 
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FLOW CHART 

PIERWSZA WERSJA  (linia 1.5 cm) 

OCENA UCZNIÓW 

Student potrafi napisać program do śledzenia linii dostosowany do różnych grubości linii i warunków 

zadania 

BIBLIOGRAIFA 
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http://www.makeblock.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LE-SOkW1xQM 

SKALOWALNOŚĆ 

Projekt oparty jest na studentach z warunkami zerowymi. 

http://www.makeblock.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LE-SOkW1xQM


4 

UCZYMY 
LICZB 
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UCZYMY LICZB 

STRESZCZENIE 

Uczniowie pracują jako nauczyciel. Wykorzystują mBoty do zabawnego uczenia uczniów w przedszkolach. 
Robot podąża za czarną linią, która ma kształt liczb. 

DIDACTIC OBJECTIVES 

 Nauczenie numeru przedszkolakom przez członków zespołu Stemjam.

 Opowiadanie o projekcie przedszkolakom przez członków zespołu Stemjam.

 Przedstawienie systemu Scratch uczniom przedszkola przez członków zespołu Stemjam.

 Pokazanie systemu bezprzewodowego mBot uczniom przedszkola przez członków zespołu Stemjam.

 Korzystanie z czujnika położenia linii.

 Korzystanie z pilota na podczerwień.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technilogia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Uczniowie konstruują robota za pomocą czujnika położenia linii. Przygotowują plakaty z czarną linią w 

kształcie liczb. Robot podąża za linią - jest prezentowany dzieciom. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 IR Controller:



3 

 10 arkuszy białego brysolu.

 Czarna taśma
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OPIS ĆWICZENIA 

Krok 1: 

 Uczniowie przygotowują plakaty z numerami 0,1,2…,9 
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KROK 2: 

Uczniowie piszą program, w którym robot podąża za czarną linią. 

Robot uruchamia się po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku na płycie. 

Robot podąża za czarną linią: 

Jedzie do przodu, gdy czujnik ma dwa czarne kolory (linia follower = 0) 
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Te trzy instrukcje pozwalają śledzić delikatne zwroty. 

W sytuacji, gdy musisz wykonać ostry zakręt (jak w 7 lub 1) robot powinien skręcić w lewo, gdy straci linię 

(czujnik zobaczy dwa białe). 

To nie jest idealne rozwiązanie, ponieważ musisz zacząć obserwować liczby z jednej strony (zależy to od 

kształtu). 

Poniższy obrazek pokazuje punkt startu: 
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Na "0" i "8" możesz zacząć od miejsca, w którym chcesz. 

Jest jeszcze inny problem do rozwiązania. Po zakończeniu pierwszego perfekcyjnego przejścia robot 

próbuje ponownie znaleźć czarną linię i wrócić. Ale tym razem robot nie może pokonaćcałej liczby i jest jak 

więzień o krótkim fragmencie linii. Robot podąża także za okręgiem 6 i 9, więc możemy go zatrzymać za 

pomocą pilota na podczerwień. 

Program jest ładowany na płytkę, aby pracować bardziej płynnie. 

Krok 3: 

Uczniowie udają się do przedszkola, aby przedstawić roboty i nauczyć liczb. 
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Istnieje kilka formularzy do zaprogramowania linii obserwującej za pomocą pilota na podczerwień: 
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FLOW CHART 
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OCENA UCZIÓW 

Student potrafi wykorzystać czujnik liniowy do sterowania ruchem robota 

Student może używać pilota na podczerwień do sterowania robotem 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.mblock.cc/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Dodaj więcej zdalnego sterowania przez podczerwień: 

http://www.mblock.cc/
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Kiedy naciśniesz B, algorytm użycia robota, gdy robot skręca w lewo, aby znaleźć czarną linię, ale po 

naciśnięciu C robot skręca w prawo, aby znaleźć czarną linię. 
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ROBOTY I 
MATEMATYKA 
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ROBOTY I MATEMATYKA 

STRESZCZENIE 

Using the MBOT robots assembled in the first experiment, students will explore their main programming 

features and abilities by playing with simple mathematical theories, which may be chosen according to the 

students’ age. As an example in the proposed code Pythagoras’ Theorem is used. Students will have to 

develop the codings for calculating the hypotenuse of a triangle using the mBot. 

CELE DYDAKTYCZNE 

The purpose of this experiment is: 

 To study maths using a robot.

 Learning about using a Led matrix.

 Learning about developing codes for formulas.

 Learning about coding some effects with the mBot.

STEM Subject:   Science☐  Technology ☐  Engineering☐  Mathematics☒ 

Education Level: 12-14 years☐ 14-16 years☒

OPIS PROBLEMU 

Students have to develop a code implementing Pythagoras’ Theorem for calculating the hypotenuse of a 

triangle, given the base and the height of it.  

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054
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 Me LED Matrix 8 × 16:

 Different beams and structures:
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OPIS ĆWICZENIA 

Praca studentów polega przede wszystkim na opracowaniu schematu przepływu potrzebnego do tego 
działania. 

Muszą sobie uświadomić, jaka jest ich nieznana zmienna, a następnie muszą stworzyć wzór do obliczenia. 

W tym celu muszą również wiedzieć, jakich parametrów potrzebują. Zatem kodowanie musi również pytać 
gracza o wartość tych parametrów. 

W międzyczasie wszystkie informacje muszą być wyświetlane w macierzy Led, a także na ekranie 
komputera. 

Ustawianie parametrów początkowych: 
Ustawiamy wszystkie zmienne na zero. Wyłączamy również diody LED na płytce. 

Ustawianie głównej procedury: 
W tej części pokazano kolejność podprogramów potrzebnych do zadawania znanych parametrów i 
obliczania nieznanej zmiennej, przeciwprostokątnej. 

Kodowanie różnych podprogramów i ich efektów: 
Podprogram startowy: Teoria Pitagorasa, kolor niebieski. 
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Podprogram wysokości: kolor pomarańczowy. 

Podstawowy podprogram: różowy kolor. 
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Procedura podprocedury: kolor zielony. 

Wygląd robota: 
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Podprogram start: Twierdzenie Pitagorasa, kolor niebieski. 

Podprogram wysokość: pomarańczowy kolor. 

Podstawowy podprogram: różowy kolor. 
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Podprogram hipoteutowy: zielony kolor. 

Koniec programu: 

FLOW CHART 
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BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Projekt oparty jest na studentach z warunkami zerowymi. 

http://www.makeblock.com/
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JAK SZYBKI 
JEST TWÓJ 
ROBOT 
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JAK SZYBKI JEST TWÓJ ROBOT 

STRESZCZENIE 

The students’ task is to write the programe – the robot is to move along the line. The engine speed is 

determined by specifying a number between 0 and 255. The main aim of the task is to calculate the robot 

speed and express it in unit m/s or cm/s 

CELE DYDAKTYCZNE 

Technology and Physics: 

 Monotonous movement, calculating speed.
 Physics: straight uniform motion.

 Identification and evaluation of experimental error.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technilogia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Zmierz prędkość robota w standardowych jednostkach (m / s) przy różnych mocach silnika (0..255). 

Oceń błąd pomiaru 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me Line Follower:
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 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Plansza z czarny,i liniami o długości 1m, 2m i 3m.
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OPIS ĆWICZENIA 

PIERWSZA WERSJA 

Zmierz prędkość robota w standardowych jednostkach (m / s) przy różnych mocach silnika (0..255). 

Przeczytaj zadanie o śledzeniu linii (Line Follower), aby upewnić się, że rozumiesz czujnik linii. 

Uczniowie programują robota, aby podążał za czarną linią. Robot jest ustawiony na początku czarnej linii. 

Robot uruchamia się po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku na płytce. Jest to również początek czasu 

odliczania. Po osiągnięciu celu, czyli gdy robot wykryje biały kolor, robot powinien zatrzymać się i 

wyświetlić czas przejazdu na wyświetlaczu 

.
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Studenci zapisują czas przejazdu w sekundach w tabeli: 

Moc silnika 1m 2m 3m 

50 

100 

150 

200 

250 

Używając wzoru, prędkość = droga / czas jest obliczana prędkość dla każdego przejazdu 

DRUGA WERSJA 

Oceń błąd pomiaru 

Pomiar jest powtarzany dziesięć razy na każdej ścieżce, aby poprawić statystyki. 

Dane są rejestrowane w tabelach podobnych do poniższych 

Uczniowie stosują metodę statystyczną do obliczania średniej prędkości. 
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Program śledzenia czarnej linii. Biały kolor oznacza zatrzymanie robota. Na ekranie LED wyświetlany jest 

czas przejścia 

Tabela pokazuje czas przejazdu w sekundach: 

czas[s] droga [m] 

1 2 3 

M
o

c 
si

ln
ik

a 

50 21,9 37,8 56,5 

100 7,71 15,6 23,3 

150 4,96 10 14,9 

200 3,94 7,99 12,3 

255 3,58 6,86 10,3 
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Następna tabela pokauzje prędkość wyrażoną w  m/s 

1m 2m 3m 
Średnia prędkość 

m/s 

50 0,045662 0,05291 0,053097 0,050556499 

100 0,129702 0,128205 0,128755 0,128887393 

150 0,201613 0,2 0,201342 0,200985062 

200 0,253807 0,250313 0,243902 0,249340812 

255 0,27933 0,291545 0,291262 0,287378978 

Bardziej praktyczne to przedstawienie prędkości w cm/s: 

1m 2m 3m Moc silnika 
Średnia prędkość 

[cm/s] 

50 4,56621 5,291005 5,309735 50 5,1 

100 12,97017 12,82051 12,87554 100 12,9 

150 20,16129 20 20,13423 150 20,1 

200 25,38071 25,03129 24,39024 200 24,9 

255 27,93296 29,15452 29,12621 255 28,7 

0,0
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15,0

20,0
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30,0

35,0

0 50 100 150 200 250 300
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FLOW CHART 
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OCENA UCZNIÓW 

Studenci zmieniają program - zmieniają szybkość mBota. Opisują przebieg doświadczenia. Mogą obliczyć 

prędkość z danym czasem i odległością. 

Ta aktywność jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12-13 lat, nawet bez warunków wstępnych. 

Dla uczniów (15 lat) dodaliśmy także oszacowanie eksperymentalnych słupków błędów. Kolejnym krokiem 

jest rozszerzenie pomiarów na ruch przyspieszony. 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LE-SOkW1xQM 

SKALOWALNOŚĆ 

Projekt oparty jest na studentach z warunkami zerowymi 

http://www.makeblock.com/
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ROBOTY I 
NAUKA 
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ROBOTY I NAUKA 

STRESZCZENIE 

Za pomocą robota mBot zamontowanego w pierwszym eksperymencie uczniowie odkryją proste prawa 

fizyki (tarcie i pochyła płaszczyzna) bawiąc się z robotem. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Celem tego eksperymentu jest: 

 Studiowanie problemu fizyki jak tarcie i równia pochyła.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technilogia ☐  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

 Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Równia pochyła.
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OPIS ĆWICZENIA 

Po pierwsze, studenci studiują fizykę tarcia i pochyloną płaszczyznę. Korzystając z mBot, odczuwają wpływ 
tarcia i nachylonej płaszczyzny poprzez regulację mocy silników mBot. Oprogramowanie jest jedynie 
poleceniem silników. 

Frykcje statyczne: 
Zasadniczo prędkość mBota zależy w sposób liniowy od mocy ustawionej na silnikach. Należy zauważyć, że 
silnik pozostaje nieruchomy przy małej mocy. Można to omówić ze studentami i związać z napięciami 
statycznymi. 

Dynamiczne tarcie: 
Zwiększenie prędkości mocy wzrasta, ale zależy od materiału, na którym płynie mbot. Przy tej samej mocy 
prędkość zmienia się w zależności od tego, czy mBot działa na ławce, czy na szaliku. Pozwala to wznowić 
tarcie. 

Równia pochyła: 
Jeśli mBot zostanie umieszczony na pochyłej płaszczyźnie, prędkość zwalnia, ponieważ siła potrzebna do 
pokonania tarcia jest zmniejszona przez podłużną składową siły grawitacji. Pozwala to na stawienie czoła 
interesującym dyskusjom z uczniami na temat składników sił i prawa dynamiki. 

Istnieje regulacja mocy, dla której mBot się zatrzymuje, co pozwala uzyskać moment obrotowy silnika w 
zależności od mocy. 

Ustaw różne moce: 
Oprogramowanie jest bardzo proste, używa się tylko silników mBot. Silniki są ustawione z tą samą 
"prędkością". 

Oprogramowanie jest obciążone różnymi poziomami "prędkości" (mocy). 

Proste oprogramowanie do aktywacji i dezaktywacji silnika można zrealizować za pomocą zdarzeń na 
klawiaturze. 
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Obserwuj prędkość mBot w różnych sytuacjach: 

Pod pewną wartością "prędkości" (moc) mBot pozostaje nieruchomy. Obserwuj ze studentami, w jaki 
sposób sterowanie nie odbywa się na "prędkości", ale na mocy i tarcie statyczne są obecne. 

Uruchamianie mBota na szaliku wymaga więcej siły, aby się poruszać. Obserwuj, jak musisz ustawić wyższą 
"prędkość" (moc), aby poruszać się po szaliku. Porozmawiaj ze studentami o toczącym się tarciu. 

Oblicz wraz z uczniami rozkład siły ciężaru i określ skład równoległy do ruchu. W warunkach równowagi 
oszacuj moment obrotowy dostarczany przez silnik na koła zgodnie z wartością prędkości. 
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SKALOWALNOŚĆ 

Projekt oparty jest na studentach z "zerowymi" warunkami wstępnymi dla części IT. Umiejętności fizyki w 

zakresie tarć w zakresie rozkładu i równowagi sił są celami działalności dydaktycznej. 
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POLA FIGUR 
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POLA FIGUR 

STRESZCZENIE 

Zadaniem uczniów jest policzenie obszaru figur (prostokąt, równoległobok, romb) za pomocą robota. 

Robot jest wyposażony w czujnik liniowy. Podana jest tabela z prędkością robota wyrażoną w cm / s. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Poznanie różnych figur geometrycznych i obliczanie pola i obwodu każdej z nich. 

Przedmiot STEM:          Nauka☐                 Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Pierwsza wersja 

mBot oblicza pola figur ograniczonego czarną taśmą. Uczniowie wykorzystują dane z aktywności "Prędkość 

robota". Chodzi o to, aby użyć formuły s = v * t 

Druga wersja 

Uczniowie używają czujnika ultradźwiękowego do pomiaru odległości. 

mBot pomoże uczniom obliczyć odległości, a także obszary i obwody, ponieważ poprosi ucznia, aby 

umieścił go w idealnej pozycji, aby mógł wykonać operację samodzielnie. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Me Line Follower:

 Me Ultrasonic Sensor:
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 Figury 3D lub płaskie, wykonane z czarnej tąmy na białym brystolu

 Tektura działająca jako ogranicznik do obliczania odległości.
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OPIS ĆWICZENIA 

PIerwsza wersja. 

Uczniowie otrzymają kartki papieru z figurą geometryczną. Poprzednia aktywność uczniów polegała na 

skonstruowaniu robota, który oblicza czas przejazdu po czarnych liniach. Dana jest więc tabela z prędkością 

robota: 

Moc silnika Średnia prędkość [cm/s] 

50 5,1 

100 12,9 

150 20,1 

200 24,9 

255 28,7 

Robot pokazuje czas przejścia przez czarne linie. Wyniki te są wprowadzane do programu w celu policzenia 

obszaru rysunku. 
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Prędkość robota jest wprowadzana w programie "liczenie obszaru rysunku". Prędkość robota jest stała dla 

każdego przejazdu. Możesz odczytać prędkość robota s tablicy. Następnie podajemy czas przejścia na obu 

bokach prostokąta. Czas jest używany do obliczenia długości odcinków. Liczymy obszar figury zgodnie z 

formułą i wyświetlamy ją. 

W przypadku rombu i równoległoboku stosuje się wysokość lub przekątne. Uczniowie mogą umieszczać / 

przyklejać brakujące części figury. 
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Program do zliczania czasu, który można znaleźć poniżej. Prześlij go do płyty mBot. 
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Program śledzenia czarnej linii. Biały kolor oznacza zatrzymanie robota. Na ekranie LED wyświetlany jest 

czas przejazdu 

Programu na obliczanie pola prostokąta. 

Ten program działa na PC. Aby umieścić dane, użyj 

klawiatury. 

Inne programy mają ten sam kod. Ostateczna formuła / 

projekt i opisy w bloku pytania są zmieniane. 
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Druga wersja 

Najpierw podłączamy czujnik ultradźwiękowy i matrycę led do mBota:

Teraz zaczynamy programować kod. Na początek  programujemy kod dla kwadratu, więc jest to 

najłatwiejsze:



9 

Aby to zrobić, potrzebujemy trzech zmiennych i czterech bloków. 

 area_TOTAL => używa do pokazania wartości całego obszaru

 area_edge => używa do zapisania wartości jednej krawędzi.

 xPos_text => używa tekstu wyświetlanego na Led Matrix.

 Question_Edge => ten blok mBot używa aby zapytać nas, aby obliczyć odległość krawędzi.

 Zapisz odpowiedź EDGE => razem ze zmienną "area_edge", tengo bloku używamy do zapisania

wartości obliczanej przez mBot.

 Calculate_Area => służy do obliczneia całkowitej powierzchni kwadratu.

 Odpowiedź => służy do wyrównania obszaru i pokazuje na macierzy Led wynik obliczenia obszaru.

Następnie wyjaśnimy różne bloki kodu: 

Kiedy klikniemy w zieloną flagę, program zostanie uruchomiony. 
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Inicjujemy zmienne na 0 i mBot zapyta:

Inicjujemy "xPos_text" na 10, ponieważ pierwsza litera pytania pojawia się po prawej stronie. 

Co 0,0005s litery będą przesuwać się przez macierz diod Led. 

Po wyświetleniu całego pytania przejdziemy do następnego bloku. 

Aby uniknąć możliwych pomyłek, mBot, gdy niczego nie wykryje, pokazuje na tablicy diod LED 400, dlatego 

aby tego uniknąć, wskazujemy, że jeśli odległość jest większa niż 390, pokazuje 0. 

Gdy odległość jest mniejsza niż 390, możemy zapisać w zmiennej "area_edge" odległość, która jest 

obliczana w tym momencie. Aby to zrobić, naciśnij przycisk na płytce. 



11 

Uwaga: Jak widać, odległość obliczana przez czujnik ultradźwiękowy jest pomnożona przez 1,25. Wynika to 

z faktu, że czujnik ultradźwiękowy ma odchylenie, więc stosując ten współczynnik korekcji, obliczenia są 

poprawne. W sekcji "Więcej informacji" wyjaśnimy to bardziej szczegółowo. 

Wyświetlanie przez mBot na macierzy Led: "pole kwadratu to:"

Ponieważ powierzchnia kwadratu to a2, wykonujemy te obliczenia, a mBot pokaże uzyskany wynik. 

Aby obliczyć obwód, program jest taki sam, ale w bloku "Odpowiedź", krawędź zostanie pomnożona przez 

4.
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Aby obliczyć obszar trójkąta, mBot najpierw poprosi nas o obliczenie podstawy, a następnie wysokości, i to 

określi obszar.
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Aby obliczyć obwód trójkąta, mBot zapyta, ile cm mierzy każda krawędź, a następnie oblicza całkowity 

obwód:
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 

Program do zliczania obszaru prostokąta
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Program do pomiaru czasu przejazdu



17 

Druga wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Pierwsza wersja 

Uczniowie potrafią już użyć wzoru do obliczenia drogi, gdy znają czas i prędkość. Studenci piszą program do 

obliczania obszaru innych figur, takich jak trapez lub deltoid. 

Druga wersja 

Aby ocenić kompetencje ucznia, nauczyciel powinien najpierw nauczyć różnych figur geometrycznych, jak 

obliczyć powierzchnię i obwód każdego z nich, następnie wykonać te rysunki w 3D lub wydrukować na 

papierze, a przy pomocy mBota zastosować w praktyce teorię podaną przez nauczyciela. 

Po tym wszystkim, najlepiej byłoby przeprowadzić praktyczny egzamin, bez pomocy mBota, aby sprawdzić, 

czy uczeń zrozumiał geometrię 
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BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Skalowalność tego działania polegałaby na tym, że programowanie różnych figur geometrycznych było 

coraz bardziej złożone. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Przy pomocy miernika zdaliśmy sobie sprawę, że czujnik ultradźwiękowy mierzy mniej niż rzeczywisty 

pomiar, więc zdecydowaliśmy się zrobić tabelę z rzeczywistym pomiarem i miarą obliczoną przez mBot, w 

ten sposób możemy obliczyć współczynnik korekcyjny, aby miara mBota tak dokładna, jak to możliwe. 

http://www.makeblock.com/
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ROBOT W 
LABIRYNCIE 
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ROBOT W LABIRYNCIE 

STRESZCZENIE 

Celem działania jest rozwiązanie labiryntu. 

W pierwszej wersji labirynty wykonane są z czarnej linii. Robot używa dwóch czujników linii 

Drugą opcją jest zbudowanie labiryntu ze ścianami. O jego rozwiazania robot wykorzystuje czujnik 

ultradźwiękowy do podążania za ścianą i czujnika śledzącego linię, aby wykryć przednie ściany. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Aby dowiedzieć się, jak opracować algorytm do rozwiązania labiryntu.

 Nauczyć się działania różnych czujników i komponentów.

 Aby rozwinąć myślenie obliczeniowe.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☐  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

MBot musi znaleźć drogę wyjścia z labiryntu, poprzez: 

1. Zastosowanie dwóch czujników liniowych w labiryncie wykonanych z czarnej linii

2. Wykorzystanie zarówno czujnika ultradźwiękowego, jak i czujnika linii do porównania odległości ze

ścianą.
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 (x2) Line Follower sensors:

 Me Ultrasonic Sensor:
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 Different beams and structures:

 Labirynt wykonany z czarnych linii lub ścian.

Pierwsza wersja 

Druga wersja 
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Robot jest wyposażony w dwa czujniki liniowe. Czujnik nr 1 powinien podążać za czarną linią i realizować 

klasyczny algorytm "idź wzdłuż linii". Czujnik nr 2 sprawdza, jaki kolor znajduje się po prawej stronie robota 

.

Podstawowym algorytmem poruszania się po labiryncie jest algorytm "chodzenia w prawo". 

Można go zdefiniować w następujący sposób: 
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Odczyty z czujnika linii 

Dwa białe kolory 3 

Dwa czarne kolory 0 

Lewy czarny, prawy biały 1 

Lewy biały, prawy czarny 2 

Teraz możemy stworzyć warunki kontrolujące ruch robota. Ponownie zobaczmy zdjęcie: 

Stworzymy dwie varaibles: line_detect i right_side 

Robot idzie prosto, 
gdy czujnik nr 1 jest 
czarny, a czujnik nr 2 

jest biały. 

Ale czujnik 1 może 
wykryć, że robot traci 

linię. Tym razem 
musimy poprawić 

ścieżkę jak w 
programie follower. 

If  line_detect=0 and right_side=3 

Run forward 

If  line_detect=1 and right_side=3 

Turn left 

If  line_detect=2 and right_side=3 

Turn right 

Kiedy boczny czujnik 
nr 2 znajdzie się na 
czarnej linii, robot 
powinien skręcić w 

prawo. 

If  line_detect=0 and right_side=0 

Turn right 

To idealna sytuacja, ale kiedy spróbujesz uruchomić 
ten program, robot nie będzie płynnie obracał się w 
prawo. Podczas skręcania właściwy czujnik zmienia 

odczyty na 1 lub 2. Zmieniamy: 

If  line_detect=0 and right_side≠3 

Turn right 

Gdy oba czujniki 
widzą biały kolor, 

oznacza to skręcanie 
w lewo, aż znajdzie 
czarne kolory przez 

czujnik nr 1. 

W przypadku, gdy 
linia zostanie 

zakończona, robot się 
obróci, aw przypadku, 
gdy jest skręt w lewo, 
robot skręci w lewo. 

If  line_detect=3 and right_side=3 

Turn left 
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Wszystkie te przypadki, ustawiamy w w pętli zawsze. Pamiętaj o zagnieżdżeniu instrukcji if-else.
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Tutaj możesz zobaczyć labirynt wykonany z linii:
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Wersja druga 

Robot pozostanie nieruchomy do momentu naciśnięcia i zwolnienia przycisku płyty. Od tego momentu 

rozpocznie się program główny, łączący czujnik linii z czujnikiem ultradźwiękowym w celu wykrywania ścian 

labiryntu. 

Pierwszy warunek jest ustalany z czujnikiem liniowym, który jest umieszczony na przedniej stronie 

mBota: 

 Jeśli wykryje biały, czyli gdy dojdzie do ściany skręci w prawo o 90 stopni.

 Jeśli nie wykryje koloru białego, uruchomi się drugi warunek ustanowiony za pomocą czujnika

ultradźwiękowego. Ten czujnik jest umieszczony po prawej stronie mBota i wykona cztery różne

procedury, w zależności od odległości od ściany:

o Odległość jest mniejsza niż 5 cm: mBot znajduje się zbyt blisko ściany labiryntu, więc powoli skręca

w lewo.

o Odległość wynosi od 5 do 6 cm: mBot skręca powoli w prawo, korygując niewielkie przesunięcie

ścieżki.

o Odległość wynosi od 6 do 8 cm: mBot skręca w prawo trochę szybciej, ponieważ zmiana kierunku

jest bardziej zauważalna.

o Odległość jest większa niż 8 cm: oznacza, że mBot dotarł do narożnika ściany, więc bardzo szybko

skręci w prawo, aby znaleźć ponownie ścianę.

MBot będzie działał autonomicznie, ponieważ program jest wgrany na płytę arduino 

MAIN CODE (PC PROGRAM) 
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Będziemy zapisywać ten kod do tablicy Arduino w mBot. W ten sposób będzie działać niezależnie od 

komputera i nie będzie potrzebny laptop blisko labiryntu, aby ukończyć działanie. 

Jak załadować program na tablicę mBot Arduino za pomocą mBlock: 

Aby załadować program na płycie za pomocą mBlock:
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1. Wybierz mBot w zakładce Board menu mBlock.

2. Podłącz USB i wybierz "Port szeregowy" w zakładce connect.

3. W edycji zakładki wybierz "Tryb Arduino" (W programie, który będziemy ładować, zamiast zielonej flagi,

wstawimy niebieskie polecenie "Program mBot")

4. Otworzy się okno z kodem, aby zapisać je na tablicy Arduino w mBot. Możesz, jeśli chcesz, zmodyfikować

swój program. Na koniec kliknij Prześlij do Arduino.

5. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy, zostanie wysłany komunikat informujący, że program został poprawnie

nagrany. W tym momencie będziesz mógł cieszyć się programem wprowadzonym do robota, bez

włączonego komputera. W tym celu należy odłączyć kabel USB i podłączyć baterie (lub baterię litową)

robota. Zobaczysz, że Twój mBot działa niezależnie.

Zbudowanie robota: 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Ćwiczenie uczy myślenia algorytmicznego. Prawostronny algorytm może być również użyty dla robota z 

dwoma czujnikami odległości - ten przypadek jest trudny i jest dobrym ćwiczeniem dla studentów, aby 

pokonać przeszkody. Algorytm jest jasny, ale technicznie konieczne jest, aby wybrać odpowiedni czas i 

odległość. 
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SKALOWALNOŚĆ 

Pierwsza jazda służy do poznania labiryntu (jego konstrukcji). Następnie robot oblicza najkrótszą trasę do 

miejsca docelowego, a następny pasuje bez ślepych zaułków. 

Ten program wymaga programu napisanego w arduino. 



10 ALARM 
ANTYWŁAMANIOWY 
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ALARM ANTYWŁAMANIOWY 

STRESZCZENIE 

Zadaniem uczniów jest skonstruowanie alarmu, który zostanie wywołany przez określone zdarzenie. 

Zadaniem robota jest ostrzeżenie intruza, który wchodzi do pokoju. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Przyswojenie, tworzenie i programowanie algorytmów.

 Nauka korzystania z czujnika ultradźwiękowego.

 Poznanie funkcji diod LED na płytce.

 Poznanie funkcji bręczyka na płycie.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Użyj czujnika, aby potwierdzić określone zdarzenie i poinformuj o wystąpieniu tego zdarzenia. Celem 

zadania jest sprawdzenie działania różnych czujników. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me LED Matrix 8 × 16:
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 Different beams and structures:

OPIS ĆWICZENIA 

Celem działania jest wykrycie i zgłoszenie włamań poprzez zaprogramowanie różnych czujników, takich jak 

światło i odległość. Odpowiedź mBot na te zakłócenia będzie miała postać światła i dźwięków. 

Pierwsza wersja 

Robot zareaguje, gdy czujnik odległości wykryje obiekt w odległości 1m. Robot zareaguje dźwiękiem i 

światłem. 

Głównym czujnikiem będzie czujnik ultradźwiękowy. Działanie zostanie opracowane w następujący 

sposób:The robot is guarding the room. 

1. Wchodzi włamywacz.

2. mBot zgłasza włamanie wysyłając wiadomość do osoby kontrolującej komputer, która "wezwie

policyjne posiłki".

3. mBot wykonuje efekty dźwiękowe i świetlne już ustalone w oryginalnym kodzie.

4. Mbot pokazuje następujący tekst na matrycy LED: "STOP! Jesteś aresztowany! ", A następnie

pokazuje gniewną twarz.

5. Jeśli nie ma włamań, mBot pozostanie stabilny z szeroko otwartymi oczami i pokazując niebieskie

światło.
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Działanie po otrzymaniu wiadomości: 
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Jest to mniej skomplikowany kod dla początkujących:

Druga wersja 

Robot zostanie ustawiony w ciemnym pokoju, skrzyni lub szafce. Kiedy staje się jasno, robot sygnalizuje 

to dźwiękiem i światłem. 

Głównym czujnikiem będzie czujnik światła na płytce. Działanie zostanie opracowane w następujący 

sposób: 

 Robot pilnuje szafy. 

1. Włamywacz otwiera szafę.
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2. Urządzenie mBot wykrywa zmianę oświetlenia otoczenia i pokazuje twarz alarmu.

3. Wykonuje efekty dźwiękowe i świetlne już ustalone w oryginalnym kodzie.

4. Jeśli nie ma włamań, mBot pozostanie stabilny z twarzą do spania.
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Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy BUDOWAĆ STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne, podobnie jak elementy elektroniczne. 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 

Yes 

The ROBOT shows some light 

and sound effects 

The robot sends the message: 

BURGLAR BREACK IN! 

A BURGLAR enters 

the room 

The robot remains STEADY, 

showing blue light 
No 

BURGLAR ALARM – FIRST OPTION 

THE GAME STARTS 

 Is he/she at a 
distance minor to  

1 m? 

END OF THE 

ACTIVITY 

The ROBOT shows an angry 

face

The ROBOT shows the message 

“STOP! YOU ARE UNDER ARREST!” 

MESSAGE RECEIVED 

The Police sends 

reinforcements 
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Druga wersja 

 

Zadaniem studenta jest sprawdzenie alarmów innych grup i ustalenie, które zdarzenie wywoła alarm i w 

jaki sposób zostanie zasygnalizowane. 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Projekt oparty jest na studentach z warunkami zerowymi. 

Yes 

The ROBOT shows some light and 

sound effects 

A BURGLAR opens 

the closet 

The robot remains 

SLEEPING 
No 

BURGLAR ALARM – SECOND OPTION 

THE GAME STARTS 

 Has the AMBIENT 
LIGHTING   
changed? 

END OF THE 

ACTIVITY 

The ROBOT shows a 

surprise face

http://www.makeblock.com/
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MBOT MENTALISTA 

STRESZCZENIE 

Działanie polega na zadawaniu mBotowi pytań "tak" lub "nie", a ten nam odpowie. Ta aktywność 

wprowadzenia programowania u studentów. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 

 Stwórz bazę programową dla uczniów.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Potrzebujesz stworzyć bazę programową dla studentów. 

Studenci, którzy studiują informatykę, mają na ogół problem z nieznajomością programowania, tak aby 

robić dynamiczne czynności, proste, które stopniowo zwiększają trudność, budzą ciekawość i chęć uczenia 

się programowania uczniów. 

W ten sposób stworzy bazę wiedzy w programowaniu, która pozwoli uniknąć rozpoczęcia kariery 

uniwersyteckiej bez wiedzy. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054



3 

OPIS ĆWICZENIA 

Ta aktywność polega na zadawaniu pytania "tak" lub "nie" mBotowi, a ta odpowiedź nam. mBot będzie 

emitował dwa kolory: czerwony i zielony, a kiedy zbliżymy się do naszej ręki lub innego obiektu podczas 

jednego z dwóch kolorów, MBOT zapisze odpowiedź. 

Jeśli przejdziemy ręką, gdy pojawi się czerwony kolor, mBot zapisze "nie", a jeśli przekażemy go, gdy 

aktywny jest zielony kolor, mBot zapisze "tak". 

W ten sposób możemy oszukać ludzi, którzy mówią, że mBot potrafi odczytać umysł lub powiedzieć 

prawdę, a raczej, że chcemy powiedzieć: D 

Po pierwsze, będziemy musieli zaprogramować instrukcje do mBota. 

W tym celu korzystamy z oprogramowania mBlock (http://www.mblock.cc/download/) 

http://www.mblock.cc/download/
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Najpierw sparowaliśmy oprogramowanie MBLOCK z MBOT. W tym celu korzystamy z portu 

szeregowego 2.4G Wireless1. Następnie przystępujemy do programowania: 

1. Utwórz zmienne:

Zmienna "yes_or_no" zachowuje wartość odpowiedzi odczytanej przez MBOT. 

Zmienna "odpowiedź" służy do sprawdzenia, czy MBOT odpowiedział. 

Zmienna "odległość" posłuży do poznania odległości, którą mijamy dłoń przed czujnikiem 

ultradźwiękowym. 

1. Zapisz odpowiedź:

2.
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Ten blok składa się z zapisania odpowiedzi, którą przekazujemy MBOT, więc pętla zakończy się, gdy MBOT 

otrzyma odpowiedź. 

Z matrycą LED tworzymy zapytanie, aby aktywność była bardziej graficzna. 

Co 2 sekundy kolory będą wymieniane, a gdy tylko przejdziemy ręką na odległość mniejszą niż 7 cm w 

jednym z dwóch kolorów, MBOT zarejestruje odpowiedź.  

3. MBOT powiela odpowiedź:

Na koniec umieścimy diody LED na niebiesko, aby wskazać, że MBOT ma zamiar odpowiedzieć, i w 

zależności od odpowiedzi, która została zarejestrowana, MBOT emituje dźwięk, kolor i matryca LED 

narysuje "tak" lub "nie" ". 

Po wydaniu odpowiedzi ten sam proces zostanie powtórzony po 2 sekundach. 

4. To byłby nasz ostateczny kod:
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Zostawiliśmy kilka przykładowych zdjęć: 
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RUCH HARMONICZNY 

STRESZCZENIE 

Ultradźwiękowy czujnik jest wykorzystywany do pomiaru czasu ruchu harmonicznego układu 

sprężynowego. Jeśli znana jest stała sprężyny, system może być używany do pomiaru masy, jeśli masa jest 

znana, można scharakteryzować stałą sprężystości. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Podczas ćwiczenia: 

 Fizyka: odkryj ruch harmoniczny, określ jego główne parametry i równania.

 Fizyka: prawo Hooke'a.

 Fizyka: zrozum znaczenie ruchu harmonicznego jako prostego modelu dla wielu bardziej

złożonych powiązanych zjawisk.

 Matematyka: Praca z formułami, równaniami i niewiadomymi.

 Inżynieria: projektowanie konstrukcji. Wybór najbardziej odpowiedniej struktury do

montażu wybranych komponentów i czujników.

Podczas wdrażania kodu: 

 Matematyka: pojęcie lokalnego minimum funkcji.

 Informatyka: myślenie obliczeniowe, rozwój algorytmów.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☐  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Użyj pomiaru położenia z czujnika ultradźwiękowego, aby określić okres drgań masy zawieszonej na 

sprężynie. 

BOM (Bill of Materials Needed) 
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 mBot => Ref. 90054

 Me Ultrasonic Sensor:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Different beams and structures:
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 3 kable RJ25.

 Sprężyny, masy, wspornik montażowy.

Rysunek 2. Pierwszy eksperytment 

1 Optymalna kontrukcja 
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OPIS ĆWICZENIA 

Poniżej przedstawiamy proste czynności, które należy wykonać w podstawowej formie. Możesz 

zorganizować sprzęt i zdecydować, jakie pomiary będą musieli wykonać twoi uczniowie, np. Zbuduj własny 

"scenariusz nauki" odpowiedni dla wieku i tła uczniów. 

Później proponujemy bardziej kompletny scenariusz, odpowiedni dla 14-letnich uczniów i pokazuje wyniki. 

1. Zawiesić sprężynę nad odpowiednim podparciem i przymocować do niej masę. Rozpocznij ruch

oscylacyjny.

2. Umieść czujnik ultradźwiękowy mBot poniżej sprężyny w pozycji pionowej do góry, tak aby czujnik

ultradźwiękowy zobaczył masę (ewentualnie powiększyć powierzchnię masy za pomocą tektury).

3. Naciśnij przycisk na płytce, aby rozpocząć pomiar. Okres oscylacji jest pokazany na wyświetlaczu led, a

wartość stałej sprężyny może zostać oszacowana

4. Omów znaczenie takiego stosunkowo prostego zjawiska poprzez dedykowany materiał pomocniczy

(patrz załączona prezentacja).
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Podstawowy kod pomiarów okresowych 

Poniższy algorytm odczytuje z czujnika ultradźwiękowego odległość / wysokość z (t) masy przymocowanej 

do sprężyny i ocenia, gdzie ta funkcja zwiększa się i zmniejsza, w celu zlokalizowania minimów i maksimów. 

Każdy punkt krytyczny wykorzystywany jest do uruchomienia i zatrzymania się timera, pozwalając zmierzyć 

okres ruchu harmonicznego. Wartość progowa służy do odróżnienia rzeczywistej zmiany funkcji od szumu. 

Algorytm nie używa pochodnych, ale bezpośrednio porównuje wartości funkcji. W związku z tym nie jest 

ona bardzo solidna, ale może być łatwo zrozumiała dla studentów bez żadnego tła w rachunku 

różniczkowym. 

Zdjęcia z ćwiczenia 
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Typowa sesja laboratoryjna na sprężynach obejmuje zarówno statyczne (prawo Hooke'a), jak i dynamiczne 

(okres ruchu harmonicznego), w zależności od wieku i tła ucznia. 

Aby opracować kompletny eksperyment, z młodszymi uczniami (12-13 lat) stworzyliśmy dodatkowy kod do 

pomiarów statycznych, podczas gdy u starszych uczniów (w wieku 14-16 lat) przeprowadziliśmy opisane 

wcześniej dynamiczne pomiary. 

Eksperyment statyczny: prawo Hooke'a 

Zgodnie z prawem Hooke'a siły sprężystości są proporcjonalne do wydłużenia sprężyny przez 

współczynnik zwany stałą sprężystości k. Dla pionowego układu sprężysto-masowego w warunkach 

równowagi sama masa jest proporcjonalna do wydłużenia i do stałej. Dlatego zawieszając znane masy 

na sprężynę i mierząc wydłużenie, łatwo jest ocenić stałą sprężyny. 

Celem eksperymentu było zmierzenie wydłużenia sprężyny dla trzech różnych mas i oszacowanie stałej 

sprężystości jako średniej z trzech pomiarów. 

Aby ukończyć tę aktywność, uczniowie musieli: 

 Zbudować STRUKTURĘ, w której wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne zostały ustawione

i ustawione w najlepszej konfiguracji.

 Opracować schematu blokowego oraz kodu do zbierania danych i automatycznej oceny stałej

sprężystości. Ponadto będą musieli zaprogramować różne dźwięki i efekty świetlne dla aktywności.

Dla wszystkich programów użyjemy oprogramowania MBlock. Możemy pobrać na stronie MBlock:
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http://www.mblock.cc/download/. Po zainstalowaniu oprogramowania zostanie ono sparowane z 

MBot przy użyciu bezprzewodowego portu szeregowego 2.4G. 

 Ustawić eksperymentalną konfigurację.

Kod eksperymentu statycznego (Hooke's Law) 

1. Wprowadzenie do części programu:

Na samym początku zresetujemy wszystkie zmienne i matrycę led. 
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2. Ocena przebiegów wydłużenia::

Będziemy obliczać stałą sprężystości jako średnią z trzech stałych. Otrzymujemy te dane (3 stałe), 

wykonując ten sam eksperyment trzykrotnie, ale za każdym razem zmieniając masę. Dlatego procedura jest 

taka sama; to po prostu zmienia czas, w którym czujnik ultradźwiękowy mierzy odległość w kierunku 

zawieszonej masy. 

3. Obliczanie stałych rutynowych:

W tej rutynie program prosi o masy, które zawiesiliśmy w każdym eksperymencie. Następnie oblicza stałą 

sprężyny dla każdego eksperymentu (C1, C2, C3). Wreszcie stała sprężystości jest obliczana jako średnia 

poprzednich. 
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4. Wyniki Rutynowe:

Ta rutyna służy do pokazywania wyników, wartości stałej sprężystości. 

 Zestaw doświadczalny 

Po zakończeniu programowania zrealizowaliśmy konfigurację eksperymentalną. Jeśli, tak jak w naszym 

przypadku, brakuje komercyjnych mas laboratoryjnych, można użyć standardowych butelek z dżemem z 

haczykiem jako uchwytów masowych i włożyć szklane kulki do środka, aby swobodnie regulować wartość 

masy. 
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FLOW CHART 
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OCENIANIE UCZNIÓW 
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Aby podać oceny uczniom, możesz skorzystać z przewodnika Ewaluacji przeznaczonego dla 

 projektu. Przydatne wskaźniki charakterystyczne dla tego działania obejmują: 

 Fizyka: Ona / On wykonuje pomiary laboratoryjne z uwagą i dokładnością.

 Fizyka: prawidłowo stosuje relacje między różnymi parametrami

w prostych ćwiczeniach na temat sprężyn.

 Fizyka: Ona / on rozpoznaje fizykę i matematykę oscylacji harmonicznych

w innym kontekście obok mechaniki.

 Informatyka: prawidłowo używa iteracji, liczników, operatorów logicznych, instrukcji IF.

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

https://www.youtube.com/watch?v=4pV2hMkKWV8&list=PL5tA44GpyFntFHtHd6Zxb2xQZpxwOfeu3 

SKALOWALNOŚĆ 

Ta aktywność jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12 lat lub starszych. 

W przypadku starszych uczniów (14-15 lat) można uwzględnić rosnące umiejętności matematyczne. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY: aby uzyskać dokładniejszy pomiar, umieściliśmy karton przyklejony do dna 

pojemnika na masę. 

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
https://www.youtube.com/watch?v=4pV2hMkKWV8&list=PL5tA44GpyFntFHtHd6Zxb2xQZpxwOfeu3
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RUCH 

HARMONICZNY Z 

AKCELEROMETREM 
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RUCH HARMINICZNY Z 

AKCELEROMETRM 

STRESZCZENIE 

Ta aktywność rozszerza poprzednią na "Harmonic Motion" w celu zaoferowania bezpośredniej 

obserwacji zmiennych kinematycznych będących przedmiotem zainteresowania, takich jak przyspieszenie. 

Podobna obserwacja jest przydatna dla starszych uczniów (15-16 lat) do zrozumienia równań ruchu. Dla 

młodszych uczniów (12-14 lat) obserwowanie ruchu harmonicznego samego mBota może być po prostu 

zabawne, jako dodatkowy pomiar w odniesieniu do bardziej standardowych eksperymentów. 

W celu pełnego wykorzystania żyroskopu opracowaliśmy także krótki przewodnik dotyczący 

pomiarów kątów nachylenia i przechyłu. Może się to okazać przydatne w laboratoriach fizycznych, np. w 

celu pomiaru nachylenia nachylonej płaszczyzny i oczywiście w zrozumieniu zasady sterowania nawigacją. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Podczas wykonywania ćwiczenia… 

 Fizyka: odkryj ruch harmoniczny, określ jego główne parametry i równania.

 Fizyka: bezpośrednio obserwuj oscylacje jako funkcję czasu w wartościach przyspieszenia.

 Technologia: poznaj żyroskop. Zasada kontroli nawigacyjnej: wysokość, przechył i kurs.

Podczas pisania kodu… 

 Informatyka: rozwój algorytmu.

 Matematyka (zaawansowana, dla studentów 17-18 lat): pochodne numeryczne.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Zawieś mBot na sprężynie i zmierz przyspieszenie oraz okres jego harmonicznych ruchów, dzięki 3-

osiowemu przyspieszeniomierzowi i czujnikowi Gyro. Wykorzystaj żyroskop do celów sterowania 

nawigacją, ucząc się o kątach nachylenia, przechylenia i kierunku). 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot RANGER:

 Me 3-Axis Accelerometer and Gyro Sensor:

 Me LED Matrix 8 × 16 or / and TFT LCD screen:

 Me Potentiometer:
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OPIS ĆWICZENIA 

Czujnik przyspieszenia-żyroskop jest wykorzystywany do badania ruchu harmonicznego mBota 

dołączonego do sprężyny, a także do wykonywania pomiarów kątów nachylenia i przechyłu. 

Pierwsza wersja 

W tej częsci mamy do czynienia z przyspieszeniem. Następnie, w drugiej części dokumentu, skupiamy się 

na nawigacji żyroskopu (pitch and roll).  

W tekscie użyteczne wskazówki ważne dla uzyskania lepszych wyników są wymienione i wyróżnione 

kolorem pomarańczowym. 

Robot mBot został zawieszony na sprężynie i wykonuje ruch harmoniczny. Z odczytów czujnika 

żyroskopowego, proporcjonalnych do przyspieszenia, ocenia się okres oscylacji. Pokazane są zarówno 

wersje kodu mBlock (Scratch), jak i Arduino. W Arduino dane z czujnika są pokazywane na wyjściu 

szeregowym i mogą być drukowane w oprogramowaniu zewnętrznym, aby uzyskać głębsze zrozumienie 

równań ruchu 

Przebieg eksperymentu 

1. Przymocuj do mBota czujnik przyspieszeniomierza / żyroskopu i ekranu. Pomimo, że czujnik jest

prawdopodobnie zaprojektowany do zamontowania pod podwoziem, podobnie jak w przypadku

czujnika linii, tutaj wygodnie jest zamontować czujnik w pozycji pionowej po jednej stronie robota

(w proponowanym przykładzie czujnik został zamontowany po prawej stronie strona mbota,

połączenia w górę, z osią x poziomą i skierowaną do tyłu, oś y w dół, oś z poziomą i skierowaną

daleko od mBota). Powód takiego wyboru zostanie opisany poniżej.

2. Zawieś sprężynę na odpowiednim wsporniku i przymocuj do niej mBot (możesz włożyć sprężynę w

otwór w kształcie litery M z tyłu podwozia lub użyć sznurka, ze względów bezpieczeństwa upewnij

się, że podpora jest stabilna i ciężka. Weź pod uwagę, że mBot jest ciężki i jeśli sprężyna ma niską

stałą sprężystości, zgodnie z oczekiwaniami, sprężyna znacznie się rozciąga, w naszym przypadku

1,5 m).

3. Włącz mbot, wstępnie załadowany kodem i uruchom ruch oscylacyjny.

4. Okres oscylacji jest pokazywany na wyświetlaczu led, a wartość stałej sprężyny może zostać

ostatecznie oszacowana. Jeśli program jest uruchamiany ze standardowego interfejsu Arduino za

pomocą kabla USB, to trzy wyjściowe czujniki żyroskopu zostaną pokazane na standardowym

wyjściu (monitor szeregowy).

5. Omów wyniki ze studentami (wskazówki i sugestie poniżej).

(Mapa połączeń: 1. Ekran LED 3. Czujnik żyroskopu. Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu 

elektroniki) 
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3-osiowy przyspieszeniomierz i czujnik żyroskopowy

Ten czujnik, oparty na układzie MPU6050, integruje pomiary przyspieszenia i 

prędkości kątowej oraz zwraca informacje na temat orientacji i ruchu robota. 

Przeczytaj tutaj wprowadzenie do czujnika [1]. Aby połączyć czujnik z Scratch i 

Arduino / C ++, firma Makeblock oferuje bibliotekę programowania opartą na 

opisanej tu klasie Gyro [2]. W rzeczywistości ta biblioteka ogranicza potencjał 

MPU6050, w tym sensie, że daje dostęp do kilku zmiennych. Mianowicie trzy 

główne wyjścia to (najwyraźniej) trzy kąty, oś X, oś Y i kąty osi Z. Związek tych 

wyników z interesującymi zmiennymi fizycznymi nie jest jasny ani w 

dokumentacji, ani na forum makeblock. 

Podsumowaliśmy tutaj wszystkie znalezione informacje: 

1. Na forum, wsparcie techniczne wspomina, że 3 zmienne to kąty Eulera określające orientację

czujnika w odniesieniu do jego pozycji początkowej (ustawionej, gdy wywoływana jest funkcja

gyro.begin ()). W wielu dziedzinach zastosowań, w tym w aeronautyce, kąty te znane są również

jako pochylenie, przechylenie i odchylenie (lub odchylenie): są to standardowe kąty podawane

przez żyroskop i wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Czujnik jest rzeczywiście zasadniczo

przeznaczony do nawigacji robotów.

2. Trzy wyjścia są efektywnymi kątami: kąty osi X i Y zmieniają się od -90 do +90, a kąt osi Z od 0 do

+360. Wartość w osi Z również dryfuje konsekwentnie i liniowo wraz z upływem czasu (patrz: rys. 3).

Jest to tak naprawdę powszechny problem w żyroskopach elektronicznych i dlatego

zaproponowaliśmy zamontowanie czujnika pionowo w tym eksperymencie, tak aby oś z pozostała

pozioma podczas ruchu harmonicznego i obserwujemy oscylacje wzdłuż osi X i Y bez tego

zniekształcenia.

3. Niemniej jednak informacje w 1 są nieprawidłowe. Te 3 wyjścia nie są po prostu kątami Eulera

określającymi orientację, ale każdy jest proporcjonalny do powiązanego składnika wektora a - g,

gdzie a jest przyspieszeniem robota, a g jest przyspieszeniem grawitacyjnym (np. "Kąt osi x" jest

proporcjonalna do składowej x przyspieszenia a-g). Gdy robot spoczywa na stole, z osią y w dół, kąt

osi y wynosi prawie -90 °, wykrywa siłę ciężkości (1 g odpowiada 90 stopniom), a na pozostałych w

pobliżu jest zero.

Algorytm i komentarz do kodu 

Algorytm jest reprezentowany poniżej. Zasadniczo sygnał proporcjonalny do przyspieszenia jest mierzony 

wzdłuż 3 osi, a maksymalne i minimalne oscylacje są lokalizowane przez wyprowadzenie. Do tego celu 

wykorzystuje się pięciopunktową pochodną numeryczną [3]. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tą techniką, 

pomyśl, że leży ona w idei wzięcia pod uwagę wartości funkcji w kilku punktach przed i po punkcie 

zainteresowania, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Pochodna w punkcie n jest oceniana jako liniowa kombinacja wartości funkcji w sąsiednich punktach, z 

odpowiednimi współczynnikami, zgodnie ze wzorem. 

𝑓𝑛
′  =  

1

12
𝑓𝑛−2 −  

8

12
𝑓𝑛−1  +  

8

12
𝑓𝑛+1  −  

1

12
𝑓𝑛+2

Dalsze objaśnienia i wyprowadzanie tego wzoru znajdują się w odnośniku [3]. 

Kiedy znak pochodnej zmienia się, pojawia się maksimum lub minimum, a okres może być oceniony jako 

dwa razy więcej czasu pomiędzy dwoma z tych krytycznych punktów. 

Uwaga techniczna. W rzeczywistości algorytm ten wykrywa okres z błędem, o którym powinniśmy 

wiedzieć: ponieważ pochodna jest wykonana jako 5-punktowa skończona różnica, piki (min. Lub maks.) 

Można wykryć tylko dwa punkty po ich wystąpieniu, powodując opóźnienie w rozpoczęciu i zatrzymaniu 

zegara. Opóźnienie to jest zawsze nieco inne ze względu na skończoną częstotliwość próbkowania, tutaj 

wybraną jako f = 10 Hz. Maksymalny błąd, który można popełnić, jest niższy niż czas próbkowania dt = 100 

ms. Ponieważ zmierzony okres jest rzędu dwóch sekund, wynosi on 5% i można go uznać za akceptowalny i 

porównywalny z innymi źródłami błędów. 

Arduino Code 

//Libraries.   MeMCore  jest główną biblioteką do kontrolowania mBot i innych produktów Makeblock 

#include <Arduino.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <MeMCore.h>  

// Deklaracja zmiennych globalnych. Dostępne są specjalne klasy do sterowania silnikiem i czujnika oraz innych komponentów 

mBot. W szczególności. MeRGBLed dla wbudowanej diody LED, MeGyro dla czujnika żyroskopu, MeLEDMatrix dla diody LED na 

białym ekranie 

MeDCMotor motor_9(9); 

MeDCMotor motor_10(10); 

double x, y, z;  double A, B; 

double T, t, t0; 

double x1,x2,x3,x4,x5;      double y1,y2,y3,y4,y5; 

double dt, dy, dy0; 

double N, media; 

MeRGBLed rgbled_7(7, 7==7?2:4); 

MeGyro gyro; 
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MeLEDMatrix ledMtx_1(1); 

void setup(){   // Polecenia uruchamiane raz podczas uruchamiania programu 

    Serial.begin(9600);   // Ustanów połączenie szeregowe / usb 

    gyro.begin();      // Zainicjalizuj czujnik żyroskopowy 

    ledMtx_1.setColorIndex(1); // Ustawienia ekranu 

    ledMtx_1.setBrightness(6); 

    Serial.println("Data from mBot Gyro sensor");    // Nagłówek dla standardowego wyjścia 

    Serial.println(" xAngle  yAngle  zAngle "); 

    N=1; 

    dy0=0; 

    FirstMeasures();   // Zdobądź pierwsze cztery punkty (bez robienia czegokolwiek innego) 

 // Ponieważ używamy pięciopunktowej pochodnej, 

// musimy wejść w pętlę z pierwszymi 4 punktami, które są już dostępne 

} 

void loop(){  // Polecenia są uruchamiane wielokrotnie, aż do zakończenia programu 

   // Diody znajdujące się na płytce są utrzymywane na zielono podczas pracy 

    rgbled_7.setColor(0,0,255,0); 

    rgbled_7.show();     

   // Odczytaj dane z czujników żyroskopowych i wydrukuj wartości na standardowym wyjściu 

   // do wizualizacji danych i przyszłego wykorzystania 

    x = gyro.getAngle(1);    y = gyro.getAngle(2);    z = gyro.getAngle(3); 

    Serial.print(x);   Serial.print("  ");    Serial.print(y);    Serial.print("  ");    Serial.println(z); 

    // Zmień kolejność ostatnich 4 poprzednich i nowych. Zobacz definicję funkcji poniżej. 

    shift(2); 

    // Oceń numerycznie pochodną w punkcie n. Zobacz definicję funkcji poniżej. 

    dy=derive(2); 

   // jeśli zostanie znalezione minimum lub maksimum, okres jest oceniany i resetowany. 

    // Na płytce diody Led  zamieniają się na niebieskie na chwilę 

    if (dy*dy0<0){ 

      rgbled_7.setColor(0,0,0,255); 

      rgbled_7.show(); 

      t = millis()/1000.0 - t0;  // Pobierz wartość timera 

     T=2*t; 

      media=((N-1)*media+T)/N;  // średnia w stosunku do okresów mierzonych do tej pory 

      t0 = millis()/1000.0;     //reset timer; 
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      N=N+1;   // liczba pół-oscylacji 

      } 

    dy0=dy;    // przechowuj bieżącą pochodną w celu porównania z kolejną 

    ledMtx_1.showNum(media,3);   // pokaż średni czas na ekranie na ekranie 

    delay(100);      // CZAS PRÓBKI = 100 ms 

    gyro.update();   // pobrać zaktualizowane dane z czujnika żyroskopowego 

} 

// Z pięciu aktualnych punktów funkcji odrzuć starsze, przesunąć pozostałe i dodać nowe (= aktualny odczyt czujnika) na pozycji 

5 

void shift(int i){ 

  if (i==1) { 

    x1=x2; x2=x3; x3=x4; x4=x5; x5=x;   } 

 else if (i==2) { 

    y1=y2; y2=y3; y3=y4; y4=y5; y5=y;  } 

 else {Serial.println("Possible input for the shift function are 1 and 2 only, corresponding to the x and y axes");} 

} 

// Oceń numerycznie pochodną w punkcie n zgodnie ze wzorem podanym w tekście 

double derive(int i){ 

  double der; 

  if (i==1) { 

    der=(x1-8*x2+8*x4-x5)/12; }// pięć punktów skończonych różnic 

 else if (i==2) { 

    der=(y1-8*y2+8*y4-y5)/12; }// pięć punktów skończonych różnic 

  else {Serial.println("Possible input for the shift function are 1 and 2 only, corresponding to the x and y axes");} 

  return der; 

} 

// Przeczytaj kilka pierwszych punktów 

void FirstMeasures(){ 

    gyro.update();    y1=gyro.getAngle(2);    delay(100);     //CZAS PRÓBKI = 100 ms 

    gyro.update();    y2=gyro.getAngle(2);    delay(100); 

    gyro.update();    y3=gyro.getAngle(2);    delay(100); 

    gyro.update();    y4=gyro.getAngle(2);    delay(100);    gyro.update(); 

} 
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mBlock scratch Code 
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Wyniki eksperymentu 

Dane przedstawione na rysunku 3 zostały 

pobrane ze standardowego wyjścia Arduino i 

wydrukowane w zewnętrznym 

oprogramowaniu. Drgania harmoniczne są 

wyraźnie widoczne zarówno na kanale osi X, 

jak i Y. 

Jak widać, w tej skali czasowej (czas 

próbkowania wynoszący 100 ms) czujnik 

wysyła dane dobrej jakości o bardzo niskim 

poziomie szumu. 

W tym eksperymencie szacowany okres wynosi 

w przybliżeniu 2 sekundy, ale powoli zmniejsza 

się z czasem do 1,75 sekundy. 

Podobna analiza jest interesująca dla uczniów 

w wieku 15 lat lub starszych, studiujących 

fizykę: oscylacje przyspieszenia z czasem 

można łatwo docenić i oferują użyteczny wgląd 

w równanie ruchu. Jako dalszy rozwój, można 

dodać do programu bezpośredni pomiar 

przemieszczenia mBota przez czujnik 

ultradźwiękowy. 

Na kanale osi Z duży i liniowy dryft czujnika jest 

nałożony na oscylacje, a zatem kanał nie jest 

najbardziej dogodny do analizy danych lub 

dalszych obserwacji. Dlatego 

zaproponowaliśmy zamontowanie czujnika w 

pozycji pionowej (lub w dowolnej pozycji, która 

pozwoliłaby osi Z prostopadle do ruchu 

harmonicznego. 

Ogólnie rzecz biorąc, "3-osiowy czujnik przyspieszenia i żyroskopowy" okazał się czujnikiem dobrej jakości, 

nawet jeśli nie jest tak łatwy w użyciu ze względu na niekompletną dokumentację. 
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Druga wersja 

Kąt przechylenia i ruch oscylacyjny 

Aby wykonać czynność i móc obliczyć ruch oscylujący, na który mBot może zostać poddany, musimy 

wiedzieć, jaki jest kąt przechyłu. Definiuje się go jako kąt nachylenia poprzecznego, który tworzy 

prostopadła płaszczyzna pojazdu, z pionem. Kiedy mBot jest w płaszczyźnie poziomej, kąt nachylenia 

będzie wynosił około 0, ponieważ ma mały margines błędu. 

Kiedy mBot znajduje się w płaszczyźnie nachylonej, kąt nachylenia będzie równy nachyleniu powierzchni. 

Dodatkowo Ranger będzie wyświetlał graficznie w matrycy LED jego boczne nachylenie, to jest kąt, jaki 

prezentuje względem osi wzdłużnej (Y). Jeśli kąt ten przekroczy wartość ustawioną potencjometrem, 

ostrzeże o tym za pomocą sygnału akustycznego i świetlnego. 

Ponieważ płytka Auriga, którą zawiera Ranger, ma wbudowany bezwładnościowy moduł pomiarowy (IMU) 

z żyroskopem i 3-osiowym akcelerometrem, więc wystarczy użyć wartości przyspieszeniomierza 

odpowiadającej osi wzdłużnej Ranger (oś Y), aby uzyskać boczny kąt nachylenia bezpośrednio. 

 Również w ekranie TFT LCD pokażemy kąt płaszczyzny. 

W dalszej części omówimy kroki, które należy wykonać 

a. Najpierw podłączamy ekran Led Matrix i TFT LCD

do mBot Ranger.

b. Podłączamy również czujnik potencjometru.

c. A potem zaczynamy programować manger Ranger:
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Najbardziej znaczącymi zmiennymi są: 

- Oscylacja: kąt osi IMU osi Y.

- OscillatingAbsolute: bezwzględna wartość Roll.

- OscillatingMax: maksymalna wartość kąta.

- OscillatingScale: Skalowana wartość kąta.

- OscillatingScaleAbsolute: bezwzględna wartość kąta skalowania.

Definiujemy trzy funkcje w następujący sposób: 

 FDisplay: matryca LED i ekran TFT LCD natychmiast wyświetlają wszystkie dane. 

FReadOsc: Ta funkcja odpowiada za zbieranie kąta Aurigi. 

FOscMax: Funkcja, która zachowa maksymalny kąt ustalony przez Potencjometr. 

Po uruchomieniu programu wartość domyślna zostanie ustawiona 

na zmienną "OscillatingScaleAbsolute", która jest wartością 

wskaźnika kąta Rangera. 

Następnie kod będzie powtarzać pętlę wchodzącą w każdą funkcję 

w poszukiwaniu zmian w osi podłużnej. 

Oto, co właściwie robi każda funkcja: 

Wartość zmiennej "oscylującej" będzie 

wartością uzyskaną przez oś podłużną Y. 

Wartość zmiennej "OscillatingAbsolute" jest 

wartością bezwzględną zmiennej 

"Oscillating". 

A wartość zmiennej "OscillatingScale" jest wartością 

zmiennej "Oscillating" zaokrągloną i podzieloną przez 5. 

Tutaj możemy zobaczyć, jak zmienna "OscillatingMax" 

zbiera wartość potencjometru i ustawia maksymalną 

wartość, przy której robot może pochylać się. 
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Jeśli robot przekroczy ten maksymalny kąt, pojawi się sygnał akustyczny i świetlny. 

Wreszcie funkcja "FDisplay" pokazuje w czasie rzeczywistym nachylenie matrycy LED i wartość kąta 

przechylenia na ekranie TFT LCD. 

Pełną wersję programu można znaleźć poniżej, a na następnych stronach udostępnione są niektóre zdjęcia 

z działania. 
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15 
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Kąt pochylenia (Pitch angle) 

Ruch Pitch, którego nazwa jest pochodzenia morskiego, jest używany w świecie motoryzacyjnym do 

wskazania podłużnego nachylenia pojazdu w stosunku do płaszczyzny poziomej. W szczególności kąt 

pochylenia jest tym, który tworzy oś wzdłużna pojazdu z płaszczyzną poziomą. 

Podczas jazdy po poziomej drodze kąt nachylenia wynosi około 0, ponieważ występuje małe odchylenie 

czujnika. Podczas jazdy po zboczu będziemy mieć dodatni kąt nachylenia. Podczas działania Ranger będzie 

graficznie pokazywał w matrycy LED swoje podłużne nachylenie, to znaczy kąt skoku lub obrotu, który 

prezentuje się względem osi poprzecznej (X). Jeśli ten kąt przekroczy wartość ustawioną potencjometrem, 

ostrzeże o tym sygnałem akustycznym i świetlnym. Również w ekranie TFT LCD pokażemy kąt płaszczyzny. 

Ponieważ płytka Auriga, którą posiada Ranger ma zintegrowany bezwładnościowy moduł pomiarowy (IMU) 

z żyroskopem i 3-osiowym akcelerometrem, więc wystarczy użyć wartości przyspieszeniomierza 

odpowiadającej osi poprzecznej Rangera (oś X), aby uzyskać bezpośrednio kąt pochylenia. 

a. W dalszej części omówimy kroki niezbędne do przejścia przez pełną aktywność.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, najpierw podłączamy do mBot Ranger zarówno

matrycę Led i ekran TFT LCD, jak i Potencjometr.

b. A potem zaczynamy programować Ranger:

Najważniejsze zmienne: 

- Pitch: Kąt IMU osi X..

- PitchAbsolute: Absolutna wartość pitch.

- PitchMax: Maksymalna wartość kąta.

- PitchScale: Skalowana wartość kąta.

- PitchScaleAbsolute: Wartość kąta bezwzględnego skalowania.

Definiujemy trzy funkcje w następujący sposób: 

- FPitchMax: Funkcja, która zachowa maksymalny kąt ustalony przez Potencjał.

- FDisplay: Ekran LED Matrix i TFT LCD natychmiast wyświetli wszystkie dane.

- FReadPitch: Ta funkcja odpowiada za zbieranie kąta nachylenia Aurigi.

Po uruchomieniu programu wartość domyślna zostanie 

ustawiona na zmienną "PitchScaleAbsolute", która jest 

wartością wskaźnika kąta Rangera. 
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Następnie kod powtórzy pętlę wchodzącą w każdą funkcję w poszukiwaniu zmian w osi poprzecznej. 

Tak właśnie działa każda funkcja: 

Wartością zmiennej "Pitch" będzie wartość 

uzyskana przez oś poprzeczną X. 

Wartość zmiennej "Pitch Absolute" jest wartością 

bezwzględną zmiennej "Pitch". 

A wartość zmiennej "PitchScale" jest wartością 

zmiennej "Pitch" zaokrągloną i podzieloną przez 5. 

Tutaj możemy zobaczyć, w jaki sposób zmienna 

"PitchMax" zbiera wartość potencjometru i ustawia 

maksymalną wartość, przy której robot może się pochylać. 

Jeśli mBot przekroczy ten maksymalny kąt, zaczną się 

pojawiać sygnały akustyczne i świetlne. 

Wreszcie funkcja "FDisplay" pokazuje w czasie rzeczywistym nachylenie na matrycy LED i wartość kąta 

nachylenia na ekranie TFT LCD. 

Pełną wersję programu można znaleźć poniżej, a na następnych stronach udostępnione są niektóre zdjęcia 

z działania. 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 

 Variable initialization 

and sensor setup 

 Read first data 

from the sensor (o) 

 Read x,y,z data 

from the sensor 

store to memory the last 4 data 

points, in chronological order, 

together with the new one (o) 

xn-2 , xn-1 , xn , xn+1 , xn+2 

(o) only for the variable with the largest oscillation

evaluate the local derivative 

at n as a five-point numerical 

derivative (o) 

acceleration shows 
max or min /derivative at point n 

changes sign with respect to 
previous point (o) 

Timer Stop 

Half-Period is measured 

Timer Restart 

  

 N > N0 

Average  over measured 

periods is evaluated 
Number of half-oscillation 

incremented N=N+1 

END 
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Druga wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

   Wskaźniki do oceny uczniów mogą obejmować: 

 Fizyka: uczeń wykonuje pomiary laboratoryjne z uwagą i dokładnością.

 Fizyka: uczeń jest w stanie porównać wyniki eksperymentu z modelami teoretycznymi.

 Fizyka: prawidłowo stosuje relacje pomiędzy różnymi parametrami w prostych ćwiczeniach

dotyczących sprężyn.

 Fizyka: uczeń rozpoznaje fizykę i matematykę oscylacji harmonicznych w innym kontekście oprócz

mechaniki.

BIBLIOGRAFIA 

[1] Opis czujników  http://learn.makeblock.com/en/me-3-axis-accelerometer-and-gyro-sensor/

[2] Definicja klasy czujnika Gyro (dla Arduino / C ++)

http://learn.makeblock.com/en/Makeblock-library-for-Arduino/class_me_gyro.html

[3] W pięciopunktowych pochodnych numerycznych

L.Demeio, Course in numerical analysis,  Università Politecnica delle Marche

https://dipmat.univpm.it/~demeio/public/Analisi_Numerica/Lezioni/Derivate.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_coefficient

SKALOWALNOŚĆ 

Ta aktywność jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12 lat lub starszych. 

Ze starszymi uczniami (14-15) można zawrzeć coraz więcej szczegółów, a symulacja może być prowadzona 

z Arduino, aby nagrywać i kreślić wyniki. 

W przyszłym rozwoju może być interesujące wykonanie więcej ruchów fizycznych  z mBotem. 

http://learn.makeblock.com/en/me-3-axis-accelerometer-and-gyro-sensor/
http://learn.makeblock.com/en/Makeblock-library-for-Arduino/class_me_gyro.html
https://dipmat.univpm.it/~demeio/public/Analisi_Numerica/Lezioni/Derivate.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_coefficient
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KONTROLA 

HAŁASU W 

KLASIE
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KONTROLA HAŁASU W KLASIE 

STRESZCZENIE 

Uczniowie nie mają świadomości jak głośno się zachowują. Otrzymujemy więc pomoc od mBota, 

aby uświadomić sobie jaki panuje  hałas na zajęciach. 

Uczniowie będą programować różne ruchy, hałasy, twarze itp. Jednocześnie podczas kodowania 

będą w stanie zminimalizować poziom hałasu w klasach. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Dowiedz się, jak kontrolować czas w kodowaniu.

 Nauka o używaniu sensora dźwięku i jak powiązać go z niektórymi efektami.

 Nauka korzystania z wyświetlacza 7-segmentowego.

 Nauka o używaniu matrycy Led.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

MBot musi reagować na hałas, ze światłami, dźwiękami, uczuciami (twarzami) i ruchem. 

W tym samym czasie uczniowie muszą ustalić różne poziomy hałasu, z ich różnymi reakcjami. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me Sound Sensor:
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 Me PIR Motion Sensor:

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:
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 Different beams and structures:

 Lampa.

 Pianka styropianowa.

 Kabel elektryczny, taśma plastikowa, klej, nóż, długopisy itp ...

OPIS ĆWICZENIA 

PIerwsza wersja 

1. Zdiagnozować przed burzą mózgów.

2. Etap programowania mBot:
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3. Faza ustawienia układu elektrycznego:
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4. Etap projektowania:
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Druga wersja 

Praca studentów polega przede wszystkim na ustaleniu pewnych przedziałów hałasu: 

- prawie nic = mBot jest szczęśliwy

- troszeczkę = mBot nie jest szczęśliwy

- trochę więcej hałasu = mBot jest smutny

- hałas = mBot jest zirytowany

Następnie muszą zdecydować, co robot ma zrobić, zgodnie z każdym przypadkiem. 

Oznacza to, że muszą zdecydować się na każdy interwał, czy się on poruszy, jak szybko się poruszy, jaką 

twarz pokaże, czy będzie emitować światła i jaki kolor, czy wyemituje jakikolwiek dźwięk itp. 

Na koniec będą musieli utworzyć schemat blokowy i utworzyć kod. 

Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy  PROGRAMOWANIE 

Ustawianie parametrów początkowych: 

Ustawiamy diody na płycie, timer, czujnik dźwięku i twarz pokazu: 
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Ustawianie głównej procedury: 

W tej części określamy, jakie efekty będzie robił robot, w zależności od tego, jaki zakres hałasu mamy w 

klasie. 

Tutaj widzimy obie powyższe części razem: 
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Kodowanie różnych efektów: 

W tej części kodujemy to, co ma zrobić mBot, w zależności od tego, czy jest szczęśliwy, czy nie szczęśliwy, 

smutny czy zirytowany. 
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Zbudowany robot 
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Efekty spowodowane poziomem hałasu: 

(Dźwięk jest także efektem.) 

FLOW CHART 
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Druga wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Projekt oparty jest na studentach z warunkami zerowymi. 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.makeblock.com/ 

http://www.makeblock.com/
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STRAŻNIK HAŁASU 

STRESZCZENIE 

Chodzi o to, aby uświadomić uczniom, że hałas jest niezdrowy, oraz zmierzyć jego ilość emitowaną 

codziennie w szkole. 

Aby to zrobić, robot mBot zostanie zaprogramowany jako "mobilny miernik dźwięku", który oceni poziom 

dźwięku emitowany przez uczniów w każdej klasie, aby znaleźć najgłośniejszą. 

Druga część działania polegała na rozwiązaniu problemu, jakim był miernik poziomu dźwięku i czujnik 

dźwięku. mBot obliczy decybele, które są emitowane w momencie pomiaru. 

CELE DYDAKTYCZNE 

NAUKA: 

 Koncepcje fizyki dźwięku i hałasu.

 Soundmeter. Koncepcja i funkcje.

 Zdrowy poziom hałasu.

TECHNIKA I MATEMATYKA: 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Asymilacja, tworzenie i programowanie algorytmów, rozkładają złożone problemy język

uporządkowanych ciągów prostych instrukcji, które go rozwiązać.

 Praca z listami wartości na Scratch / mBlock.

Student będzie w stanie obliczyć decybele dźwięku lub decybele hałasu z otoczenia. Z tych obliczeń będą 

mogli dowiedzieć się, w jakim zakresie skali decybeli jest emitowany dźwięk. 

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Robot mBot musi zostać zaprogramowany do wykonywania pomiarów hałasu w różnych klasach. Później 

robot poinformuje o osiągniętym poziomie hałasu io tym, jaki jest niezdrowy hałas. 

Czujnik dźwięku mBot mierzy otoczenie, nie ma decybeli dźwięku. Musimy stworzyć program, który może 

zmierzyć decybele. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Me Sound Sensor:
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 Different beams and structures:

 Sonometr.

 (x2) Cables RJ25.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

1. Działanie polega na zaprogramowaniu mBota wspomaganego przez laptopa, którego funkcją będzie

poruszanie się między różnymi klasami informującymi o tym, jak niezdrowy jest hałas i dokonywanie

pomiarów akustycznych. Jego reakcja na milczenie będzie pozytywna; i przeciwnie, zareaguje

negatywnie na pewien poziom hałasu.

2. Po wykonaniu pewnych pomiarów mBot poinformuje uczniów o maksymalnej emitowanej ilości

dźwięku. W ten sposób można przeprowadzić niewielką konkurencję pomiędzy salami lekcyjnymi, aby

sprawdzić najgłośniejszą lub najcichszą z nich

3. Najpierw sparujesz oprogramowanie z mBot, używając bezprzewodowego portu szeregowego 2.4G.

4. Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy od PROGRAMOWANIA.

INTERFEJS PROGRAMU: 



6 

STEROWANIE RUCHEM (klawisze strzałek): 



7 

PREZENTACJA AKTYWNOŚCI I USTAWIENIA POMIARU: 
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PREZENTACJA EFEKTU: 
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POMIAR HAŁASU: 

PROCEDURA "SZCZĘŚLIWY”. (Pokazano, że jest cisza lub mały hałas): 

PROCEDURA „ZŁY". (Pokazuje się, gdy występuje znaczny hałas): 
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ZATRZYMANIE POMIARU HAŁASU. (Po naciśnięciu czarnego przycisku pod spodem): 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW. (Po naciśnięciu zielonego przycisku "I" pod spodem): 
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Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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Druga wersja 

Decybel (dB) jest miarą, za pomocą której oceniamy natężenie dźwięku. 

Jest to względna jednostka wykorzystywana w akustyce, elektryczności, telekomunikacji i innych 

specjalnościach do wyrażenia związku między dwiema wielkościami: badaną wielkością i ilością 

odniesienia. 

Dzięki temu pomiarowi możemy wiedzieć, które progi słuchowe mogą uszkodzić nasz słuch. Z drugiej 

strony musimy pamiętać, że nie tylko intensywność określa, czy hałas jest niebezpieczny: konieczne jest 

kontrolowanie czasu, w którym się do niego narażamy. 

Na tym obrazie widzimy skalę decybeli i wpływ na poziom decybeli:

Osoba może usłyszeć maksimum 150 decybeli: jeśli dźwięk przekroczy ten limit, może spowodować 

nieodwracalną utratę słuchu u danej osoby. 

Istnieje kilka skal decybelowych, ale użyjemy dbA, czyli tej, która mierzy dźwięk otoczenia. 

W przypadku tego działania chcemy, aby mBot obliczał decybele miejsca, w którym się znajdujemy. Czujnik 

dźwięku oblicza wartość środowiskową, więc musimy przekonwertować tę wartość na decybele. 

W tym celu stosujemy formułę: 
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W kodzie jest to, że w matrycy Leds widzimy wynik dzielenia wartości uzyskanej przez Sensor Dźwiękowy 

przez 3.3. 

Aby określić tę wartość korekty, przy pomocy naszych ekspertów z laboratorium zabawek AIJU, poprawnie 

skalibrowaliśmy miernik poziomu dźwięku. Ponieważ istnieje wiele różnych skal decybeli, aby obliczyć 

dźwięk otoczenia naszego miejsca, dla rozwoju aktywności, musieliśmy ją poprawnie skalibrować. 

Po skalibrowaniu miernika poziomu dźwięku musieliśmy znaleźć wzór dla naszego mBota, aby obliczyć 

decybele. Po wielu testach / błędach ustaliliśmy, że jeśli podzielimy uzyskaną wartość (przez czujnik 

dźwięku) o 3,3, uzyskaliśmy taki sam wynik, jak w mierniku poziomu dźwięku, więc udało nam się rozwiązać 

problem detekcji decybeli. 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel 

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
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http://www.audifon.es/glosario-audifon-decibelio 

http://twitter.com/schstok/status/662369756348088320 

http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/niveles.htm 

Więcje informacji 

TRUDNOŚCI: 

CZUJNIK DŹWIĘKU NIE OFERUJE DOKŁADNEGO POMIARU DŹWIĘKU  nie ma szans na zamianę wartości na 

decybele. 

http://www.audifon.es/glosario-audifon-decibelio
http://twitter.com/schstok/status/662369756348088320
http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/niveles.htm
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SZEF SZKLARNI 

STRESZCZENIE 

Do potrzeb roślin zalicza się utrzymanie idealnej temperatury i wilgotności. Wykorzystaliśmy mBot do 

pomiarów wartości wilgotności i temperatury roślin w naszej szkole. 

Porównanie odczytów czujników temperatury i termometrów analogowych. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Aby zwiększyć zainteresowanie roślinami. Aby poznać rosnące rośliny. 

Rozszerzenie jest dodawane do programu Mbot.  

Aby nauczyć się korzystać z Me Tft Lcd. 

Przedmiot STEM:          Nauka☒                 Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Straty produkcyjne i uszkodzenia związane z rosnącą rośliną. 

Zmierz temperaturę i wilgotność w trybie arduino. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 TFT LCD screen:
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 Me Temperature and Humidity Sensor:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Kwiaty i rośliny
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OPIS ĆWICZENIA 

Wersja pierwsza 

Krok 1: Dodanie rozszerzenia LCD do programu mBot. 

Krok 2: Wyświetlacz i czujnik podłączony do Mbota 
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Krok 3: Badanie wartości temperatury i wilgotności dla roślin. 

Krok 4: Przygotowanie schematu blokowego i zapis kodu. 

Krok 5: Eksperymentowanie w przestrzeni twórczej. 
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Wersja druga 

Część  1: Dht11 Czujnik temperatury i wilgotnosci 

Zamontuj czujniki i wyświetlacze 7-segmentowe 
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Program do odczytu temperatury i wilgotności w języku Arduino. 

#include "MeMCore.h" 

MeHumiturehumiture(PORT_3); 

Me7SegmentDisplay disp(PORT_4); 

Me7SegmentDisplay disp2(PORT_2); 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

humiture.update(); 

disp.display( humiture.getHumidity()); 

  disp2.display( humiture.getTemperature()); 

  delay(1000); 
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} 

Testowanie sensora: 

Pierwszy odczyt: 
32 - wilgotność 

28 - temperatura (ta wartość wydaje się 
wysoka, temperatura w pomieszczeniu 

wynosi około 22oC) 

Uczeń dmucha w sensor 
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Czujnik pokazuje nową wartość wilgotności - 
95. 

Część 2: Czujnik temperatury DS18B20 

Próbujemy użyć innego czujnika temperatury. Jest to wodoodporny czujnik temperatury DS18B20. Aby go 

użyć, musisz użyć adaptera. Do porównania pomiaru używamy termometru kuchennego. To narzędzie 

pokazuje właściwą temperaturę gorącej wody w kubku. Odczyty są takie same. 
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DIAGRAM BLOKOWY 

SKALOWALNOŚĆ 

Uczniowie mogą porównać odczyty z czujnika temperatury i wilgotności Dht11 Me i porównać je z innym 

narzędziem. 
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TERMOSTAT 

STRESZCZENIE 

Ćwiczenie polega na uczeniu się różnych skal temperatury (Celsjusza, Kelwina i Fahrenheita). 

Pakiet mini-wentylatora mBot zostanie również użyty do uzupełnienia działania 

CELE DYDAKTYCZNE 

INŻYNIERIA I NAUKA: 

 Pojęcie temperatury. Skale temperaturowe. Skala Celciusa.

 Projektowanie struktur:

o Stabilność: pojęcia bezwładności i środka ciężkości.

o Wybór najbardziej odpowiedniej struktury do montażu wybranych komponentów i

czujników.

o Montaż konstrukcji.

 Systemy odniesienia: pozycjonowanie w systemie odniesienia.

TECHNOLOGIA: 

 Czujniki temperatury. Czujniki PTC i czujniki NTC. Zmienna rezystancja w zależności od temperatury

Zastosowania czujników do automatyzacji procesów.

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Asymilacja, tworzenie i programowanie algorytmów, które rozłożą skomplikowane problemy na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Uczniowie muszą znać różne skale temperatur, aby je poprawnie porównać. 

Znając temperaturę różnych elementów, takich jak temperatura komputera lub filiżanki kawy, uczniowie 

zaimplementują niezależny wentylator, który uruchomi się, gdy wykryje zbyt wysoką temperaturę. 

BOM (Bill of Materials Needed) 



3 

 mBot => Ref. 90054

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Me Temperature Sensor:

 Mini Fan Pack:

 Gorący kubek herbaty:
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 Komputer:

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 

OPIS ĆWICZENIA 
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Pierwsza wersja 

Pierwszym krokiem będzie poznanie różnych skal temperatury (Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina): 

1. Co to jest temperatura?

 Temperatura jest wielkością fizyczną, która mierzy ilość ciepła w ciele, obiekcie lub

środowisku i jest mierzona za pomocą termometru.

2. Skale tempertury:

 Termometr mierzy w różnych skalach w zależności od wartości odniesienia dla punktu

zamarzania i temperatury wrzenia wody.

 SKALA CELSJUSZA, temperatura topnienia lodu wynosi 0 ° C, a temperatura wrzenia wody to

100 ° C.

 SKALA FAHRENHEITA, fuzja odbywa się w temperaturze 32 ° F i wrze w temperaturze 212 °

F.

 SKALA KELVINA rozpoczyna się od najniższej możliwej temperatury i jest teoretycznie

możliwy do uzyskania, nazywany zerem absolutnym lub 0 K (-273,15 ° C lub -460 ° F), w

którym cząstki przestają się poruszać.

Po zapoznaniu się ze skalami dodamy teraz pakiet mini wentylatorów do mBot: 



7 

Zaczynamy programować: 
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Jak widać, jest to prosty kod, w którym zmienna "temperatura" zostanie określona przez czujnik "Me 

Temperature Sensor". 

Gdy temperatura jest wyższa od ustawionej wartości, w tym przypadku 30 stopni (na przykładzie filiżanki 

kawy), wentylator uruchomi się, a gdy temperatura będzie niższa, wentylator przestanie działać. 
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Innym przykładem może być pomiar temperatury komputera, gdy czujnik wykryje podwyższoną 

temperaturę, zacznie działać, aż temperatura spadnie. 
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Druga wersja 

Ta czynność polega na zautomatyzowaniu procesu: podgrzaniu piekarnika  do pieczeniem pizzy. 

Aby osiągnąć ten cel, uczniowie będą musieli zaprojektować wszystko, co dotyczy programowania czujnika 

temperatury (jak to działa, cyfrowe lub analogowe, adaptery ...). Ponadto będą musieli zaprogramować 

różne dźwięki i efekty świetlne dla aktywności. 

Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy programowanie 

1. CZEŚĆ WPROWADZAJĄCA PROGRAMU:

Na samym początku zresetujemy temperaturę, wyświetlacz temperatury, diody led i wyłączymy diody LED 

na płytce. 

2. Procedura GRZANIE PIEKARNIKA:

W tej procedurze rozpoczynamy od ogrzewania czujnika temperatury zapalniczką. MBot pokazuje 

czerwone diody LED i "symbol wzrostu temperatury" w matrycy LED. Będzie to robił, dopóki temperatura 

nie przekroczy 35 ° C. 
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3. Procedura COOKING:

Teraz w tej procedurze osiągnięto już temperaturę gotowania. MBot symuluje "proces gotowania" 

rozpoczynając od wyświetlenia w matrycy komunikatu "postaw pizzę ...". Podczas procesu diody są 

niebieskie, a niektóre efekty świetlne są widoczne w matrycy. 

4. Procedura PIZZA GOTOWA:
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Gdy pizza się ugotuje, diody zaczną świecić na zielono i rozlegnie się alarm dźwiękowy. Mbot pokazuje 

komunikat "Pizza jest gotowa !!!", a program się zakończył. 

Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić kompetencje ucznia, najpierw nauczyciel wyjaśni różne skale temperatur, następnie uczniowie 

zbiorą różne elementy do mBota, a następnie zaprogramują kod. 

Ponadto do oceny uczniów w tym działaniu użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

- CZUJNIK TEMPERATURY I WYŚWIETLACZ: czasami, mimo że program resetuje wszystkie parametry i

wartości, program zaczyna pokazywać temperaturę nie rzeczywistą, a wyższą i dlatego

przechodzibezpośrednio do ostatniej procedury. Rozwiązaliśmy to, klikając dwukrotnie zieloną flagę

mBlock.

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
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KOLORY W MODZIE 

STRESZCZENIE 

Działanie ma na celu pomóc w poznaniu teorii składu kolorów i wizji (widmo, kolory podstawowe i 

wtórne, skład kolorów RGB) i składa się z trzech oddzielnych faz. 

1. Laboratorium fizyki eksploracyjnej na kolorach

2. Konkursowa ocena tego, czego uczniowie się nauczyli

3. Opracowanie ostatecznego oprogramowania, które wykorzysta komputerową kamerę internetową

do zidentyfikowania swetra ucznia i zaproponowanie odpowiedniego koloru dzięki wbudowanym

diodom LED.

Pierwotnie został zaprojektowany, aby uchwycić uwagę uczniów dzięki programowi koncentrującemu się 

na branży modowej i dlatego zawiera aplikacje do tego konkretnego kontekstu, co może pomóc zwiększyć 

zainteresowanie uczniów, zwłaszcza wśród dziewcząt. 

Każdy z tych trzech fragmentów pomaga uczniom poznać różne funkcje programowania mBot i zajmuje 

około 2-3 godzin na opracowanie kodu i 1 godzinę na "odtworzenie". 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Nauka: biologia ludzkiego oka

 Fizyka: spektrum kolorów, skład kolorów, kolory farby i światła

 Fizyka: technologia RGB do tworzenia kolorów

 Dopasowywanie kolorów w modzie

 Informatyka: funkcja kamery w programie mBlock

 Informatyka: losowy wybór zmiennej

 Informatyka: kontrolowanie mBota za pomocą połączenia WiFi

 Informatyka: użyj Appinventor do tworzenia aplikacji na smartfony

 Umiejętności miękkie: praca zespołowa i świadomość dzielenia obowiązków

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒
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OPIS PROBLEMU 

Odkryj spektrum kolorów, kolory podstawowe i wtórne, teorię widzenia, kompozycje kolorów RGB. 

Zastosuj tę wiedzę, aby zidentyfikować możliwe mechanizmy dopasowywania kolorów w celu ubierania się. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Kolory filtrów.

 Komputer wyposażony w kamerę internetową (laptopy zazwyczaj mają ją zintegrowaną).

 Program twórcy aplikacji.
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Figura 1. 4 diody LED na module 
RGB. Dwie przeciwległe diody są 
włączone w jednym kolorze, a 
dwa pozostałe w drugim. 

OPIS ĆWICZENIA 

Działanie składa się z trzech oddzielnych faz (wszystkie przy użyciu mBot oczywiście!): 

1. Eksploracyjne laboratorium fizyki kolorów

2. Konkursowa ocena tego, czego uczniowie się nauczyli

3. Opracowanie oprogramowania, które będzie wykorzystywało kamerę internetową do

rozpoznawania swetra ucznia i sugerowania pasującego koloru za pomocą wbudowanych diod LED.

Każdy z tych trzech fragmentów pomaga uczniom poznać różne funkcje programowania mBot i zajmuje 

około 2-3 godzin na opracowanie kodu i 1 godzinę na "odtworzenie". 

Poniżej podajemy wskazówki dla trzech faz i komentujemy powiązane kody Scratch. 

Faza 1. Kolory 

Tutaj używamy diod emitujących światło z modułu Me Led jako kolorowego źródła światła do badania 

addytywnej i subtraktywnej syntezy kolorów. Moduł Led jest zamontowany na spodzie, skierowany w 

stronę biurka (lub stołu lub podłogi), gdzie biała kartka papieru jest prawidłowo umieszczona jako tło. 

W pierwszej części diody zapalają się z dwoma kolorami pierwotnymi naraz i obserwuje się kolor widoczny 

na papierze, wynikający z ich dodawania. Aby wykonać tę część, uczeń może wypełnić poniższą tabelę: 

PODSTAWOWE KOLORY I DODATKOWA SYNTEZA 

Podstawowe kombinacje 

(wszystkie kolory o tej samej intensywności) 

Czerwony + Zielony = 

Czerwony + Niebieski = 
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Zielony + Niebieski = 

Czerwony + 
Zielony + 

Niebieski 
= 

Inne kolory – niestandardowe kombinacje 

Czerwony  255 + Zielony  60 = Arancione 

+ = 

+ = 

+ = 

W drugiej chwili diody są włączane za pomocą białego światła, a dwa różne plastikowe arkusze służą do 

filtrowania światła. Pierwszy arkusz przed światłem musi być jednym z kolorów dodatkowych (cyjan, 

magenta, żółty), podczas gdy drugi arkusz może być dowolnego koloru, jak podano w drugiej tabeli. 

Wynikowy kolor daje informacje o składzie koloru i syntezie subtraktywnej. 

KOLORY WTÓRNE I SUBTRATYWNA SYNTEZA 

Eksperyment z białym światłem i kolorowym filtrem 

1°foglio 

Cyan Magenta Yellow 

2° foglio 

Red 

Verde 

Blue 

Cyan 

Magenta 

Yellow 

Faza 2. Wyzwanie z kolorami 

Krok 1. W appInventor opracowaliśmy prostą aplikację: pokazano jednolite tło. 

Kiedy telefon jest trzęsiony, program zmienia kolor ekranu na losowy. 
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Krok 2: Studenci uczą się, jak korzystać z programu. 

Krok 3. Wybieramy pytania, aby uczyć kolorów. 
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Krok 4. Konkurencja startuje. 
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Faza 3. Kolory w modzie 

Kod 

W kompilatorze mBlock znajdujemy w grupie "Sensing" instrukcję "turn video on", która używa obrazu 

kamery jako tła sceny. Znajdujemy również instrukcję "touching color", która zwraca wartość true lub false 

w zależności od tego, czy kolor sceny odpowiadający ikonce pokrywa się, czy nie, z kolorem określonym w 

instrukcji. 

Aby ustawić kolor w instrukcji, możesz kliknąć "color square" w instrukcji "touching color", a następnie 

kliknąć punkt na scenie, na który chcesz odwzorować kolor. 

W zależności od koloru sceny (kamery internetowej) w spriterze inny komunikat "broadcast" jest wysyłany 

do drugiego sprite'a programu. 



9 



10 

Kolejne 5 bloków programu czeka na wysłanie komunikatu transmisji odpowiadającego twojemu kolorowi. 

W takim przypadku aktywuje on wbudowaną diodę LED o kolorze dobrze dopasowanym do 

zidentyfikowanego. Aby poprawić wrażenie działania, dla każdego koloru emitowany jest również inny 

dźwięk. 
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Zdjęcia z aktywności 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby zgłosić tę działalność i podać oceny uczniom, możesz skorzystać z przewodnika Ewaluacji 

przeznaczonego dla projekt. Przydatne wskaźniki charakterystyczne dla tego działania obejmują: 

 Opracowanie algorytmu.

 Funkcja oka.

 Technologia RGB do generowania kolorów.

 Elementy pasujące do koloru.

SKALOWALNOŚĆ 

Odpowiedni dla uczniów na początku szkoły średniej lub w szkole średniej (14-16 lat). Graliśmy także z 

młodszymi uczniami (12-14 lat), ale pomijaliśmy część 1. 
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CZUJNIK KOLORU 

STRESZCZENIE 

Ta aktywność jest placem zabaw dla eksploracji zarówno technik rozpoznawania kolorów, jak i sterowania 

silmikami. Omówiono zarówno bezpośrednie wykorzystanie nowego czujnika koloru, jak i pomiary odbicia 

światła. W pierwszym przypadku światło drogowe jest realizowane za pomocą diody led pierwszego 

robota. W drugim urządzeniu mBot odczytuje kolor sygnalizacji świetlnej i porusza się do przodu lub się 

zatrzymuje. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Podczas wykonywnaia tego ćwiczneia nauczysz się: 

 Fizyka: widmo światła i pomiary światła w geometrii odblaskowej.

 Technologia: sterowanie serwomechanizmem i czujnik koloru.

 Informatyka: uwarunkowane działania.

 Inżynieria: automatyczna jazda, symulująca rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej.

Podczas pisania kodu: 

 Informatyka: rozwój algorytmu.

 Matematyka: kąty obrotu

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Niektórzy uczniowie nie znają składu kolorów, które przybierają kolory podstawowe i drugorzędne. 

Robot porusza się po dowolnej ścieżce, odczytuje kolor sygnalizacji świetlnej i porusza się do przodu lub 

zatrzymuje się odpowiednio. W jednym ustawieniu (konfiguracja a) sygnalizacja świetlna jest diodą 

Arduino, a kolory są wykrywane przez czujnik koloru. W konfiguracji b zamiast tego jeden mBot, 

wyposażony w serwosterowanie, stoi w miejscu i działa jak sygnalizacja świetlna (obracając kolorowy dysk), 

a wykrywanie koloru odbywa się za pomocą optycznego pomiaru w geometrii odblaskowej. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mCore of mBot

 mBot Ranger

 Czujnik koloru

 Czujnik linii
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OPIS ĆWICZENIA 

Piersza wersja 

Działanie polega na narysowaniu obwodu czarną taśmą, utworzeniu światła ruchu z robotem. Dzięki 

czujnikowi koloru, gdy robot wykryje czerwone światło, zatrzyma się,  żółte światło znacznie zmniejszy jego 

prędkość, a kiedy wykrywa zielone światło kontynuuje jazdę. 
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Kolor jest właściwością posiadaną przez obiekt wywoływania różnych wrażeń na oku w wyniku tego, jak 

odbija lub emituje światło. 

Białe światło rozkłada się na  7 kolorów widma widzialnego: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, cyjan i fioletowy. 

Kolor i światło są powiązane i istnieją 2 teorie wyjaśniające tę zależność: 

1. Synteza subtraktywna:

 Traktujemy kolor jako pigment i podstawowe kolory to:

 Po zmieszaniu tych kolorów uzyskuje się czarny kolor:



2. Synteza addytywna:

 Wartości podstawowe to:

 W przypadku tych trzech kolorów uzyskujemy biel:
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Nowy czujnik koloru jest bardzo dokładny: 

 Jest to czujnik, który niedawno wszedł na rynek.

 Potrafi rozpoznać do 6 kolorów:

Czarny, Biały, Czerwony, Niebieski, Zielony i Żółty. 

 Musimy zainstalować bibliotekę na mBlock:

 Obecnie działa tylko po załądnowniu programu na płytkę (luty 2019)

Aby zainstalować bibliotekę czujników koloru, postępujemy zgodnie z następnymi krokami: 

Uruchom oprogramowanie mBlock i przejdź do "Rozszerzenia" => "Zarządzaj rozszerzeniami":
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Pojawi się okno 

Wpisz słowo "kolor" do wyszukiwarki: 

Pojawią się "MeColorSensor_mBot" i "MeColorSensor_Ranger". Teraz kliknij "pobierz". 
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Jeśli wszystko poszło dobrze, zainstalowane biblioteki pojawią się w sekcji "roboty".

Teraz opracowujemy kod dla robota: 

Na koniec programujemy mBota Rangera, aby wykrył kolor. 

Kiedy wykryje czerwony kolor, Ranger się zatrzyma; gdy wykryje żółte światło, jego prędkość spadnie, a gdy 

zielone światło będzie aktywne, będzie jechał dalej 
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.

Kiedy Ranger wykryje czerwony kolor, zatrzyma się. 
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A jeśli kolor jest żółty, jego prędkość jest mniejsza, a jeśli kolor jest zielony, mBot Ranger będzie 

kontynuował jazdę 
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Druga wersja 

Poniżej wymienimy proste kroki potrzebne do odtworzenia działania, omówimy technikę wykrywania 

kolorów i zilustrujemy algorytm i kod. 

Wskazówki prowadzące do lepszych wyników są wymienione i wyróżnione kolorem pomarańczowym. 

Experimental Procedure 

1. Zbuduj "Drogę": ślad z czarnej taśmy, którą może pokonać mBot.

2. Skonfiguruj światła drogowe:

a. Zainstaluj Arduino Led na odpowiedniej podstawie.

b. Wybierz jeden mBot, który będzie działał jako sygnalizacja świetlna. Zamontuj na nim

adapter RJ25 i sterowanie mikroprocesorowe. W naszym przypadku zamontowaliśmy

serwomechanizm skierowany w dół. Przygotuj papierowy krążek o średnicy około 15 cm,

podziel go na trzy kolorowe sektory: żółty, zielony, czerwony (lub po prostu dwa, odrzucając

żółty). Zrób dziurę w środku dysku i zamocuj ją bezpiecznie na kontrolerze serwonapędu.

3. Prześlij kod do mBot / mBot Ranger działającego jako samochód (y) i do sygnalizacji świetlnej (mbot

lub tarcza).

4. Zagraj w grę! Gdy mBot dotrze do sygnalizacji świetlnej, a jeśli będzie...

ZIELONY to robot będzie kontynuował jazdę. 

ŻÓŁTY to spowolni jego prędkość, ale nadal będzie jechać do przodu. 

CZERWONY zatrzyma się na światłach i będzie nadal wykrywał kolory, aby zacząć od 

nowa, gdy światła na drogach zmienią kolor na zielony. 

Wykrywanie światła i koloru w geometrii odblaskowej (konfiguracja b) 

W fizyce mówimy o eksperymencie rozpraszającym, gdy dane promieniowanie (np. Światło, jak w naszym 

przypadku) jest wysyłane do badanej próbki / powierzchni i mierzone jest natężenie promieniowania 

rozproszonego. Można to zrobić w: geometrii transmisji, gdzie mierzy się promieniowanie, które przeszło 

przez próbkę i pojawiło się po drugiej stronie; lub geometria odbicia, w której wykrywa się promieniowanie 

odbite przez próbkę i wraca prawie w tym samym kierunku wiązki padającej. Ta konfiguracja jest również 

znana jako rozpraszanie wsteczne. 

Jeśli przypomnimy sobie mechanizm naszego widzenia kolorów, łatwo jest zrozumieć, że kolory można 

wykryć przez rozpraszanie światła: obiekt wygląda na przykład na zielono, ponieważ odbija światło zielone i 

pochłania światło niebieskie i czerwone. 
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Dlatego jeśli trafimy na obiekt czerwonym światłem, będziemy mieli niską intensywność odbicia, a jeśli 

użyjemy zielonego promieniowania padającego, otrzymamy intensywność rozproszenia. Bardziej ogólnie, 

każdy kolor będzie odzwierciedlał głównie światło tego samego koloru; w przypadku białego obiektu 

wszystkie kolory będą odbijane z dużą intensywnością, podczas gdy czarny obiekt absorbowałby większość 

promieniowania. 

Aby wykonać pomiar koloru włączamy alternatywnie czerwone, niebieskie i zielone światło na module LED, 

a za pomocą modułu czujnika światła wykrywamy intensywność odbicia dla każdego koloru. 

Oprogramowanie opracowuje wyniki. 

Aby pomiar działał prawidłowo, konieczne jest umieszczenie czujnika światła w małej czarnej rurce (w 

przypadku przewodów elektrycznych używaliśmy standardowych przewodów termokurczliwych), aby 

zmniejszyć zakłócenia pochodzące z otoczenia (np. Światło słoneczne). 

mBlock Scratch Code do rozpoznawania kolorów 

Poniższy kod kontroluje moduły Led i Light Sensor, aby wykonać pomiary odbicia optycznego. 
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Funkcja CheckBWsmu sprawdza, czy całkowita intensywność jest poniżej lub powyżej określonych progów, 

aby wykryć odpowiednio Czarno-Biały. Progi te zostały skalibrowane podczas eksperymentu i mogą 

wymagać (niewielkiej) rekalibracji dla własnego układu eksperymentalnego. 

Funkcja MatchColor jest tą, która faktycznie porównuje zmierzone intensywności i wyświetla wynik 

końcowy, włączając diodę na płytce dla wykrytego koloru. 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Wskaźniki do oceny uczniów mogą obejmować: 

 Fizyka: Wykonywanie pomiarów laboratoryjnych z uwagą i dokładnością.

 Fizyka: Zrozumienie i porównywanie wynikiów eksperymentu.

 Fizyka: Rozumienie zasady rozpraszania światła.

BIBLIOGRAFIA 

https://www.makeblock.es/productos/sensor_color/ 

[1] Me Led module opis  http://learn.makeblock.com/me-rgb-led/

[2] Me Light sensor opis  http://learn.makeblock.com/me-light-sensor/

SKALOWALNOŚĆ 

Ta aktywność jest odpowiednia dla uczniów w wieku 10 lat lub starszych. 

https://www.makeblock.es/productos/sensor_color/
http://learn.makeblock.com/me-rgb-led/
http://learn.makeblock.com/me-light-sensor/
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Zasady spektroskopii optycznej (konfiguracja b) i rosnące szczegóły algorytmów kodu można wyjaśnić tylko 

starszym uczniom (15-16 lat). 
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DNA I UKŁAD 

OKRESOWY Z 

MBOT
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DNA I UKŁAD OKRESOWY Z MBOT 

STRESZCZENIE 

W tym projekcie próbowaliśmy opisać dopasowanie nukleotydów w strukturze helikalnej DNA i 

grupowanie układu okresowego za pomocą czujnika koloru. Zaburzenia genetyczne mogą powstać, jeśli 

nukleotydy pasują do struktury helikalnej DNA są błędne. Zbadaliśmy również czynniki, które mogą 

powodować defekt genetyczny podczas projektowania tego projektu. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Uczniowie wiedzą, czym są DNA i Tablica Okresowa oraz jakie są ich funkcje.

 Aby poznać dopasowanie helikalne DNA.

 Poznawanie okresowych grup tabel, celów grupowania.

 Poznanie kolorów rozpoznawanych przez czujnik koloru i zasadę działania czujnika.

 Aby wiedzieć, jak projektować produkty do drukarki 3D. (Korzystaliśmy z programu

ThinkCenter).

 Umiejętność drukowania z drukarki 3D.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☐  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Uczenie się układu okresowego opartego na zapamiętywaniu 

Trudna nauka dopasowania nukleotydów w strukturze helikalnej DNA. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054
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 Me Colour Sensor:

Programy Tinkercad lub Sketchup. 

Malowanie natryskowe lub akrylowe. 

Kartony i papiery, globus. 

Nozyczki. 

Magnes. 

OPIS ĆWICZENIA 

Krok 1: Projektujemy nukleotydy DNA i elementy układu okresowego  na komputerze w 

programie 3D. 

Step 2: Drukujemy je z drukarki. Umieszczamy żelazny pył podczas drukowania. 
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Krok3: Kolorujemy. 

Krok 4: Projektujemy układ okresowy. 
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Krok  5: Tworzymy nasze kartonowe bloki, w których zapisywane są nazwy nukleotydów DNA. 

Krok 6: Przygotowujemy platformę. 
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Krok 7: mBlock program  (dla DNA) 

Użycie: Na platformach, które przygotowaliśmy, znajdują się prawe i lewe bloki kartonowe. Umieściliśmy 
również magnesy w tych kartonowych blokach. Wykonujemy również przedramiona mBot z plastikową 
wkładką, którą wydrukowaliśmy na drukarce 3d. Na ramieniu będą nukleotydy w różnych kolorach. 
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Umieszczamy czujnik koloru w miejscu czujnika ultradźwiękowego. Umieszczamy na drodze zielone, 
niebieskie, żółte i czerwone tekturowe flagi, ale nie za blisko ścieżki 

Przykład: Po naciśnięciu A, mBot przesuwa się do przodu. Czujnik koloru widzi zielony karton na drodze. 
Czujnik koloru skręca w lewo i ustawia się w kartonowym bloku. mBot jest ciągnięty przez magnes 
nukleotydowy znajdujący się przed nim i zawierający żelazny pył, a mBot umieszcza inne nukleotydy na 
swoim miejscu w ten sam sposób. 

Czujnik koloru jest podłączony do urządzenia monitorującego linię mBot. Przenosi elementy zgodnie z 
grupami kolorów. 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Uczniowie z projektu, którzy są w szóstej klasie, nauczyli się dobrze się bawiąc. Poprzez to badanie 
uczniowie są świadomi koncepcji dziedziczenia. Studenci zapoznają się z przyczynami i konsekwencjami 
zakłóceń genów spowodowanych niewłaściwym umieszczeniem w helisie DNA. 
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GRA  W 

TRYGONOMETRIĘ 
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GRA W TRYGONOMETRIĘ 

STRESZCZENIE 

Celem jest stworzenie gry dla uczniów do pomiaru odległości i obliczania kątów. 

Nauczyciel wyznacza figurę geometryczną na kartonie z różnychi kolorowych kartoników, 

czerwonych dla krawędzi i zielonychkartami dla wierzchołków. 

Uczniowie będą musieli przejechać przez tą figurę mBotem za pomocą żądań, którymi 

oprogramowanie zwróci się do użytkownika. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Uczeń stosuje formułę Prędkość = Droga / Czas.

 Student rozumie równanie krawędziowe wielokątów równobocznych.

 Student zna trójkąt równoboczny i jego wzory

 Zna kwadrat i jego wzory

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Niektórzy uczniowie mają trudności z obliczeniem kątów i odległości pomiarowych, więc gra, którą 

wykonają z mBotami, pomoże im w przeprowadzeniu tych operacji. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBot => Ref. 90054

 mBot Ranger (temporizator)

 (x2) Colour Sensors for each mBot:
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Działanie polega na stworzeniu gry dla uczniów do pomiaru odległości i obliczania kątów. Nauczyciel 

narysuje figurę geometryczną na kartonie z różnych kolorych kartoników, czerwonych dla krawędzi i 

zielonymi kartami dla wierzchołków i punktów kontrolnych. Następnie uczniowie będą musieli sledzić te 

figuty za pomocą mBota za pomocą żądań, którymi oprogramowanie zwróci się do użytkownika. 

Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie papierowej planszy (znajdującej się w folderze aktywności) i 

różnych kart: 
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Następnym krokiem jest stworzenie oprogramowania do gry: 

1. Zaprojektuj sceny do gry:
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2. Rozpoczynamy programowanie:

a. Tworzymy zmienne, których potrzebujemy w naszym oprogramowaniu:
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b. Kod na rozpoczęcie programu:

c. Ekran “Powitanie”:
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d. Oprogramowanie prosi użytkownika o operację, którą chce wykonać:

"Punkty kontrolne" wskazują brakujące punkty kontrolne do przekazania. 
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e. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, "idź dalej", kody będą następujące:
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Kiedy mBot przejdzie przez zieloną kartę, czujnik koloru wykryje ją i wyświetli uśmiech. 

f. A jeśli użytkownik wybierze drugą opcję, "obróć”:
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g. W przypadku zwrotu kod jest bardzo podobny do pierwszej opcji:
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3. Ostatecznie kod wygląda następująco:

Aby zainstalować odpowiednią bibliotekę: 

 Musimy zainstalować dodatkową bibliotekę:

 Na chwilę obecną czujnik pracuje tylko w trybie arduino, czyli po wgraniu na płytkę.
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Aby zainstalować bibliotekę czujników kolorów, postępujemy zgodnie z następującymi krokami: 

1. Uruchom oprogramowanie mBlock i przejdź do "Rozszerzenia" => "Zarządzaj rozszerzeniami”:

2. Pojawi się okno:
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3. Wpisz słowo "kolor" w wyszukiwarce:

4. Pojawią się "MeColorSensor_mBot" i "MeColorSensor_Ranger". Teraz kliknij "pobierz".

5. Jeśli wszystko poszło dobrze, zainstalowane biblioteki pojawią się w sekcji "roboty".
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Teraz tworzymy kod temporizatora za pomocą mBot Ranger: 
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W końcu opis działania, pokazujemy kilka zdjęć z działania:
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Druga wersja 

Krok 1: Obliczyliśmy odległość dla mBota. Przyjęliśmy opcję prędkości jako 100. 

krok 2: Kodowanie, udoskonalanie i kodowanie ruchu odbywa się na MBocie. 
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Krok 3: Napisaliśmy formuły obliczania powierzchni i obwodu na mBot. 

Krok 4: Uzylismy reguł geometrycznych. 
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Krok 5: Obliczyliśmy obszar wielokąta i obwód na ekranie. 
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FLOW CHART 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Wszyscy uczniowie poprawili się w geometrii i obliczaniu powierzchni wielokątów. 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.makeblock.es/productos/sensor_color/ 

https://www.makeblock.es/productos/sensor_color/
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WIĘCEJ INFORAMCJI 

Pierwsza wersja: 

1) V = x / t oraz czas i odległość z mBot. Odległość jest regulowana za pomocą klawiatury, czas / odległość

zostały sformułowane i mBot przeniósł się lub wykonał zwrot. W tej czynności zakłada się, że MBot

pokonuje średnio 12 cm w ciągu jednej sekundy, ale zależy to od mocy baterii.

2) Umieszczamy czujnik koloru na mBot, mBot traktuje zielonym jako narożnik i czerwony jako krawędź.

Druga wersja: 

1) W tej aktywności pracowaliśmy nad geometrią. Obliczyliśmy kąt zewnętrzny wielokąta foremnego. Od

użytkownika należy pobrać informację, ile krawędzi  ma przejechać robot; a następnie ile centymetrów z

każdej strony powinno być. Ruch jest ponownie formułą v = x / t.

2) W tym ćwiczeniu obliczyliśmy obszar i obwód figur geometrycznych. Zdefiniowaliśmy formułę dla

każdego obiektu osobno.
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STRAŻAK 

NA RATUNEK
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STRAŻAK NA RATUNEK 

STRESZCZENIE 

Chodzi o to, aby uświadomić uczniom ogromną użyteczność czujników. W tym celu zaprojektujemy robota, 

który będzie w stanie znaleźć pożar. Po wykryciu pożaru robot wyśle komunikat alarmowy i przejdzie do 

"bezpiecznego obszaru". Robot uruchamia zegarow, aby obliczyć odległość od ognia do "bezpiecznego 

obszaru". Wartość odległości zostanie pokazana w matrycy LED. W międzyczasie czujnik linii koryguje 

kierunek robota. 

CELE DYDAKTYCZNE 

INŻYNIERIA&NAUKA: 

 Czujnik płomienia. Czujnik linii.

 Parametry, które regulują działanie czujników.

 Użyteczność czujników.

 Koncepcje jednostek miary: uzyskiwanie prędkości liniowej (m / s) z prędkości kątowej (rad /

s).

 Rozwiązywanie równań jednorodnego ruchu liniowego: obliczanie odległości.

TECHNOLOGIA: 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Asymilacja, tworzenie i programowanie algorytmów, które rozłożą skomplikowane problemy na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Robot mBot musi być zaprogramowany na wykrywanie pożaru. Później robot wykona kilka obliczeń i 

poinformuje o położeniu pożaru. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Different beams and structures:

 Me LED Matrix 8 × 16:

 Me Flame Sensor:
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 Me Line Follower:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Czarna taśma.

 Kilka świeczek

 Inne rekwizyty dla robota (np, hełm strażacki)
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OPIS ĆWICZENIA 

Działanie polega na zaprogramowaniu mBota wspomaganego przez laptopa, którego funkcją będzie 

wykrywanie pożaru. Później robot wykona kilka obliczeń i poinformuje o położeniu pożaru. 

Aby osiągnąć ten cel, uczniowie będą musieli nauczyć się prawidłowego funkcjonowania zarówno czujnika 

płomienia, jak i czujnika linii. Studenci zaprojektują również część kodu związaną z efektami dźwiękowymi i 

tekstowymi dla danej aktywności. 

Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy od PROGRAMOWANIA. 

1. DEFINICJA GŁÓWNEGO PROGRAMU: mBot podąża prostą czarną linią, aż znajdzie ogień.
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2. WYKRYWANIE POŻARU: natychmiast po wykryciu pożaru zaczyna się "EFEKT PŁOMIENIA" i wysyłany

jest komunikat "UCIEKAJ".
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3. "KOMUNIKAT STOPER": ten komunikat jest wysyłany, a Stoper uruchamia się.
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4. "WIADOMOŚĆ ODLEGŁOŚCI": po wysłaniu tej wiadomości rozpoczyna się obliczanie odległości. Gdy

robot dotrze do końca czarnej linii, pojawi się odległość od ognia ("POKAŻ ODLEGŁOŚĆ").

Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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FLOW CHART 
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OCENIANIE UCZNIÓW 
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Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

- CZUJNIK PŁOMIENIA: czujnik płomienia jest bardzo wrażliwy na promieniowanie słoneczne. Jeśli

chcemy, aby działał poprawnie, musi być używany w pomieszczeniach zamkniętych.

- CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY: miał służyć do omijania przeszkód, ale także nie działa prawidłowo,

gdy przeszkody znajdują się tuż przed mBotem. Jeśli przeszkoda jest ustawiona pod kątem z

mBotem, ultradźwięki nie działają, a robot nie może tego uniknąć.

- NIEDOZWOLNE ZACHOWANIE MBOT: czasami mBot ma niezwykłe zachowanie. Aby tego uniknąć,

zaleca się usunięcie pamięci podręcznej (znajdującej się w sekcji "Rozszerzenia").

- PRĘDKOŚĆ SILNIKA: prędkość silników zależy od stanu akumulatora, a także od prędkości kątowej.

To zachowanie wpływa na program podczas obliczania odległości, na której znajduje się płomień.

Dlatego musimy przyjąć wynik obliczeń jako przybliżoną wartość.

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
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RUCH PLANET – DRUGIE PRAWO 

KEPLERA 

STRESZCZENIE 

Prawa Keplera nie zawsze są łatwe do zrozumienia, zwłaszcza przez młodszych uczniów lub studentów ze 
szkół zawodowych, którzy postrzegają to jako techniczną daleką od ich zainteresowania. mBot i jego czujnik 
płomienia pozwalają na symulację tego ruchu, aby można go było łatwo uchwycić naraz, a materiał 
pomocniczy sugeruje sposób przedstawienia tematu w szerszym kontekście badań kosmologicznych, w 
celu lepszego zrozumienia jego znaczenia. 
Aktywność wykorzystuje czujnik płomienia - kiedy mbot jest bliżej ognia, jedzie szybciej. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Podczas gry dowiesz się o: 

 Nauka: pierwsze i drugie prawo Keplera.

 Historia filozofii / nauki: jej historyczne znaczenie dla rozwoju astronomii w epoce

renesansu.

Podczas wdrażania lub kontrolowania kodu 

 Fizyka: zachowanie momentu pędu.

 Technologia: krzywa reakcji czujnika.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Symuluje ruch planety wokół Słońca, podążając za eliptyczną ścieżką o zmiennej prędkości zgodnie z 

drugim prawem Keplera (w rzeczywistości konsekwencją zachowania momentu pędu). 

“Linia łącząca planetę i Słońce zaznacza równe obszary w równych odstępach czasu “ 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me czujnik lini:

 Me Sensor płomienia:

 Me 7-segmentowy wyświetlacz szeregowy - czerwony:

 Duża kartka papieru z eliptyczną czarną ścieżką na białym tle.
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 Szczupła świeca do symulacji słońca.

OPIS ĆWICZENIA 

Czujnik płomienia jest wykorzystywany do symulacji ruchu planety wokół Słońca. Od wyjścia czujnika, 

zależnego od odległości, dobierana jest moc silnika. Poniżej wymienimy proste kroki potrzebne do 

odtworzenia aktywności, omówimy charakterystykę czujnika płomienia i podamy powody naszego wyboru 

algorytmu. Na koniec skomentowaliśmy kod i zmienne w nim użyte. Poprzez tekst użyteczne wskazówki 

prowadzące do lepszych wyników są wymienione i wyróżnione kolorem pomarańczowym. 

1. Włącz świecę i umieść ją w ognisku elipsy. Lepiej jest użyć elipsy ze stosunkowo dużym
mimośrodem, aby łatwo zobaczyć zmianę prędkości. (Użyliśmy elipsy z półosiami o długości 40 cm i
25 cm).

2. Umieść mBot na ścieżce, zorientowanej tak, aby działała zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Szybkość Mbota zmieni się podczas eksperymentu odpowiednio do odległości od świecy.

Eksperyment działa lepiej, jeśli wyłączasz światła i, co najważniejsze, unikasz światła słonecznego 

(lub przynajmniej jest niski). Należy pamiętać, że nie światło, ale promieniowanie podczerwone (= ciepło) 

jest wykrywane. 

Czujnik MeFlame i jego zastosowanie do obecnego eksperymentu 

Czujnik płomienia  jest detektorem promieniowania podczerwonego. Zgodnie z dostępną dokumentacją [1] 

jest w stanie wykryć promieniowanie o długości fali w zakresie od 760 nm do 1100 nm, z najwyższą 

czułością sięgającą około 940 nm. Powinien być w stanie wykryć promieniowanie do odległości 1 m i 

wewnątrz kąta 60 °. Po wykryciu płomienia zapali się jego niebieski wskaźnik. 

Czujnik płomienia ma wyjścia analogowe i cyfrowe. Możliwe wartości cyfrowe to tylko Fire i NoFire; Odczyt 

analogowy zwraca wartości od 10 do 1023: mniejsza liczba oznacza, że czujnik jest bliżej ognia. W ciemnym  

pokoju dostaniesz 1023. 

Test doświadczalny w celu wykrycia wyjścia czujnika w funkcji odległości, zwraca dane przedstawione na 

poniższym rysunku. Dostępny jest również mały kod Arduino do uruchamiania podobnych testów. 

Kod Arduino do testowania czujników 
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Podłącz czujnik płomienia do portu 4, a wyświetlacz 7-segmentowy do portu 2. 

Napisz program w Arduino i prześlij go na forum: 

// Biblioteki. MeMCore to główna biblioteka do kontrolowania mBota i innych produktów Makeblock 

#zawiera <Arduino.h> 

#zawiera <Wire.h> 

#zawiera <SoftwareSerial.h> 

#zawiera <MeMCore.h> 

// Deklaracja zmiennych globalnych. Specjalne klasy są udostępniane do sterowania silnikiem 

oraz czujnik i inne komponenty mBot. W szczególności: 

MeRGBLed dla wbudowanej diody LED, MeFlameSensor dla czujnika płomienia, Me7SegmentDIsplay dla 

wyświetlaczy Liquid crystals. 

MeFlameSensor FlameSensor1(PORT_4); 

Me7SegmentDisplay disp(PORT_2); 

void setup(){   // Polecenia uruchamiane raz podczas uruchamiania programu. 

{ 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop(){    // Polecenia są uruchamiane wielokrotnie, aż do zakończenia programu. 

{ 

  Serial.print("Analog Value is: "); 

  Serial.print(FlameSensor1.readAnalog()); 

  Serial.print("----Status: "); 

  if(FlameSensor1.readDigital() == Fire) 

   { 

   Serial.println("Fire"); 

   } 

  else if(FlameSensor1.readDigital() == NoFire) 

 { 

  Serial.println("NoFire"); 

 } 
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  disp.display(FlameSensor1.readAnalog()); 

  delay(200); 

} 

Dane wyjściowe monitora szeregowego Arduino (otwórz Narzędzia -> Monitor szeregowy) będą podobne 

do tych opisanych powyżej. Wartość analogowa będzie widoczna na wyświetlaczu 7-segmentowym, więc 

można również użyć mbota bez komputera. 

Gdy stan "Pożar" będzie aktywny, zapali się niebieska dioda na płytce czujnika. 

Możesz także zmienić czułość czujnika za pomocą wbudowanego potencjometru. W szczególności można 

zmienić zakres wykrywania ognia (na przykład: robot wykrywa ogień z odległości 15 cm, po obróceniu 

potencjometru w kierunku minus, robot wykryje pożar z odległości 20 cm). 
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Czujnik osiąga liniowość do 40 cm, a następnie zachowuje się inaczej (nie znaleziono zależności 

logarytmicznej,wykładniczej lub kwadratowej).

Jeśli chcesz sprawdzić również kąt detekcji, przesuń świecę i narysuj linię, w której czujnik traci ogień: w 

naszym przypadku kąt wyniósł 40o. 
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Proponowane rozwiązanie 

Pierwotny algorytm obejmował: 

 Pomiar z czujnika.

 Obliczanie odpowiedniej prędkości zgodnie z zachowaniem momentu pędu (iloczyn odległości i

prędkości powinien być stały).

 Ocena mocy silników od żądanej prędkości, zgodnie z danymi uzyskanymi w działaniu "Prędkość".

Ze względu na nieliniową reakcję czujnika i jego ograniczoną dokładność (powtarzane wyniki dają nieco 
inne wartości) decydujemy się pominąć pośrednie obliczenia prędkości i właśnie wykonaliśmy tabelę 
zgodności (wyjście czujnika w pewnym zakresie) ---> (wybierz moc) . Wzrost mocy zbliża się i maleje, gdy 
odchodzi się od "słońca". Jak już wspomniano na wstępie, dokładność jest ograniczona, ponieważ czujnik 
płomienia wykrywa nie tylko płomień, ale także światło w pomieszczeniu, zwłaszcza światło słoneczne. 
Dlatego bardzo trudno jest obliczyć dokładną prędkość zgodnie z Prawem Keplera, a wyniki działań są 
bardziej jakościowe niż ilościowe. Niemniej jednak w klasie wystarczająco ciemnej docenicie zmianę 
prędkości i uzyskacie satysfakcjonujący obraz tego, co się dzieje podczas ruchu planetarnego. Możemy 
zaproponować dwie możliwe ulepszenia: 

 Użyj mniejszej elipsy, z maksymalną odległością Słońce-Ziemia 40 cm, aby znaleźć się w
liniowym obszarze odpowiedzi czujnika. Może to pozwolić na użycie dokładnej wartości
czujnika i oszacowanie odpowiedniej prędkości (dystans * prędkość = koszt) bez użycia tabeli
korelacji, która nie może być tak dokładna. Mniejsza elipsa może jednak być odpowiednia do
pokazania symulacji tylko niewielkim grupom uczniów.
 Wróć do eksperymentu "prędkości" i wybierz moc silnika w odniesieniu do efektywnej

prędkości (ponownie relacja okazała się nie liniowa). Ta mała korekta może być doceniona

tylko w liniowym obszarze odpowiedzi czujnika. 

Algorytm workflow i Komentarze do kodu. 

Algorytm jest reprezentowany w przepływie pracy poniżej. 

Jak już omówiono powyżej, w zależności od mocy wyjściowej czujnika (w zależności od odległości "Słońce-

Ziemia") moce silników dobierane są zgodnie z poniższą tabelą: 

Wyjście czujnika 

w zakresie 
0 - 15 15 -30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 -70 70 - 80 > 80

Moc 230 190 170 150 130 110 90 80 
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Oprócz głównego zasilania silników, 

program wybiera dwa inne parametry: 

1. Power_curve = power -75

Ta zmniejszona moc jest przypisywana

do jednego silnika w części algorytmu

"Line follower"

2. Power_slow

Ponieważ jesteśmy na zakrzywionej

ścieżce, silnik M2 jest zawsze

utrzymywany z nieznacznie zmniejszoną

mocą. W naszym przypadku M2 jest

właściwym silnikiem, więc zakłada się,

że mBot biegnie zgodnie z ruchem

wskazówek zegara wzdłuż elipsy.

Wartość mocy powolnej wynosi (moc-

20) podczas większości torów i dalej

redukowana do (mocy-40) obok i daleko

od Słońca. Te dwie wartości można

łatwo dostosować na początku programu

zmieniając parametry ps1 i ps2.

 Inicjalizacja zmiennych 

 Odczytuje wartość "Odległość" 

z czujnika płomienia 

Wybierz moc silników w 

zależności od "Odległości", 

zgodnie z tabelą 1. 

ŚLEDŹ TOR 

Sprawdź, czy jest na torze dzięki 

czujnikowi linii i w razie potrzeby 

działa na silniki. 

END 
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Makeblock (scratch) Code 
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Arduino code 

// Biblioteki 

#zawiera  "MeOrion.h" 

// Deklaracja zmiennych globalnych. Dostępne są specjalne klasy do sterowania silnikiem i czujnika oraz innych 

komponentów mBot. W szczególności: 

MeRGBLed dla wbudowanej diody LED, MeFlameSensor dla czujnika płomienia, Me7SegmentDIsplay dla 

wyświetlaczy Liquid crystals 

MeFlameSensor FlameSensor1(PORT_4); 

MeDCMotor motor1(M1); 

MeDCMotor motor2(M2); 

MeLineFollower lineFinder(PORT_1); 
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void setup(){   // Polecenia są uruchamiane raz podczas uruchamiania programu 

{ 

} 

void loop(){   // Polecenia są uruchamiane wielokrotnie, aż do zakończenia programu 

{ 

  int speed = map(FlameSensor1.readAnalog(),900,0,20,150); 

  int sensorState = lineFinder.readSensors(); 

  switch(sensorState) 

  { 

    case S1_IN_S2_IN: 

    motor1.run(-speed); 

    motor2.run(speed); 

    break; 

    case S1_OUT_S2_IN: 

    motor1.run(-speed);  

    motor2.run(-speed); 

    break; 

    case S1_IN_S2_OUT: 

    motor1.run(speed); 

    motor2.run(speed); 

    break; 

    case S1_OUT_S2_OUT: 

    motor1.run(-speed); 

    motor2.run(speed); 

    break; 

    default: break; 

  } 

} 
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TABELA PRZEPYWU 

OCENIANIE UCZNIÓW 

   Wskaźniki do oceny uczniów mogą obejmować: 

 Nauka: ona / on stwierdza poprawnie i rozumie drugie prawo Keplera.

 Filozofia i historia: ona / on ma przegląd tak zwanej "rewolucji astronomicznej" zapoczątkowanej

przez Keplera i Kopernika w XVI wieku.

 Fizyka: nauczyła się idei momentu pędu i jego zachowania oraz potrafi ocenić prędkość planety w

różnej odległości od słońca.

 Informatyka: iteracje, liczniki, operatory logiczne, wypowiedź IF.



15 

BIBLIOGRAFIA 

[1] opis sensorów http://learn.makeblock.com/en/me-flame-sensor/

SKALOWALNOŚĆ 

Ta aktywność jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12 lat lub starszych. 

W przypadku starszych uczniów (14-15 lat) można uwzględnić rosnące umiejętności matematyczne. 

http://learn.makeblock.com/en/me-flame-sensor/
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NAJCZYSTSZY ŚMIECIARZ 

STRESZCZENIE 

Pomysł polega na promowaniu sprzątania w klasach poprzez grę. 

Będzie to rywalizacja między 2 mBotami. Konkurs polega na zbieraniu śmieci z ziemi w klasie. 

MBot, który zbierze najwięcej, wygrywa. 

Fakt wygranej zachęca nas do zastanowienia się nad dużą liczbą elementów, które studenci rzucają na 

ziemię, a nie na odpowiednie pojemniki. Zachęca również do modyfikowania tych niepoprawnych 

nawyków. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Inżynieria I nauka: 

 Koncepcje mechaniki: stopnie swobody, wybór ruchów, wybór elementów mechanicznych

niezbędnych do przeprowadzenia tych ruchów, prędkość obrotowa, redukcja prędkości, silniki do

przeprowadzenia tej redukcji itp.

 Projektowanie konstrukcji:

o Stabilność: pojęcia bezwładności i środka ciężkości.

o Wybór najbardziej odpowiedniej struktury do montażu wybranych komponentów i

czujników.

o Montaż konstrukcji

 Systemy odniesienia: pozycjonowanie w systemie odniesienia.

Technologia: 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Przyswojenie, tworzenie i programowanie algorytmów w celu rozłożenia złożonych problemów na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐
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OPIS PROBLEMU 

Robot mBot musi być zaprogramowany tak, aby mógł podnosić małe worki z ziemi. Robot będzie również 

musiał zabrać torby do odpowiedniego pojemnika. Kod musi również zawierać część licznika, w której 

odtwarzana jest ilość zebranych worków. Wszystko to musi zostać wykonane w ustalonym czasie za 

pomocą chronometru. 

Potrzebne materiały 

 (x2) mBot => Ref. 90054

 Różne belki i struktury:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:
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 Mini Pan-Tilt Kit.

 Mini chwytak.

 Me adapter RJ25.
(Zestaw Mini Pan-Tilt Kit i mini chwytak zostaną podłączone do tego adaptera).

 2 Kable RJ25.

 Małe worki na śmieci.

 2 Pojemniki na worki na śmieci.

 Resztka Attrezzo (nie niezbędna).

OPIS ĆWICZENIA 

Ta aktywność polega na zebraniu jak największej liczby worków na śmieci w określonym czasie. 

Aby osiągnąć ten cel, uczniowie będą musieli zaprojektować wszystko, co jest związane z programowaniem 

ruchu (zarówno ruchy mBot, jak i ruchy chwytania i przechylania). Ponadto będą musieli zaprogramować 

różne efekty dźwiękowe i taneczne dla danej aktywności. 

Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy od PROGRAMOWANIA. 
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1. Początek programu:

Na samym początku zresetujemy timer, zresetujemy wynik i ustawimy "Ramię" w odpowiednim miejscu. 

Pozostały czas zostanie wyświetlony na wyświetlaczu aż do zakończenia czasu. 
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2. Podnoszednie torby (przycisk “spacja”):

3. Upuszczanie torby I punktacja (przycisk “0”):

4. Skręcanie w prawo. (Prawa strzałka):
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5. Skręcanie w lewo (Lewa strzałka):

6. Ruch do przodu. (Strzałka w góre):

7. Ruch do tyłu (Strzałka w dół):

8. Zakończenie rundy:
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9. Wygrany: Muzyka. (przycisk “5”). (Tylko dla zwycięzcy):



9 

10. Zwycięzca: Taniec. (przycisk “2”). (Tylko dla zwycięzcy):
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Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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FLOW CHART 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

WIĘCEJ INFORMACJI 

Trudności: 

 GRIPPER & PAN-TILT: kiedy serwomotory szukają pewnego kąta, czasami wcale się nie zatrzymują.

Może to utrudniać działanie niektórych czujników, takich jak czujnik ultradźwiękowy.

 GRIPPER & PAN-TILT:  bardzo ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami, aby zbudować je

we właściwy sposób.

 GRIPPER & PAN-TILT:  Nie ruszaj silników serwomechanizmu ręcznie

 ULTRASONIC SENSOR:  może być używany do omijania przeszkód, gdy znajdują się tuż przed MBot.

Jeśli przeszkoda jest pod pewnym kątem w stosunku do MBot, ultradźwiękowy nie działa, a robot

nie może ominąć przeszkody

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
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PRZEJAZD KOLEJOWY 

STRESZCZENIE 

Ta aktywność utworzy przejazd kolejowy pociągu za pomocą mBota. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 

 Opracuj kod dla bariery.

ENGINEERING 

 Zbuduj system za pomocą Arduino i serwomechanizmu.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Działanie składa się z dwóch części: 

1. Komunikacja między robotami.

2. Korzystanie z serwomotoru.

Zadanie polega na budowaniu modelu szyny z przejazdem dla samochodów. Pociąg jeździ po otrach. 

Pierwszy robot wykorzystuje czujnik ultradźwiękowy do wykrywania pociągu. Kiedy pociąg znajduje się 

przed czujnikiem, robot wysyła informację do drugiego robota. Drugi robot po otrzymaniu wiadomości 

opuszcza szlaban. Po przejechaniu pociągu szlaban idzie w górę.
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBot => Ref. 90054

 Different beams and structures:

 Me Ultrasonic Sensor:

 9g Micro Servo Pack:

 Tor z pociągiem (zabawkowy) lub trzeci mbot, który jeździ po czarnym torze



4 

OPIS ĆWICZENIA 

Krok 1. Komunikacja między robotami: 

Robot - nadajnik wysyła wiadomość za pomocą podczerwieni. Wiadomość jest wysyłana po naciśnięciu 

klawisza na klawiaturze komputera. Później możemy zmienić sytuację: wiadomość wysyła, gdy czujnik 

podaje nam określoną wartość. 

Robot - odbiornik po otrzymaniu wiadomości przesuwa się lub włącza światło (ustawić diody na płycie). 

Etap 2. Instalacja serwomechanizmu: 

Uczniowie instalują serwomotor na mBot. Mogą korzystać z instrukcji dołączonych przez producenta lub 

stworzyć własny projekt. Student pisze prosty program, aby sprawdzić serwo i nauczyć się go kontrolować. 

Ważne jest zanotowanie numeru portu, slotu i wartości kąta. Wartość kąta zależy od konstrukcji robota. 

Jest to liczba od 0 do 180. 

Etap 3. Finał: 

Nadajnik robota po obserwacji pociągu sygnalizuje "stop". 

Odbiornik robota zmienia pozycję bariery i ustawia diodę na kolor czerwony - zatrzymuje samochód. 

Czas reakcji zależy od długości pojazdu. Uczniowie mogą używać stopera do pomiaru czasu. 

WSKAZÓWKA: 

Nadajnik robota powinien wyłączać diody LED, ponieważ światło diod LED koliduje z sygnałem 

Szlaban  jest opuszczony, gdy pociąg przejeżdża. 
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Przykład montażu serwomechanizmu z barierą (idea uczniów). 

Przykład montażu serwomechanizmu z barierą (uczeń postępuje zgodnie z instrukcją) 
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Program dla odbiornika robota: 

WSKAZÓWKA: tekst „stop” powinien być w cudzysłowach. 

Program dla nadajnika robota: 

WSKAZÓWKA: tekst stop bez cudzysłowów. 
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FLOW CHART 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Student potrafi  korzystać z komunikacji między robotami, wiadomość jest typu string. 

Student potrafi korzystać z serwomechanizów. Zmienia pozycję przez ustawianie kątów. 

SKALOWALNOŚĆ 

Ćwiczenie jest dla ucznia, który zna instrukcje if. 

W tej wersji używasz tylko mBotów zamiast Arduino Boards, więc łatwiej jest to zrobić na zajęciach. 
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REGATY 

ŻAGLÓWEK
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REGATY ŻAGLÓWEK 

STRESZCZENIE 

Działanie polega na prowadzeniu "sztafety" w morzu, z żaglami, w oparciu o zdolność uczniów do 

odpowiadania na pytania naukowe. 

Wyścig będzie między dwoma zespołami, które będą płynąć w tym samym czasie. Każdy zespół studentów 

ma trzy żaglówki: MB01, MB02, MB03 (trzy mboty). W miarę postępu wyścigu, program podpowiada 

uczniom pytania STEM na ekranie komputera: jeśli zespół odpowie poprawnie, ich następna łódź może 

rozpocząć żeglugę i kontynuować wyścig. Drużyna, która pierwsza dotrze na linię mety, wygra. 

CELE DYDAKTYCZNE 

OGÓLNE: 

 Nauka opracowywania algorytmu działania.

 Zdobywanie umiejętności rozwiązywania problemów.

 Zdobywanie motywacji do nauki i rozumienia treści różnych obszarów STEM.

 Nauczyć się działania różnych czujników i komponentów.

 Rozwijanie umiejętności liczenia.

 Nauka pracy i współpracy w grupie.

TECHNOLOGICZNE: 

 Nauka programowania komunikacji między robotami za pomocą komunikatów na podczerwień.

 Nauka programowania urządzenia Arduino.

 Pierwszy kontakt z językiem Arduino.

 Aby stworzyć program łączący działanie robota związanego z programem komputerowym z innymi

autonomicznymi robotami, wszystkie pracujące jako zespół.

 Nauka korzystania z 7-segmentowego wyświetlacza, diod LED, komponentu wentylatora i funkcji

chronometru.

 Obliczanie prądu przepływającego przez żarówkę, gdy jest ona podłączona do akumulatora.

 Rozwiązywanie problemów z dźwignią.

MATEMATYCZNE: 

 Rozwiązywanie procentów i proporcji.

NAUKOWE: 

 Obliczanie prędkości jako funkcji przestrzeni i czasu.

 Obliczanie gęstości jako funkcji masy i objętości.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐
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OPIS PROBLEMU 

Łączymy różne programy i procedury w jednym. Dlatego schemat jest bardzo ważny dla powodzenia 

działania: 

 Losowe podejście do pytań z różnych przedmiotów.

 Akcje uwarunkowane zdarzeniami.

 Ruch, efekty świetlne, chronometr, wentylator...

 Autonomiczne roboty z ich programem nagranym na płycie Arduino pracującej jako zespół z

robotami połączonymi z programem na PC.

 Komunikacja między robotami poprzez wysyłanie wiadomości przez podczerwień.

BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x6) mBots => Ref. 90054

 Different beams and structures:

 6 Me 130 DC Motor Pack:
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 2 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Boje sygnalizujące początek i koniec etapu. Flagi dla łodzi.

OPIS ĆWICZENIA 

W tym ćwiczeniu każda drużyna musi poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania STEM. Jeśli to zrobią, 

pierwsza żaglówka (MB1) zacznie nawigować. Jeśli nie udzielą prawidłowej odpowiedzi, program zada im 

kolejne pytanie. Postępowanie będzie kontynuowane do momentu udzielenia prawidłowych odpowiedzi 

na dwa pytania. 

Czas zacznie się liczyć od początku programu. Czas zostanie odzwierciedlony na wyświetlaczu znajdującym 

się na trzecim mBocie (MB3). Ten trzeci robot to ten, który przekroczy linię mety. 

Proces jest powtarzany dwa razy: 

 Po odgadnięciu kolejnych 2 pytań, MB2 przejdzie do MB3.

 Ostatecznie, odpowiadając na 2 ostatnie pytania, MB3 przejdzie do mety. Kiedy nadejdzie, stoper

zatrzyma się.
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Główny program zostanie uruchomiony z komputera i będzie podłączony do MB1 przez połączenie Wi-Fi 

lub Bluetooth. 

Roboty MB2 i MB3 będą działać autonomicznie. Ich własne kody muszą być zapisane na Arduino. 

MB1 nawiąże połączenie między programem PC i autonomicznymi robotami (MB2 i MB3), wysyłając do 

nich wiadomości, aby wykonać ich procedury we właściwym czasie. 

Konfiguracja ruchów i czasu oczekiwania została dokonana zgodnie z trasą regat, co możemy zobaczyć na 

poniższym szkicu. 

Każda zmiana odległości separacji między mBotami oznacza, że musimy dostosować te parametry w 

kodzie. 
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EKRAN GŁÓWNY  - PROGRAM NA PC: 
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Złożoność kodu tkwi w tym, jak połączyć te procedury bez wpływu na wydajność programu. 

Istnieją 3 podstawowe programy dla każdej drużyny (po jednym dla każdego z trzech robotów zespołu). 

Programy każdego zespołu muszą być różne, tak aby nie było zakłóceń między wiadomościami obu 

zespołów. 

Jedyną różnicą między programami obu zespołów są wysyłane wiadomości. Wszystkie wiadomości 

wysyłane przez robota MB1 drużyny 1 kończą się na 1 ("chrono1", "a1", "b1", "end1"). To samo dotyczy 

zespołu 2 ("chrono2", "a2", "b2", "end2"). 

Program 1, zwany "starterem", jest głównym programem, który będzie działał na komputerze. Ten 

program zarządza pytaniami konkursowymi i reakcjami MB1. 

Programy 2 i 3 będą nagrywane na Arduino MB2 i MB3. Wykonywanie procedur tych dwóch programów 

zależy od komunikatów przesłanych przez MB1 (będzie komunikować się z nimi za pośrednictwem portu 

podczerwieni). Następnie różne procedury zostaną wyświetlone w uruchomionej kolejności. 

Pokazane kody są kodami drużyny 1. Kody drużyny 2 są identyczne, a jedyną różnicą jest to, że komunikaty 

kończą się na "2" zamiast na "1" i na orientację  Mb1. 
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ALGORYTM  1: GŁÓWNY KOD (PROGRAM PC) 
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ALGORYTM  2: WIADOMOŚĆ  “crono”  JEST WYSYŁANA Z MBOTA1 DO MBOTA3 

ALGORYTM 3: MBOT3 – PROGRAM ARDUINO – CZĘŚĆ PIERWSZA – WIADOMOŚĆ  “crono”  ODEBRANA 

ALGORYTM 4: PYTANIE MATH1 
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ALGORYTM 5: PYTANIE MATH2 

ALGORYTM 6: PYTANIE SCIENCE1 

ALGORYTM 7: PYTANIE SCIENCE2 
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ALGORYTM 8: WIADOMOŚĆ “a” WYSŁANA Z MBOT1 NA MBOT2 

ALGORYTM 9: WIADOMOŚĆ “a” ODEBRANA NA MBOT2 

ALGORYTM 10: PYTANIE TECHNOLOGY1 
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ALGORYTM 11: PYTANIE TECHNOLOGY2 

ALGORYTM 12: WIADOMOŚĆ “b” WYSŁANA Z MBOT1 DO MBOT3 
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ALGORYTM 13: MBOT3 PROGRAM – CZĘŚĆ DRUGA – WIADOMOŚĆ “b” LUB “end” ODEBRANA 

ALGORYTM 14: WIADOMOŚĆ “end” WYSŁANA Z MBOT1 DO MBOT3 

Będziemy nagrywać kod z mbot2 i mbot3 na ich Arduino. W ten sposób mBoty będą działały niezależnie od 

komputera i będziemy potrzebować tylko dwóch laptopów do kontrolowania sześciu robotów. 

Jak załadować program na Arduino mBot za pomocą mBlock: 

1. Wybierz mBot w zakładce Board menu mBlock.

2. Podłącz USB i wybierz "Port szeregowy" w zakładce connect.

3. W edycji zakładki wybierz "Tryb Arduino" (W programie, który będziemy ładować, zamiast zielonej

flagi, wstawimy niebieskie polecenie "Program mBot")

4. Otworzy się okno z kodem, aby zapisać je na płytce Arduino w mBot. Możesz, jeśli chcesz,

zmodyfikować swój program. Na koniec kliknij Prześlij do Arduino.

5. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy, zostanie wysłany komunikat informujący, że program został

poprawnie nagrany. W tym momencie będziesz mógł cieszyć się programem wprowadzonym do
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robota, bez włączonego komputera. W tym celu należy odłączyć kabel USB i podłączyć baterie (lub 

baterię litową) robota. Zobaczysz, że Twój mBot działa niezależnie. 

Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne.
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FLOW CHART 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

1. Znalezienie sposobu na połączenie różnych procedur bez wpływu na wydajność programu.

2. Aby przekształcić pierwotny pomysł w schemat blokowy i schemat blokowy w kod, który działa

dobrze.

3. Aby uzyskać 3 roboty do pracy w zespole przy użyciu tylko jednego komputera.

4. Łączenie sześciu losowych pytań z różnych przedmiotów w jednym kodzie.

5. Często mBoty nie poruszają się w linii prostej.

6. Prędkość mBota zależy od poziomu naładowania baterii.

7. Aby można było odbierać wiadomości w podczerwieni, muszą one być wysyłane wielokrotnie przez

pewien czas (patrz kod). Jeśli wiadomość w podczerwieni zostanie wysłana w odpowiednim czasie,

normalne jest, że nie jest odbierana przez odbiornik.

8. Sygnał podczerwieni jest bardzo czuły na intensywne światło. Aby umożliwić odbiór wiadomości w

podczerwieni, aktywność mBot musi być wykonywana w miejscu bez bezpośredniego światła

słonecznego i przy umiarkowanym natężeniu światła.

9. Nadajnik / odbiornik podczerwieni znajduje się z przodu urządzenia Mbot. Aby umożliwić odbiór

wiadomości, roboty muszą być ustawione jak najbliżej (patrz szkic). Zgodnie z naszymi testami

parametry, które działają, wynoszą 60 ° i odległość 1'90 metrów.

10. Podczas działania nadajnik mBot musi zmienić swoją pozycję, aby zawsze spełniać poprzednie

warunki.
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PETANKE 

STRESZCZENIE 

Ta aktywność ma zaprogramować mboty, aby mogły między sobą grać w petankę. 

Ta aktywność będzie rywalizacją pomiędzy dwoma lub więcej zespołami. Każdy zespół będzie sterował 

robotem za pomocą pilota. 

Piłka zostanie rzucona bez przekraczania linii rzutu (umieszczonej na podłodze). Kierunek i prędkość piłki 

można wybrać. 

Chodzi o to, aby piłka była jak najbliżej małej piłki. Duża piłka może być również używana do odsuwania 

piłek od przeciwnej drużyny. Zespół, który przynosi swoje piłki najbliżej małej piłki, wygrywa. 

Aby każdy robot mógł przechowywać liczbę punktów, zaprogramowane zostaną inne klawisze. 

Kod zostanie nagrany na płytkę Arduino, dzięki czemu rozwój gry nie będzie uzależniony od użycia laptopa. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Nauka programowania pilota zdalnego sterowania.

 Nauka programowania płytki Arduino.

 Aby uzyskać pierwszy kontakt z językiem programowania Arduino.

 Nauczenie się korzystania z ekranu 7-segmentowego, diod LED i brzęczyka.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Będziemy programować różne klawisze zdalnego sterowania mBot, dzięki czemu kierunek i prędkość mBot 

będą mogły być z nimi skorelowane. Będzie działać jako "wyrzutnia" kulek. 

Programy zostaną nagrane na płytkę Arduino w mBot. 

Istnieje kilka metod zaprojektowania mechanizmu popychania piłki. Pokażemy Ci dwa z nich: 

1. Kontrolujesz prędkość obracania mBota.

2. Kontrolujesz ruch serwomotoru.
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBots => Ref. 90054

 Different beams and structures:

 (x2) IR Controller:

 (x2) Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Dla każdego zespołu 3 kulki o przybliżonej wielkości 5-6 cm średnicy, małej wadze i tym samym

kolorze.
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 1 mała kulka (o przybliżonej wielkości 3-4 cm średnicy).

Wersja pierwsza 

Wersja druga 

OPIS ĆWICZENIA 

Wersja pierwsya 

Praca uczniów polega na uczeniu się programowania zdalnego sterowania robotem i wgrywania 

programów opracowanych na płytke Arduino robota. Aby móc grać w petanque z mBotem, będą musieli 

zaplanować, które klawisze chcą zaprogramować oraz jaką funkcję (ruch, prędkość, licznik, efekty świetlne i 

dźwiękowe). 
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Opracują schemat blokowy i kod przy pomocy nauczyciela. 

Kod jest krótki i prosty. 

Aby uzyskać lepsze zrozumienie przez uczniów, kod został podzielony na 4 podprogramy. 

PROCEDURA 1: PRZYDZIELANIE FUNKCJI DO KLAWISZA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 
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PROCEDURA 2: DEFINICJA RUCHU 

PROCEDURA 3: PUNKTACJA I EFEKTY 
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PROCEDURA 4: KONIEC MECZU, SKUTKI I ZEROWANIE LICZNIKÓW I PROGRAMU 
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Będziemy nagrywać kod na płytkę arduino mBota. W ten sposób mBot będzie działał niezależnie od 

komputera. 

Jak załadować program na płytkę arduino mBot za pomocą mBlock: 

Aby załadować program na płytkę za pomocą mBlock: 

1. Wybierz mBot w zakładce Board menu mBlock.

2. Podłącz USB i wybierz "Port szeregowy" w zakładce connect.

3. W edycji zakładki wybierz "Tryb Arduino" (W programie, który będziemy ładować, zamiast

zielonej flagi, wstawimy niebieskie polecenie "Program mBot")

4. Okno z kodem jest otwarte, aby zapisać je na płytce Arduino w mBot. Możesz zmodyfikować swój

program. Na koniec kliknij Prześlij do Arduino.
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5. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy, wyświetlana jest wiadomość, że program został poprawnie

zarejestrowany. W tym momencie będziesz gotowy do rozpoczęcia gry z robotem. W tym celu

należy odłączyć kabel USB i baterie robota. Chcesz zobaczyć, że Twój mBot działa niezależnie.

Skład strukturalny: 

Druga wersja 

Drugą opcją popychania piłki jest użycie serwomotoru. Możemy użyć pilota do uruchomienia z mBotem 

(strzałki) i przesunąć serwomotor. 
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Ustaw mBot przed piłką. Serwomotor jest 
gotowy do popchnięcia piłki 

Po ustawieniu serwomotoru w pozycję 2 
piłka zostanie trafiona. 

Servomotor popycha piłkę z tą samą siłą - 
nawet jeśli ustawisz kąt na 45 lub mniej. 
Jest to wadą tego rozwiązania. Aby 
kontrolować prędkość piłki, spróbuj 
zmienić pozycję mBota. 

Żółta kula powinna mieć mniejszą prędkość 
niż czerwona kula. 

Jest to podstawowy kod, który pozwala uruchamiać z mBot i przenosić serwomotor. Kąt 0 i 90 powinien 

zostać zmieniony, ponieważ zależą one od konstrukcji. Musisz spróbować wartości od 0 do 180 

Zwróć uwagę, że instrukcja jest zagnieżdżona. Następnie, po zwolnieniu przycisku zdalnego sterowania 

robot zatrzyma się. 
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Oczywiście możesz dowiedzieć się więcej na ten temat - dowiedziałeś się o tym w wersji pierwszej. 

Poniżej znajduje się schemat blokowy tej części kodu. Jest bardzo szczegółowy. 

Skład strukturalny: 

Na poniższym rysunku możesz zobaczyć, jak zamontować siłownik:



12 

FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga werjsa 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Problemy 

 Wybór piłek: nie mogą być za ciężkie, ale też nie za lekkie, aby ich ruch był przewidywalny.

 Możesz zbadać możliwość rzucania piłek przez bezpośrednie naciśnięcie.

 Aby anulować polecenie, konieczne jest naciśnięcie przycisku na pilocie. Oznacza to uruchomienie

dwóch przycisków, jednego do uruchomienia, a drugiego do zatrzymania (w pierwszej wersji)
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CZUJNY MBOT 

STRESZCZENIE 

Za pomocą smartfona umieszczonego na mBot’cie, możemy pokazać co mBot widzi w pierwszej osobie. 

Mamy umieszczony smartfon na mBot’cie i widzimy obraz na PC. 

Smartfon mBot, za pośrednictwem kamery, wizualizuje, dokąd zmierza, a dzięki aplikacji na PC 

zobaczymy, że mBot wizualizuje w tym momencie. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 

 Formalne wyjaśnienie  Wi-Fi i 2.4G:
Większość studentów zna te technologie, ale nie wiedzą, jak działają sieci Wi-Fi i 2.4G, jak się je 

tworzy itp. 

 Sparuj smartfon z komputerem..

 Zdalne sterowanie dla mBota..

INŻYNIERIA 

 Stwórz solidną strukturę do obsługi smartfonów:
o Ta struktura będzie musiała zagwarantować bezpieczeństwo smartfona przed uderzeniami, które

może ponieść.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Zdalne sterowanie wifi mBota może powodować problemy między piętrami. Ten problem można badać w 

zaawansowanych badaniach. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Różne belki i struktury lub części LEGO:

 Komputer.

 Smartfon.

 Vigilancy Camera APP.

OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Ta aktywność polega na wizualizacji w pierwszej osobie, którą widzi MBOT. Za pomocą smartfona lub 

kamery sportowej z łączem Wi-Fi zwizualizujemy i posłuchamy, jak podróżuje nasz MBOT. 

Przede wszystkim będziemy musieli zaprogramować instrukcje, które pozwolą nam zdalnie kontrolować 

MBOT. 
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Najpierw sparowaliśmy oprogramowanie MBLOCK z MBOT. W tym celu korzystamy z 

bezprzewodowego1 portu szeregowego 2.4G. Następnie przystępujemy do programowania: 

1. Programowanie klawisza strzałki w górę:

2. Programowanie klawisza strzałki w lewo:
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3. Programowanie klawisza strzałki w prawo:

4. Programowanie klawisza strzałki w dół:

5. Programowanie klawisza spacji:
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Po zaprogramowaniu MBOT przystępujemy do projektowania i konstruowania struktury wsparcia dla 

smartfonów. Używamy części LEGO, aby to zrobić: 
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Następnie dodamy strukturę wsparcia dla smartfonów do MBOT: 
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Mamy już wsparcie zamontowane na MBOT, a teraz możemy sparować smartfon z komputerem. 

Korzystamy z aplikacji Vigilance Camera, która łączy je z Wi-Fi 2. 

1. Pobierz “Cámara de vigilancia wifi” w Play Store (Android) lub App Store (iOS) w naszym smartfonie.

 Play Store Link => https://goo.gl/SX0o62

 App Store Link => https://goo.gl/DSqlI8

2. Po zainstalowaniu aplikacji będziemy musieli podłączyć nasz smartfon do sieci Wi-Fi i potrzebujemy

konta Gmail, ponieważ zapewni ono niezbędne zabezpieczenia do bezpiecznego korzystania z

aplikacji.

3. Jeśli pomyślnie przeszliśmy poprzedni krok, na smartfonie otrzymamy następujący wynik:

https://goo.gl/SX0o62
https://goo.gl/DSqlI8
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4. Jak widać na obrazku, jesteśmy zalogowani na Naszym koncie Gmail, a kamera jest już widoczna.

5. Teraz otwórz przeglądarkę na swoim komputerze i kliknij następny link:

https://alfred.camera/webapp/

6. Kiedy otworzy się nowe okno, będziemy musieli wpisać to samo konto Gmail, które umieściliśmy w

naszym smartfonie.

7. Gdy już wejdziemy na konto Gmail, będziemy mogli zobaczyć w naszej przeglądarce, że kamera

smartfona MBOT wizualizuje.

https://alfred.camera/webapp/
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Już teraz możemy cieszyć się z VIGILANT MBOT, ponieważ widzimy i słyszymy wszystko, co ma wokół 

naszego MBOT. 

Teraz wyjaśniamy różne technologie, z których korzysta nasza działalność: 

1 2.4G Szeregowy bezprzewodowy: 

Ta bezprzewodowa karta sieciowa 2.4G została zaprojektowana do używania MBOT w klasie lub 

warsztacie, gdy wiele osób korzysta z komunikacji bezprzewodowej jednocześnie. Używa tej samej 

technologii, co mysz bezprzewodowa. Dzięki funkcji bez potrzeby parowania i bez sterowników nie ma 

żadnych zakłóceń sygnału, gdy wiele modułów pracuje jednocześnie. Zawiera dwie części: klucz sprzętowy 

do podłączenia komputera; moduł do podłączenia mCore, możesz łatwo ustanowić połączenie 

bezprzewodowe pomiędzy oprogramowaniem mBLOCK i MBOT. 

Cechy: umożliwiają automatyczne parowanie, taką samą technologię jak bezprzewodowa mysz; USB 

Dongle obsługuje 32 i 64-bitowe systemy Windows i Mac OS; sterownik zainstalowany automatycznie; brak 

zakłóceń sygnału, gdy wiele MBOTS działa jednocześnie. 

Jego specyfikacje to: domyślna prędkość transmisji: 115200; odległość komunikacyjna: około 10 metrów; 

zasilanie: 5V DC; Wymiar: 30mm * 20mm * 14mm. 

2 WiFi: 

Jest technologią bezprzewodowej sieci lokalnej z urządzeniami opartymi na standardach IEEE 802.11. 

Korzysta z fal radiowych w taki sam sposób jak telefony komórkowe lub telefony komórkowe, telewizory i 

radia. W rzeczywistości komunikacja w sieci bezprzewodowej jest bardzo podobna do dwóch kanałów 
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komunikacji radiowej.The wireless adapter of a computer translates the data as a radio signal and 

transmits it using an antenna. 

Router bezprzewodowy odbiera sygnał i dekoduje go. Router przesyła informacje do Internetu za pomocą 

fizycznego, przewodowego połączenia Ethernet. 

Podsumowanie: 

1. Opracuj oprogramowanie, które będzie kontrolować MBOT.

2. Opracuj wsparcie dla MBOT przy użyciu części LEGO lub innych materiałów.

3. Włącz strukturę wsparcia dla smartfonów do MBOT.

4. Pobierz i zainstaluj aplikację "Aparaty do czuwania" w naszym smartfonie.

5. Sparuj smartfon z komputerem za pomocą Wi-Fi.

6. Połącz MBOT z komputerem z modułem Bluetooth lub bezprzewodową siecią 2.4G.

7. Smartfon zostanie wstawiony do obsługi MBOT.

8. Ciesz się !!
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Druga wersja 

mBot szkolnej stołówki otrzymuje zamówienia od nauczycieli ze smartfonem i przesyła je do komputera i 

telefonu, zarówno w trybie audio i wideo. Tak więc zarówno stołówka, jak i nauczyciele mogą składać 

zamówienia przez MBot bez zmęczenia. 

Można tu użyć sloganu. "Nie potrzebujesz dodatkowego personelu, jeśli masz mBot". Naszym głównym 

celem jest zmniejszenie obciążenia osoby za pomocą MBota. 
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Trzecia wersja 

Smartphone Cardboard: 

1. Będzie musiał sparować 2 smartfony za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi.

2. Jeden smartfon zostanie włożony do kartonu, a drugi będzie połączony z MBOT.

3. Rozwinąć wsparcie dla MBOT przy użyciu części LEGO lub innych materiałów.

4. Opracowanie kartonowe, którego materiałem jest karton, w celu obniżenia kosztów i ułatwienia ich

nabycia.

OCENIANIE UCZNIÓW 

 Uczniowie wiedzą, że mBot można zdalnie kontrolować za pomocą klawiatury.

 Obraz nagrany za pomocą aplikacji telefonu można ponownie wyświetlić.

 Rozumie, że aplikacja może być również używana w różnych obszarach (szczególnie w zakresie

bezpieczeństwa).

 Wiedzą, że korzystanie z technologii może oszczędzać energię ludzi.

BIBLIOGRAFIA 

https://www.hackster.io/igorF2/wi-fi-controlled-fpv-rover-robot-with-arduino-and-esp8266-383a8c?f=1# 

http://www.makeblock.com/2-4g-wireless-serial-for-mbot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 

http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-wifi/ 

http://www.makeblock.com/2-4g-wireless-serial-for-mbot
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-wifi/
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WYŚCIGI I ZAPASY 

STRESZCZENIE 

Kontrolowanie mBotów za pomocą Bluetooth i bezprzewodowej technologi. Przygotowywanie szorstkiej 

powierzchni mBotom aby zapobiec poślizgowi. Przygotowanie pól do wyścigów oraz zapasów mBotów. 

Następnie poprzez grę zaprogramowaną w Scratch’u (oprogramowanie mBlock), uczniowie będą musieli 

odpowiedzieć na różnorodne pytania. Jeśli odpowiedzią poprawnie, mBot podjedzie do przodu, jeśli 

niepoprawnie, cofnie się. Ale to nie wszystko, dwa mBoty będą połączone przez linę, więc pierwszy który 

przeciągnie drugiego na swoje pole wygrywa. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIE 

 Zapisywanie niezbędnych kodów za pomocą klawiatury.

 Technologia Bluetooth i bezprzewodowa kontroluje mBot’a na wąskiej drodze i na polu
granicznym.

 Zainteresowanie ucznia wzrasta dzięki uczeniu się poprzez zabawę.

Naucz się programować grę, poznaj ogólne pytania dotyczące kultury i strategię, by odpowiedzieć przed 

konkurencyjnym zespołem. 

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Stwórz grę wideo ze Scratch i jednocześnie połącz się z mBotem. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBots => Ref. 90054

 Różne belki i struktury:

 Tektury, długopisy, mazak itp.

 Kolorowe taśmy.

 Szorstka powierzchnia.

 Lina.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Krok 1: Szorstka powierzchnia jest przygotowana do wygodnego przemieszczania mBota. 
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Krok 2: Informacje o obszarach wyścigów i zapasów. 
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Krok 3: Programowanie oraz połączenie bezprzewodowe i ustawienie połączenia Bluetooth 
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Krok 4: Poprawienie zdolności kontrolnej mBot. 
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Druga wersja 

Najpierw zdecydujemy, w jaką grę chcemy grać. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na grę pytań i 

odpowiedzi (quiz). 
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Teraz zaczynamy programować kod gry. Najpierw wybierz tło i ikonkę, którą chcemy wyświetlić w grze: 
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Następnie inicjujemy zmienne w grze: 



13 

Następnym krokiem jest program powitania w grze: 
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Ustalamy pytania, różne opcje i co się stanie, jeśli będzie to odpowiedź  poprawna lub błędna: 

Opcje odpowiedzi będą wyświetlane w polach opcji, a nasz duszek zadawał pytanie. 
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Jeśli użytkownik odpowie poprawnie, otrzymuje jeden punkt, a mBot jedzie do przodu przez  3 sekundy. W 

drugim przypadku, jeśli użytkownik odpowie źle, uzyskuje jeden błąd, a mBot działa wstecz przez 0,5 

sekundy. 

Jeśli użytkownik odpowiedział na wszystkie pytania w prawidłowy sposób, wiadomość "GRATULACJE !!! 

WYGRAŁEŚ!!!". Jeśli puntuacja jest wyższa niż błędy, wyświetli "Nice !! Twoje punkty są wyższe od twoich 

błędów ". W innym przypadku pojawi się komunikat "Musisz dowiedzieć się więcej" 

 . 
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Po zaprogramowaniu gry musimy podłączyć mBot do komputera, a drugi mBot do drugiego komputera. 

Ponadto, za pomocą liny, łączymy jeden mBot do drugiego. 
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Kiedy już to zrobimy ... Niech zwycięży! 
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FLOW CHART 

Druga wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

20 członków zespołu Stemjam uczestniczyło w tym projekcie. 

Projekt ukończono w ciągu tygodnia. 

Wszyscy uczniowie w projekcie są chętni i podekscytowani. 

BIBLIOGRAFIA 

https://scratch.mit.edu/explore/projects/all 

 WIĘCEJ INFORMACJI 

Interfejs gry i kod są wyjaśnione bardziej szczegółowo w prezentacji "Tworzenie gier w Scratch". 

https://scratch.mit.edu/explore/projects/all
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KSZTAŁTY 
GEOMETRYCZNE 
2D I 3D 
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KSZTAŁTY GEOMETRYCZNE 

2D I 3D 

STRESZCZENIE 

Ćwiczenie wykonujemy, aby uczyć się i nauczać kształtów 2D i 3D 

mBot wykrywa obecność obiektów 3D i działa inaczej w zależności od cech 2D ścieżki, którą podąża. 

W szczególności użyliśmy krzywizny ścieżki jako zmiennej kontrolnej: gdy mBot wykryje obiekt 3D i skręci w 

lewo, wpada na niego i upada; kiedy skręca w prawo, zawraca i wraca wzdłuż ścieżki. W eksperymencie 

bawiliśmy się, aby "ukryć" efektywną kontrolę i wprowadzić użytkownika w błąd, sądząc, że mBot 

normalnie trafia w obiekty 3D, ale unika niebezpiecznych sytuacji. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Matematyka: figury płaskie i btyły oraz ich cechy (takie jak krzywizna i wysokość).
 Maths: pojęcie krzywizny.
 Informatyka: działania warunkowe i instrukcje: jeżeli, switch, while.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Idąc za  linią, wykryj obecność obiektów 3D i wykonuj różne zadania w zależności od wartości zmiennej 

geometrycznej 2D (takiej jak krzywizna ścieżki). 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 Me Ultrasonic Sensor:

 Me Line Follower:

 Zakrzywiona ścieżka (czarny na białym).

 Małe obiekty 3D o wysokości co najmniej 10 cm, takie jak kształty 3D wykonane z tektury lub
lekkich tworzyw sztucznych.

 Karton, klej, taśma, labirynt, długopis itp.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Krok 1: Kodowanie połączenia Wi-Fi

Krok 2: Budowa labiryntu
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Krok 3: mBot jest przygotowany do wyścigu

Krok 4: Wykonuje się cięcia kartonu, nazwy obiektów, wskazówki są zapisywane na papierach 
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Krok 5: Tworzone są plastikowe kolorowe paski i obiekty 2D

   Krok 6: Obiekty 3D są umieszczane w labiryncie 
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Krok 7: mBoty rywalizują o uzyskanie obiektów 3D 
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1. Druga wersja

Krótkie wprowadzenie. Definicja krzywizny jako zmiennej c: 
o Za każdym razem, gdy Mbot wyjdzie ze ścieżki na prawo silniki są ustawione, aby skręcać w

lewo, a krzywizna jest zwiększana o 1. Podobnie, podczas skrętu w prawo jest zmniejszana o
1.

o W końcowej konfiguracji po opracowaniu i testowaniu programu krzywizna jest ograniczona
poniżej 125 | c | <125 i gdy pokonuje 100 (| c |> 100) diody na płycie zmieniają kolory
odpowiednio do krzywizny (czerwona po skręcie w lewo, zielony przy skręcaniu w prawo,
niebieski podczas jazdy do przodu)

2. Uczniowie opracowali kod w krokach o rosnących trudnościach:
a. Czujnik linii.
b. Czujnik linii + Obliczanie krzywizny.
c. Czujnik linii + Obliczanie krzywizny + Wykrywanie obiektów 3D (wszystko wystarczająco

wysokie, aby dotrzeć do ultradźwiękowego czujnika położenia, jest uważane za 3D).
d. Czujnik linii + Obliczanie krzywizny + Wykrywanie obiektów 3D + działania.

Testowanie i poprawki.

3. Program został przetestowany na innym obiekcie 3D i wzdłuż różnych ścieżek.

Kod: 
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Zdjęcia z ćwiczeń: 

OCENIANIE UCZNIÓW 

 Opracowanie algorytmu.
 Umiejętność rozróżniania cech geometrycznych 2D i 3D.

SKALOWALNOŚĆ 

Odpowiedni dla uczniów na początku szkoły średniej lub w ostatnim roku gimnazjum (13-15 lat). 
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ROBOT ASYSTENT 

STRESZCZENIE 

Celem tego projektu jest służenie osobom, które na stałe lub tymczasowo utraciły zdolność mówienia przez 

wypadek, paraliż itp. W drugim wariancie działania połączymy dwa mBoty za pomocą czujnika 

podczerwieni zintegrowanego z kartą mCore, a wiadomość zostanie wysłana z jednego z mBotów do 

drugiego. Kolejną czynnością, którą przeprowadzimy, będzie moduł Wi-Fi dla mBotów, który może wysyłać 

wiadomości w tej samej sieci Wi-Fi. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Uczniowie zyskują wrażliwość na starszych i niepełnosprawnych ludzi. 

Pilot na podczerwień - ustanowione połączenie mBot i panelu LCD. 

Studenci będą znać różne rodzaje połączeń, takich jak łączność przez podczerwień i Wi-Fi. 

Przedmiot STEM:          Nauka☐                 Technologia ☒                 Inżyniera☐        Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Ludzie nie mogą wyrazić swoich potrzeb, którzy na stałe lub tymczasowo utracili zdolność mówienia. 

Studenci są zawsze podłączeni za pośrednictwem Internetu na swoich smartfonach, ale nie wiedzą, jak to 

się dzieje. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBots => Ref. 90054

 (x2) Me LED Matrix 8 × 16 or / and TFT LCD screen:

 Me WIFI Sensor:

 Tablet.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Krok 1: Algorytm i kody
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Krok 2: PC - Panel LCD - mBot - Podłączenie tabletu 

Krok 3: Przygotowanie środowiska opieki nad pacjentem
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Krok 4: Pacjent informuje pielęgniarki za pomocą mBot i panelu LCD 

Krok 5: Zaspokojenie potrzeb pacjenta 
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Druga wersja 

W tym celu opracowano dwie części, które polegają na komunikowaniu się z dwoma mBotami za pomocą 
czujnika podczerwieni, a drugiego za pośrednictwem modułu Wi-Fi. 

Możemy włączyć do mBot matrycę LED lub ekran TFT LCD, aby zobaczyć wiadomości i kiedy są one 
wysyłane i odbierane. 
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1. Łączenie mBotów poprzez czujnik podczerwieni:

Płyta mCore zawiera dwa czujniki podczerwieni, jeden wysyłający (przesyłanie IR) i jeden odbierający 
(odbiornik podczerwieni), jak widzimy na obrazie.  

Aby wybrać wiadomość, którą chcemy wysłać, utworzyliśmy listę z wiadomościami przypisanymi do liczb 
od 0 do 9: 
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Jak widać, wiadomości pochodzą ze świata komputerów, więc użyjemy mBota do wysyłania i odbierania 
ewentualnych awarii komputera. 

Aby wybrać wiadomość, użyjemy zdalnego sterowania mBot: 

Następnie pokażemy kod, aby zobaczyć, w jaki sposób wysyłane są wiadomości: 
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Jak widać, główny kod zawsze będzie gotowy do wysłania sygnału, a po naciśnięciu numeru na pilocie 
aktywowana zostanie odpowiednia funkcja, która będzie odpowiedzialna za wysłanie wiadomości. 



12 

Aby odebrać wiadomość, musimy aktywować w programie mBlock, w sekcji Rozszerzenia, sekcja 
Komunikacja:  

Teraz możemy odbierać wiadomości. 

Teraz możemy sprawdzić numer otrzymanej wiadomości, która będzie wyświetlana w matrycy LED, a 
tekst wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie TFT LCD. 

Rozlegnie się również dźwięk, a światła mBot ulegną zmianie, aby powiadomienie było jak najbardziej 
spostrzegawcze.  
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Odbiornik mBot będzie zawsze nasłuchiwał, a w momencie otrzymania komunikatu funkcja danej 
wiadomości zostanie aktywowana.
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Wyświetlane są niektóre komunikaty odebrane przez mBot: 

W pliku czynności, który można pobrać, zobaczysz pełny kod. 

Poniżej kilka zrzutów ekranu z działaniem. 
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2. Łączenie czujnika mBots przeze mnie WiFi:

Kod programu będzie taki sam jak poprzedni, ale teraz korzystamy z modułu Wi-Fi w Makeblock, który 

pozwala nam łączyć kilka robotów w tej samej sieci Wi-Fi. 

Musimy również zainstalować bibliotekę w naszym oprogramowaniu mBlock, aby móc korzystać z tego 

czujnika 
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Kod do otrzymywania wiadomości byłby bardzo podobny do poprzedniego, ale teraz używamy zdania 

modułu Wifi: 
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Po odebraniu wiadomości odpowiednia funkcja zostanie aktywowana: 

Komunikat zostanie wyświetlony na ekranie TFT LCD i kodzie wiadomości w macierzy Led 

Poniżej znajdują się zdjęcia z działalności: 

mBot wysyła sygnał 
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mBot odbierze sygnał
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 

BIBLIOGRAFIA 

http://cloud.makeblock.es/ 

http://www.mblock.cc/example/infrared-communication/ 

http://cloud.makeblock.es/
http://www.mblock.cc/example/infrared-communication/
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JOYSTICK 

STRESZCZENIE 

1. Użyj joysticka, aby sterować robotem - prędkością i kierunkiem

2. Użyj joysticka, aby zagrać w grę na PC

CELE DYDAKTYCZNE 

W pierwszej części: 

 Wartości analogowe i cyfrowe.

 Zmień wartość analogową na wartość cyfrową.

W drugiej części: 

 Umiejętność korzystania z dwóch kart Arduino w S4A.

 Umiejętność kontrolowania postaci za pomocą czujników.

 Umiejętność korzystania z bloków kodu, takich jak pętla, wykrywania na różne sposoby.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☐  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

W pierwszej części użyj robota mbot i Makeblock - Joystick do sterowania ruchem robota. Joystick i robot 

są połączone kablem. Prędkość robota zależy od położenia joysticka 

W drugiej części kontrolujesz przygotowaną grę za pomocą joysticka, bez myszy lub klawiatury   zagrasz w 

grę. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot => Ref. 90054

 (x2) Me Joystick:

 (x2) Me Potencjometr:

Arduino: 

 (x2) Płytka Arduino.

 (x2) Płytka stykowa.

 (x2) Czujnik światła(LDR).

 Rezystor.

 (x2) Brzęczyk.

 (x2) Kable USB.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Krok 1: Odczyty z joysticka 

Me Joystick Module służy do kontrolowania kierunku ruchu robota i interaktywnej gry wideo. Ma port 

analogowy i powinien być podłączony do portu z czarnym ID na mBot. 

Podłącz joystick do portu 3, podłącz mBot na porcie szeregowym i sprawdź wartości, które pokazuje 

sensor. 

1. X to left position

W pozycji neutralnej oś X i oś Y dają cyfrę 0, ale przesuwają się między -2 a 2. Kiedy przesuwasz się w 

kierunku innego numeru pozycji, zmienia się. Minimalna wartość to -490, maksymalna to 490. Uważaj na 

wartość 490. Po przesunięciu dżojstika do pozycji maksymalnej wartość wynosi 486-490, ponieważ jest to 

wartość analogowa. 
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Wskazówka: Przy pierwszym użyciu joysticka odczyty mogą być  różne (od 0 do 980). Ale po załadowaniu 

programu na płytkę zmienia się na wartości -490 na 490. 

Krok 2: Sterowanie robotem 

Na tym etapie piszemy program sterujący robotem, ale prędkość się nie zmienia 
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Wersja pierwsza 

W pętli zawsze robot odczytuje położenie 
drążka i skręca w lewo lub w prawo, gdy 
poruszamy się w kierunku X. 

Robot porusza się do przodu lub do tyłu, 
gdy poruszamy się w kierunku y. 

Ale kiedy stick jest w położeniu (0,0), robot 

kontynuuje bieg 
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Wersja Druga 

Do poprzedniego programu 
musimy dodać instrukcję if, która 
zatrzyma robota, gdy drążek 
znajdzie się w neutralnym 
położeniu. 

Jest to realizowane przez warunek: 

{
𝑥 ∈ (−50,50)

𝑦 ∈ (−50,50)

W innym projekcie możesz zmienić 

liczbę 50 na 2. 

Użyj joysticka do kontrolowania gry komputerowej 

Istnieje bardzo podobny algorytm do 
kontrolowania duszka w programie mblock. 
W tej wersji duszek może przejść na ukos 
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Kiedy chcesz iść pandą tylko 

równolegle do osi, powinieneś dodać 

więcej warunków 

Prawo: 

{
𝑥 > 50

𝑦 ∈ (−50,50)

Lewo: 

{
𝑥 < −50

𝑦 ∈ (−50,50)

Góra: 

{
𝑥 ∈ (−50,50)

𝑦 > 50

Dół: 

{
𝑥 ∈ (−50,50)
𝑦 < −50

Kontrolowanie prędkości robota: 

Aby kontrolować prędkość robota, musimy przekształcić wartości analogowe z przedziału (-490,490) do 

cyfrowego z przedziału (-250,250) 

Powinniśmy używać funkcji proporcjonalnej i liniowej 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Wiemy, że 0 przekształca się na 0, a 490 na 250 

Rozwiążmy układ równań: {
0 = 0 ∙ 𝑎 + 𝑏

250 = 490 ∙ 𝑎 + 𝑏

Rozwiązanie to: {
𝑎 =

250

490

𝑏 = 0

Aby przekształcić wartość analogową z odczytu joysticka na wartości cyfrowe, aby kontrolować prędkość, 

musimy użyć równania 𝑦 =
250

490
𝑥
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Programowanie w Arduino 

Bardzo często zmieniamy wartość analogową na wartość cyfrową. W języku Arduino można użyć specjalnej 

funkcji do przekształcenia Wartości. Nazywane jest to mapowaniem. 

Składnia funkcji: 

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 

Parametry: 

value: wartość do odwzorowania 

fromLow: Dolna granica wartości do zmapowania   

fromHigh: Górna granica wartości do zmapowania   

toLow: Wartość, na którą ma być zmapowana dolna wartość 

toHigh: Wartość, na którą ma być zmapowana górna wartość 
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Kod do kontolowania robota (prędkość się zmienia) 

#include <MeMCore.h> 

MeJoystick joystick(PORT_6); 

MeDCMotor motor1(M1); 

MeDCMotor motor2(M2); 

int x = 0; 

int xmapped = 0; 

int ymapped = 0; 

int y = 0; 

void setup() { 

} 

void loop() { 

  x = joystick.readX(); 

  y = joystick.readY(); 

  xmapped = map(x, 2, 490, 0, 255); 

  ymapped = map(y, 2, 490, 0, 255); 

  if (xmapped > 10 || xmapped < -10){ 

 motor1.run(xmapped); 

   motor2.run(xmapped); 

  } else if (ymapped > 10 || ymapped < -10) { 

 motor1.run(ymapped); 

    motor2.run(-ymapped); 

 } else { 

 motor1.run(0); 

 motor2.run(0); 

 } 

} 
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Trzecia wersja 

Teraz pokażemy, jak zaprogramować grę za pomocą S4A i Arduino 

S4A to modyfikacja Scratch, która pozwala na proste programowanie platformy sprzętowej Open Source 

Arduino. Zapewnia nowe bloki do zarządzania czujnikami i siłownikami podłączonymi do Arduino. Istnieje 

również tablica z raportami czujników podobna do tablicy PicoBoard. Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

http://s4a.cat/ 

Ponieważ projekt ma długie bloki kodu, każdy blok zostanie pokazany na zdjęciach. 

Krok 1: System Fritzing został zainstalowany 

Step 2: Wprowadzamy zmienne dla pierwszej płytki Arduino dla gry head-ball 
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Przypiszmy pimy do czujników zgodnie z pinami na płytce prototypowej. (Arduino 1) 

Przypiszmy piny do czujników zgodnie z pinami na płytce prototypowej (Arduino 2) 

Dodajmy nasze tło dla S4A. 
Uwaga: pliki gier zostaną dodane do "Dysku Google" 
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Odliczamy, aby rozpocząć naszą grę i otrzymujemy zdjęcia (wraz ze zmianą kostiumu) 

Kod dla duszka 
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Przesyłamy GOAL do programu 

Ustalamy współrzędne celu. 

Tworzymy bloki kodu dla bloków. Musimy to ustalić po przesłaniu GOALS do S4A. W przeciwnym razie 

może nie być to miejsce, w którym się znajdujemy. 
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Piszemy bloki kodu, które gracz musi przenieść. 

Kontynuujmy tworzenie kodu dla pierwszej postaci do wgrania. 

Pierwsza skacząca i przesuwająca się blokada kodu postaci widoczna na zdjęciu. Podobne operacje i bloki 

kodu będą powtarzane dla drugiego znaku. 
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Dodajemy stopy do S4A, aby podążać za postaciami. 

Kod  stopyt” 

Ruchy i skoki drugiej postaci 
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Kod dla drugiej stopy 

Piszemy kody dla piłki po dodaniu postaci z biblioteki. Na tą postać będą miały wpływ zarówno postacie 

gracza, jak i krawędzie oraz linie bramek. 
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Używamy metody "Broadcast", aby postacie mogły śledzić się nawzajem w grze. Tutaj również dodajemy 

niezbędną komunikację. Czarne linie na ekranie to postacie, które nawiązują kontakt z piłką. 

To jest kod dla duszka “linii” 

BIBLIOGRAFIA 

http://learn.makeblock.com/en/me-joystick/ 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/ 

www.bilisimgarajakademisi.com  

www.eba.gov.tr  

www.arduino.cc 

http://learn.makeblock.com/en/me-joystick/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
http://www.bilisimgarajakademisi.com/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.arduino.cc/
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SKALOWALNOŚĆ 

Pierwsza część to podstawowa wiedza na temat wartości analogowych i cyfrowych - może być 

wykorzystana do innych problemów i czujników. 

Gra jest większym projektem dla uczniów, którzy mają więcej umiejętności programistycznych. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Wskazówka dotycząca gry: wadą tej pracy jest to, że kable skoczka na desce lub na arduino mogą od czasu 

do czasu wychodzić. 
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SPRYTNY ZWIERZAK 

STRESZCZENIE 

Pomysł polega na stworzeniu "zwierzęcia mBot", które będzie odpowiadało na różne ludzkie reakcje, a 

następnie zbierze informacje na ich temat. 

Uczniowie zaprojektują mBot-Pet w celu wykorzystania go jako systemu gromadzenia danych. Testując 

różne czujniki, będą badać najczęstsze reakcje człowieka na zwierzę (takie jak bawienie się nim, głaskanie, 

mówienie ładnie lub krzyk). MBot-Pet będzie miał specyficzną odpowiedź na którąkolwiek z tych ludzkich 

reakcji. 

Kiedy robot zarejestruje pewną liczbę reakcji, program zatrzyma się, a zebrane dane zostaną wyświetlone 

na ekranie. Informacje te będą punktem wyjścia do stworzenia studium statystycznego, w którym studenci 

będą mogli zastosować w praktyce pewne pojęcia matematyczne (opracowanie kodów kreskowych, 

średnia, mediana, tryb, proporcje, proporcje ...). 

Druga wersja tego działania polega na interakcji z mBotem przebranym za dziecko. 

Ta druga wersja składa się głównie z dwóch części.: 

 W pierwszej części opracowano kod, w którym użytkownik może spersonalizować emocje dziecka,

ponieważ za pomocą pilota lub aktora Me 4 Button, poprzez naciśnięcie przycisku dziecko pokazuje

emocje i dotykając kolejny przycisk, dziecko zmieni ponownie wyrażenie. W ten sposób można na

przykład wprowadzić małe teatry, aby zwracać uwagę na najmniejszych ludzi.

 Druga część to to, że dziecko rozpozna 3 stany, kiedy zbliża się ktoś lub coś (czujnik

ultradźwiękowy), jeśli jest za dużo światła (czujnik światła) i jest za dużo dźwięku (czujnik dźwięku).

Gdy dziecko rozpozna tę czynność, emituje zarówno sygnał dźwiękowy, jak i akustyczny. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Badanie i wykorzystanie różnych czujników.

 Przyswojenie, tworzenie i programowanie algorytmów w celu rozłożenia złożonych problemów na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

MATEMATYKARozwiązywanie statystyk i ćwiczeń prawdopodobieństwa. 

 Opracowanie kodów kreskowych.

 Średnia, mediana i dominanta.

 Odchylenie standardowe.

 Proporcje.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒
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OPIS PROBLEMU 

Celem ćwiczenia jest poznanie różnych czujników i zbieranie informacji, które będą wykorzystywane do 

rozwiązywania zadań matematycznych (takich jak opracowanie kodów kreskowych i rachunek różniczkowy, 

mediana, tryb, proporcje, proporcje ...) poprzez zastosowanie kompetencji technologicznych i pracę w 

ludycznym środowisko. 

Cel ten zostanie osiągnięty, ponieważ uczniowie będą musieli zaprojektować bloki programistyczne 

związane z interakcją między Robot-Pet i człowiekiem, a także różne efekty dźwiękowe i taneczne 

wynikające z reakcji robota. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 mBot:

 LED matrix:

 Me Sound Sensor:

 Me Ultrasonic Sensor:
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 Me Touch Sensor:

 Me 4 Button Actuator:

 Przebranie:
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 Kostium dla zwierząt (papier kolorowy i bawełna).

W poniższej tabeli można sprawdzić, do których portów połączyliśmy każdy komponent. Kody zostały 
zaprogramowane wg tych portów. 
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

MBot-Pet pozostaje nieruchomy i czeka na pojawienie się człowieka. Po wykryciu człowieka, biegnie w 

jego kierunku, aby wejść w interakcję z tą osobą. Od tego momentu program zależy od ludzkiego 

zachowania: 

 Jeśli człowiek dotknie mBot-Pet, on pokazuje swoją miłość radosnymi dźwiękami i przerywanymi

różowymi światłami, a zmienna "Caress" dodaje punkt.

 Jeśli człowiek bawi się mBot-Pet, odtwarza go, a zmienna "Playing" dodaje punkt.

 Jeśli człowiek rozmawia z mBot-Pet, komunikuje się ponownie, pokazując serce, a zmienna "Miłe

słowa" dodaje punkt.

 Jeśli człowiek rozmawia głośno z mBot-Pet, komunikuje się z powrotem, wyświetlając

nieoczekiwany i niespodziewany komunikat, a zmienna "Nieczytelne słowa" dodaje punkt.

Robot będzie wchodził w interakcję z człowiekiem, dopóki nie uzyska określonej liczby odpowiedzi, a 

następnie program zakończy się pokazując zebrane dane. Ustalono liczbę 10 odpowiedzi, ale tę wartość 

można zmodyfikować. 

Po pobraniu oprogramowania Mblock zostanie ono sparowane z MBot przy użyciu bezprzewodowego 

portu szeregowego 2.4G. Po zakończeniu dopasowywania, kolejny krok do rozpoczęcia zadań 

PROGRAMOWANIE. 

1. PROCEDURA POWITANIA

MBot pozostaje nieruchomy, dopóki nie wykryje czyjejś obecności w odległości 100 cm. Następnie 

podjeżdża do wykrytej osoby i zatrzymuje się na 20 cm przed spotkaniem, wyświetlając komunikat "Hi !!" i 

włączając różowe światła na pokładzie. 

Te dwie odległości można edytować, w zależności od potrzebnych specyfikacji. 
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2. PROCEDURA PIESZCZOT:

Procedura pieszczot polega na dodaniu jednego punktu do zmiennej "Pieszczoty", a następnie powtórzeniu 

trzykrotnie połączonej przerywanej wiadomości o sercach i różowych światłach na pokładzie 



9 

3. PLAYING PERFORMANCE DEFINITION:

Procedura Zabawy polega na dodaniu jednego punktu do zmiennej "Odtwarzanie", a następnie 

wyświetleniu następujących efektów: 

 Wiadomość “yess!!”

 Krótka melodia

 Diody LED i seria ruchów powtórzono dwukrotnie

 Czyszczenie ekranu LED i zgaszenie diód

 Usuwanie wszystkich poprzednich 
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4. COMMUNICATION PERFORMANCE DEFINITION:

Wydajność komunikacji została zaprojektowana z uwzględnieniem modulacji głosu człowieka. Zgodnie z 

tym, kiedy człowiek jest zły, zwykle mówi wyższym tonem głosu i wypowiada krótkie i bezpośrednie 

wiadomości. 

W celu opracowania tego kodu potrzebne są dwie fazy: 

 Faza 1: "Lista modulacji głosu" jest wyczyszczona. Czujnik dźwięku zbiera trzy różne wartości
dźwięku w ciągu trzech sekund i są one przechowywane na liście "Modulacja głosu". Zmienna
"Maks. Hałas "jest ustawiony na wartość, która jest uważana za wyższą niż normalnie (300 w
naszym przypadku, ale ta wartość może się zmieniać w zależności od warunków fizycznych
otoczenia).

 Faza 2: Jeśli jedna z trzech zebranych wartości jest wyższa niż wartość ustawiona jako "Maks. hałas
", mBot postrzega krzyki i reaguje, wyświetlając zdezorientowaną wiadomość na wyświetlaczu LED,
czerwone światła na pokładzie i niskie tony muzyczne. Następnie wartość "Niewłaściwe słowa"
dodaje punkt.

Jeżli wszystkie zebrane wartości są poniżej wartości ustawionej jako "Maks. hałas ", mBot postrzega 
komunikację z człowiekiem i reaguje pokazując na pokładzie miłosne przesłanie serc i różowych świateł. 
Następnie wartość "Ładne słowa" dodaje punkt. 
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5. PROCEDURA POŻEGNANIA

Wydajność pożegnania polega na dodaniu jednego punktu do zmiennej "Pieszczot", a następnie 
powtórzeniu dwukrotnie połączonej przerywanej wiadomości o całkowitym oświetleniu wyświetlacza LED i 
wyświetleniu świateł na pokładzie podczas odtwarzania dźwięku. 
Następnie mBot informuje, że wyniki podjęte w działaniu są dostępne na ekranie laptopa, w programie 
mBlock. 
Na koniec pojawia się komunikat "Bye !!", który pokazuje światła na pokładzie i odtwarza dźwięk, a 
wszystko zostaje wyczyszczone. 

Interfejs ekranu mBlock pokaże, jak zmienne rosną w zależności od interakcji z człowiekiem: 
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6. PROGRAM GŁÓWNY:

Główny program działania przedstawiono na poniższym obrazku: 
 Jako  pierwsze jest wykonywana "Procedura powitania".
 Następnie mBot może podążać trzema różnymi ścieżkami w zależności od interakcji z człowiekiem:

1. Jeśli osoba dotknie go, zakończy "Wydajność pieszczoty".

2. Jeśli osoba wykryje, że ktoś znajduje się w bliskiej odległości (10 cm), wykona "Odtwarzanie
wydajności".

3. Jeśli osoba zacznie mówić tonem normalnym (wykrytym jako "200"), zakończy "Wydajność
komunikacji".

 Po zebraniu określonej liczby odpowiedzi (w naszym przypadku 10 odpowiedzi, ale ta ilość jest
edytowalna), zostanie wykonana "Procedura pożegnania", a program się zakończy. Wyniki zostaną
wyświetlone na ekranie.
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Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy BUDOWAĆ STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 
wszystkie elementy mechaniczne, podobnie jak elementy elektroniczne. 
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Druga wersja 

Aby zacząć, musimy dostosować przebranie dla naszego mBota, który będzie reprezentował zwierzę lub 

rzecz, z którą chcemy się bawić. 
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1. Personalizuj emocje dziecka:
W pierwszej części opracowano kod, w którym użytkownik może spersonalizować emocje dziecka, 

ponieważ za pomocą pilota lub czujnika Me 4 Button, poprzez naciśnięcie przycisku dziecko pokazuje. W 

ten sposób można na przykład wprowadzić małe przedstawienia, aby zwracać uwagę na najmłodszych 

Kiedy już mamy nasze atrezzo, zaczynamy programowanie  mBot: 

Kod jest bardzo prost i powtarzany jest w pętli zawse, a kiedy użytkownik naciśnie przycisk na pilocie 

zdalnego sterowania lub jeden z przycisków "aktora Me 4 Button", matryca LED pokaże wyrażenie, które 

zostało określone. 
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Aby lepiej wyjaśnić tę pierwszą część, użyliśmy różnych robotów, które pojawią się przed Baby STEMJAM, a 

ten pokaże ich uczucia, które zostaną wybrane przez użytkownika za pomocą pilota. 



17 

2. Nie budź dziecka:

Drugą sekcją jest to, że dziecko rozpozna 3 stany, kiedy zbliża się ktoś lub coś (czujnik ultradźwiękowy), jeśli 

jest za dużo światła (czujnik światła) i jest za dużo dźwięku (czujnik dźwięku). Gdy dziecko rozpozna tę 

czynność, emituje zarówno sygnał dźwiękowy, jak i akustyczny. 

Celem jest przekształcenie mBota w prawdziwe dziecko, które dostosuje się do każdej sytuacji, jak 

zobaczymy w kodzie programu. 

W przypadku jakiejkolwiek anomalii, mBot wyśle alarm i pokaże w matrycy LED przyczynę, dla której został 

wydany. Po aktywacji alarm można dezaktywować, naciskając przycisk zintegrowany z płytką. 

Aby osiągnąć ten cel, użyjemy czujnika ultradźwiękowego, czujnika światła i czujnika dźwięku. 

Teraz wyjaśnimy programowanie:  

Kod został opracowany w oprogramowaniu BitBlock (http://bitbloq.bq.com) 

http://bitbloq.bq.com/
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1. Zmienne:

Po uruchomieniu programu mBot przyjmie jako odniesienie aktualne wartości odległości, światła i dźwięku, 

więc każda zmiana przekraczająca margines określony przez użytkownika w programie spowoduje 

wywołanie alarmu, tak że da on większy realizm w działaniu, ponieważ nasz mBot będzie w stanie 

dostosować się do każdej okoliczności. 

Zmienne, które widzimy na obrazie, to początkowa wartość odległości, bieżąca wartość odległości i jej 

zmiana, która określa, czy margines został przekroczony, czy też nie. To samo dotyczy dźwięku i światła. 

Mamy również zmienną, która pokaże przyczynę alarmu i czy alarm jest aktywny. 
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2. Funkcja czekaj:

Funkcja oczekiwania odlicza. W momencie naciśnięcia przycisku na płytce, odliczanie trwające 3 sekundy 

zaczyna się liczyć, a gdy osiągnie 0, dziecko będzie już wrażliwe na wszelkie zmiany środowiska. 
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3. Funkcja Watości Początkowe (FinitalValues):

Ta funkcja ustala początkowe wartości każdego czujnika. 
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4. Funkcja Alarm:

Jest to funkcja, która będzie emitować dźwięk alarmu, który zatrzyma się po naciśnięciu przycisku na płycie. 
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5. Pętla Loop:

W tej części kodu, która jest wykonywana w tej chwili, zmienna "DistanceAct" jest sprawdzana, jeśli 

aktualna odległość zmieniła się za dużo od "DistanceIni", to alarm zostanie aktywowany. (Dla dźwięku i 

światła jest to ten sam proces). 
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Kiedy zmienne "xxxVar" są większe niż wartość określona przez programistę, alarm zostanie aktywowany, a 

zmienna "ReasonAlarm" zostanie wyświetlona, ponieważ została wykonana. 
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Teraz pokażemy kilka zdjęć z ćwiczenia: 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 

OCENIANIE UCZNIÓW 
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Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña 

“Prácticas mBot”. Javier Fernández Panadero 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/) 

SKALOWALNOŚĆ 

Skalowalność tego działania może być tak trudna, jak chcesz, zawsze opierając się na uczynieniu mBota tak 
realistycznym, jak to możliwe, dla istoty, którą naśladujemy. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

OKREŚLANIE TONU LUDZKIEGO: bardzo trudno było ustalić wzór, aby rozróżnić między miłym a 

nieprzyjemnym mówieniem. Dlatego po przeczytaniu artykułów medycznych na temat modulacji 

głosu i artykułów muzycznych dotyczących tonów zdecydowano, że zaangażowane są dwie zmienne 

(czas dźwięku i poziomu), a poprzez ich połączenie możliwe jest zbliżenie tej wartości. 

PROGRAMOWANIE CZUJNIKA DOTYKOWEGO: z braku świadomości na temat działania czujnika 

dotykowego ciężko było sprawić, aby czujnik działał. Używana przez niego dioda dawała oznaki 

aktywności, ale czujnik nie mógł działać, gdy nie był wyrównywany do wartości binarnej ("1"). 

http://www.makeblock.es/foro/
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POSZUKIWANIE OBIEKTU 

STRESZCZENIE 

Pomysł polega na zaprogramowaniu mBota do przeszukiwania ograniczonego obszaru 

Korzystamy z robota w celu odnalezienia zaginionego obiektu w ograniczonym obszarze. Obszar ten jest 

ograniczony czarną linią. Obiekt może być wysokim blokiem lub butelką i można go znaleźć za pomocą 

czujnika ultradźwiękowego. Używamy kompasu, aby zachować kierunek. 

W drugiej wersji obszar nie jest ograniczony pod względem "fizycznych" granic jako czarne linie, 

definiujemy czas ruchu 

Użyliśmy kompasu, aby zachować kierunek i móc używać kątów, aby go zmienić. 

CELE DYDAKTYCZNE 

Studenci uczą się, jak: 

 Korzystać z kompasu.

 Powtarzać na zawsze - stan pętli.

 Zrozumieć kąty.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Pierwsza wersja 

Korzystanie z robota w celu odnalezienia zaginionego obiektu w ograniczonym obszarze. Obszar ten jest 

ograniczony czarną linią. Obiekt może być wysokim blokiem lub butelką i można go znaleźć za pomocą 

czujnika ultradźwiękowego. Użyj kompasu, aby zachować kierunek. 

Druga wersja 

Korzystanie z robota w celu odnalezienia zaginionego obiektu w ograniczonym obszarze. Obszar nie jest 

ograniczony pod względem "fizycznych" granic jako czarne linie, ale jego definicja podawana jest w czasie. 

Użyliśmy kompasu, aby zachować kierunek i używać kątów, aby go zmienić. 
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BOM (Bill of Materials Needed) 

Elementy elektroniczne i urządzenia potrzebne do tego działania to: 

 mBot => Ref. 90054

 Me Ultrasonic Sensor:

 Me Line Follower:

 Plansza o ograniczonej powierzchni.

 Kompas.
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Pierwsza wersja 

Druga wersja 
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Robot powinien przeskanować obszar. Chodzi o to, że robot działa w ten sposób: 

Kiedy robot wykryje czarną linię, powinien wykonać obrót o 180o, ale w ten sposób, aby uniknąć 

ponownego szukania w tym samym obszarze i nie przegapić zbyt dużego obszaru. Musimy również zwrócić 

uwagę na to, że robot powinien na przemian obracać się w lewo i prawo. Ten krótki opis można podzielić 

na następujące problemy do rozwiązania: 

 Jazda prosto.

 Zakręt o 180o

 Naprzemienne zwroty.

 Włączanie skanowania całego obszaru, ale unikać powtarzania trasy.

Problem: Skanowanie całego obszaru 

Ostatni problem wydaje się najłatwiejszy do rozwiązania. Aby skręcić w prawo - lewe koło powinno iść, a 

prawe koło powinno się zatrzymać. 
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Problem: Naprzemienne skręty 

Kolejny problem polega na tym, że za każdym razem, gdy robot osiąga czarną linię, zmienia się kolejność - 

robot obraca się: w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, .... 

Lista kroków: 

KROK 1: K=0 

KROK 2: Powtarzaj dopóki czujnik odległosci >5 

KROK 3: Jedż do przodu 

KROK 4: Jeżeli line sensor = czarny and k=0 

       skręć 180o w lewo i  k=1 

 lub jeżeli  line sensor = czarny i k=1 

       skręć 180o  w prawo i k=0 

 lub powróć do Krok 3 
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Problem: Jak precyzyjnie skręcić o 180 stopni ? 

Określenie czasu pracy nie działa dobrze, ponieważ prędkość zależy od mocy baterii. W tym projekcie robot 

powinien obracać się z dużą precyzją. 

Możemy użyć kompasu - możemy określić kąt do zmiany. 

Kompas 

Kompas to czujnik, który podaje liczbę od 0 do 360. 

0 lub 360 oznacza północ. Liczba 90 oznacza Wschód, 180 - Południe, 270 - Zachód. 

Każdy program używający kompasu powinien być używany w trybie Arduino. Przed każdym użyciem 

kompas musi zostać skalibrowany. Podczas kalibracji czujnik może wykryć lokalne zakłócenia i dostosować 

się do miejsca. 

Montowanie kompasu: 

Kompas powinien być montowany poziomo. Oś X może być równoległa do osi robota. Kompas jest 

wrażliwy na materiały ferromagnetyczne (żelazo lub nikiel), dlatego powinieneś próbować go zamontować 

jak najwyżej. Pokrywa robota wykonana jest z aluminium, nie ma wpływu na odczyt kompasu, ale silniki 

wytwarzające pole elektromagnetyczne nie są neutralne dla jego odczytów. Kompas jest również wrażliwy 

na postawę - im bardziej poziomy jest montaż, tym dokładniejsze będą odczyty. Po starannym montażu i 

kalibracji nie powinniśmy przyjmować błędu pomiaru większego niż 2 stopnie. 
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Proces kalibracji: 

Prześlij następujący program do robota. 

Uruchom robota. Naciśnij biały przycisk na module kompasu - niebieska dioda powinna migać. Jesteś w 

trybie kalibracji. Obróć robota powoli i płynnie wokół jego pionowej osi o więcej niż 360 stopni. Podczas 

skrętu robot powinien znajdować się w pozycji poziomej. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie 

robota na dużym arkuszu papieru i obrócenie go, trzymając jeden z rogów. Po obrocie naciśnij ponownie 

biały przycisk na module, aby opuścić tryb kalibracji. LED zaczyna świecić ciągle. 

Problem: jazda prosto 

Ilekroć chcemy, aby robot poruszał się prosto do przodu zamiast zwykłego bloku "do przodu", możemy 

skopiować procedurę, która na początku trasy zapamięta kierunek, a następnie gdy tylko robot zmieni 

ustawiony kierunek, ma nastąpić korekta trasy. 
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Problem: zakręt o 180o  

Kolejnym elementem programu jest obrót o 180 stopni. W tej chwili, gdy robot przekroczył czarną linię, 

aktualny kierunek zostanie zapisany. Następnie należy znaleźć kierunek przeciwny. 

Jeśli kierunek jest mniejszy niż 180, kierunek jest obliczony przez dodanie 180. Jeśli robot pokazuje liczbę 

większą niż 180, kierunek przeciwny można ustalić, odejmując 180. 

Kiedy znamy tę wartość, mówimy robotowi, aby odwrócił się, dopóki nie uzyskamy odpowiedniego odczytu 

kompasu. 
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Program główny 

Kiedy oddzielnie rozwiązaliśmy każdy z problemów, nadszedł czas, aby połączyć te elementy. 

Program można opisać w następujący sposób: 

 Robot uruchamia się i idzie prosto zgodnie z odczytami kompasu, dopóki nie przejedzie nad czarną

linią.

 Po przekroczeniu czarnej linii skręca w prawo lub w lewo
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Teraz musimy dodać warunek, który zatrzymuje robota, gdy zbliża się do szukanego obiektu. Pętla Forever 

musi zostać zastąpiona przez Powtórz Until. Dodatkowo podobny warunek musi być wykonany w 

wewnętrznej pętli powtórzeń. 
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Druga wersja 

Robot powinien przeskanować obszar. Chodzi o to, że robot działa w ten sposób:

Robot używa kompasu, aby utrzymać właściwy kierunek i czeka na określony czas. 

Po tym czasie wykonuje obrót o 180 °, używając kąta podanego przez kompas. 

Używanie kątów jest dość proste do uzyskania naprzemiennych zakrętów. 

W celu pokrycia szerokiego obszaru wystarczy jedynie więcej czasu na wyszukiwanie, aby użytkownik 

musiał go skonfigurować w oprogramowaniu mblock. 

Algorytm składa się z czterech logicznych kroków: 

 Poruszanie się prosto do przodu.

 przejdź bezpośrednio po "X" sekundach.

 Zakręt o 180o

 Naprzemienne zakręty.

 włączanie skanowania całego obszaru, ale unikaj powtarzania trasy.

Problem: Przeszukwianie całego obszaru 

Ostatni problem wydaje się najłatwiejszy do rozwiązania. Aby skręcić w prawo - lewe koło powinno iść, a 

prawe koło powinno się zatrzymać. 
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Problem: Naprzemienne skręty 

Rozwiązaliśmy ten problem za pomocą prostego licznika w oprogramowaniu

Problem: Jak precyzyjnie skręcić o 180 stopni ? 

Możemy użyć kompasu i zmierzyć kąt. 

Kompas 

Kompas to czujnik, który podaje liczbę od 0 do 360. 

0 lub 360 oznacza północ. Liczba 90 oznacza Wschód, 180 - Południe, 270 - Zachód. 

Każdy program wykorzystujący kompas powinien być używany w trybie Arduino. Przed każdym użyciem 

kompas musi zostać skalibrowany. Podczas kalibracji czujnik może wykryć lokalne zakłócenia i dostosować 

się do miejsca. 
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Zamontowanie kompasu: 
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Kompas powinien być montowany poziomo. Oś X może być równoległa do osi robota. Kompas jest 

wrażliwy na materiały ferromagnetyczne (żelazo lub nikiel), dlatego powinieneś próbować go zamontować 

jak najwyżej. Pokrywa robota wykonana jest z aluminium, które nie ma wpływu na odczyt kompasu, ale 

silniki wytwarzające pole elektromagnetyczne nie są neutralne dla jego odczytów. Kompas jest również 

wrażliwy na postawę - im bardziej poziomy jest montaż, tym dokładniejsze będą odczyty. Po starannym 

montażu i kalibracji nie należy przyjmować błędu pomiaru większego niż 2 stopnie. 

Proces kalibracji: 

Najlepszym sposobem na kalibrację kompasu jest umieszczenie mbota na kartce papieru i, jak pokazano na 

początku filmu, obrócić mbot na siebie. 

Aby zobaczyć kąt zmierzony przez kompas, podłącz mbot do komputera i użyj pierwszego dołączonego 

oprogramowania "0_compassOnly.sb2". 

Testowanie kompasu i ruchu robota 

Po przetestowaniu samego kompasu i stwierdzeniu, że działa poprawnie, możesz podłączyć go do mbota i 

wypróbować następujące oprogramowanie. W ten sposób wiesz, że mbot odbiera sygnał z kompasu i może 

zmieniać kierunek zgodnie z oczekiwaniami. Obejrzyj wideo, aby zobaczyć, jak mbot współpracuje z tym 

oprogramowaniem. 
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Program główny 

Łącząc wszystko razem, otrzymujemy kompletne oprogramowanie, aby pokryć cały obszar. 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Po tym ćwiczeniu student może: 

 Wyjaśnić jak korzystać z kompasu.

 Interpretuje odczyty z kompasu.

 Używa kompasu, aby zachować kierunek robota.

BIBLIOGRAFIA 

https://trobot.pl/sklep/czujniki-moduly/makeblock-kompas/ 

http://learn.makeblock.com/en/me-compass/ 

SKALOWALNOŚĆ 

Kompasu można używać do nauczania elementów geografii - uczniowie używają analogowego kompasu do 

porównywania odczytów. 

https://trobot.pl/sklep/czujniki-moduly/makeblock-kompas/
http://learn.makeblock.com/en/me-compass/
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ZATAŃCZMY 

STRESZCZENIE 

Chodzi o promowanie nauki muzyki poprzez grywalizację i robotykę. 

Działanie polegać będzie na tworzeniu i kodowaniu "choreografii" dla muzyki z filmu "flash dance". Będzie 

grany przez mBota. 

Przede wszystkim konieczne będzie zrozumienie niektórych treści muzycznych: rodzajów nut, ich trwania i 

znaczenia niektórych symboli muzycznych. 

Następnie, po wybraniu utworu, każda nuta będzie musiała zostać zakodowana, aby mBot zagrał utwór tak, 

jakby był muzykiem. 

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę czas trwania różnych dźwięków tworzących piosenkę, zostanie 

opracowany taniec, w którym każdy ruch zostanie zaprojektowany zgodnie z notatkami. Tańcu towarzyszyć 

będą również efekty świetlne. 

W przypadku drugiej wersji, "Lets Play Music", potrzebujemy dwóch kart arduino dla odtwarzacza muzyki. 

Czujnik ultradźwiękowy łączy się z przełącznikami karty między muzyką. Zmniejszymy lub zwiększymy 

głośność muzyki za pomocą potencjometru. Dodatkowo pokażemy na ekranie grę / stop, zmniejszenie / 

zwiększenie głośności. 

Ważna uwaga: przekazywanie studentom podstawowych informacji elektronicznych; kablepiny, karty; 

Karta Arduino została wykorzystana w naszym projekcie, aby zapewnić budowę obwodów. Jego celem 

jest wykorzystanie Raspberry Pi w dalszych etapach projektu. 

 Faza 1: Proces pracy z mBot i mBlock.

 Faza 2: Proces pracy Arduino i mblock-S4a

 Faza 3: Proces pracy Raspberry Pi (uczestnicy projektu muszą mieć co najmniej 8 klasę)

CELE DYDAKTYCZNE 

OGÓLNE PROBLEMY: 

 Dowiedz się, jak używać wolnego czujnika jako czujnika ruchu.

 Wiedza o dodawaniu muzyki z zewnątrz do S4.

 Wiedząc, jak kontrolować kartę over-arduino.

TECHNOLOGIA: 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Przyswojenie, tworzenie i programowanie algorytmów w celu rozłożenia złożonych problemów na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

INŻYNIERIA I NAUKA: 
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 Projektowanie struktur:

o Stabilność: pojęcia bezwładności i środka ciężkości.

o Wybór najbardziej odpowiedniej struktury do montażu wybranych komponentów i

czujników.

o Montaż konstrukcji.

INNE: 

 Aby uzyskać motywację do nauki i zrozumienia zawartości innych obszarów niż obszary STEM,

takich jak MUZYKA lub TANIEC.

 Nauka pracy i współpracy w grupie.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Robot mBot musi zostać zaprogramowany do pracy z laptopem, tworząc algorytmy operacji i wynikające z 

nich efekty. W ten sposób, kiedy uczniowie obliczyli odpowiedź na jedno równanie, istnieje specyficzny 

wpływ na robota i tak jest w wyścigu. 

Aby zbudować robota, aby rywalizować między dwoma zespołami. Myślenie o trudnościach w działaniach 

matematycznych. Podstawowy jest dla dzieci na początku szkoły podstawowej. Następnie możesz sprawić, 

że problem stanie się bardziej złożony - dodaj efekt wizualny z rozsądnym wynikiem. Na koniec - 

rozwiązywanie równania liniowego. 

W drugiej wersji: 

1. Potrzebujesz pilota do zmiany muzyki

2. Musisz być blisko odtwarzacza muzyki, aby zmienić muzykę

BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBot => Ref. 90054

 Me LED Matrix 8 × 16:
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 Me 7-Segment Serial Display - Red:

 Me Potentiometer:

 Me Ultrasonic Sensor:

 (x5) Cables RJ25.

 (x2) Arduino shileds.

 Pliki muzyczne i wizualne do załadowania do aplikacji.
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Pierwsza wersja 

Druga wersja 

OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Ta aktywność polega na skoordynowaniu muzyki, którą gra mBot, z tańcem wykonanym przez innego 

mBota. 

Aby osiągnąć ten cel, uczniowie będą musieli zdecydować, jak podzielić nuty na małe kawałki. Będą musieli 

zaprojektować, w skoordynowany sposób, co oba mBoty (muzyk i tancerz) robią dla każdego cięcia, dla 

każdego pojedynczego uderzenia 

Wspólnie z nauczycielem muzyki przestudiowaliśmy oryginalny zapis nutowy i postanowiliśmy go skrócić, 

aby nie był zbyt długi. Na poniższym obrazku widać jego skrócenie. To jest ten, który mamy zakodowany. 
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Te same cyfry, napisane powyżej taktów, są tymi, które zostały napisane po prawej stronie linii kodu. 

Zanim zaczniesz kodować beat, musi on zostać przetłumaczony na system notatek za pomocą liter (ten 

używany przez MBlock): 

Dla wszystkich programów użyjemy oprogramowania MBlock. Możemy pobrać na stronie MBlock: 

http://www.mblock.cc/download/. 

Po zainstalowaniu oprogramowania można go sparować z MBot, korzystając z bezprzewodowego portu 

szeregowego 2.4G. Ale w tej działalności lepiej jest przesłać kod do płytki mCore (oba kody, muzyk i 

tancerz). 

Po wykonaniu tych wszystkich zadań technicznych rozpoczynamy od PROGRAMOWANIA. 
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MUSICIAN CODE: 

1. CZEŚĆ PIERWSZA PROGRAMU:

Ponieważ program jest ładowany na płytę mCore, nie rozpocznie się, dopóki nie wciśniemy przycisku na

płycie. Gdy tylko go przyciśniemy, muzycy pozdrawi i pokażą swoje instrumenty (za pomocą matrycy Led).

Po tym, timer zresetuje się. 

2. KODOWANIE MUZYKI (od 1-8 taktu):
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3. KODOWANIE MUZYKI (od 16-30 taktu):

4. KODOWANIE MUZYKI (od 23R-30R taktu):
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5. KODOWANIE MUZYKI (od 46-48 taktu):

6. PROCEDURA GOODBYE:

Gdy muzyka dobiegnie końca, diody na płycie zaczną świecić na czerwono, a muzycy pożegnają się z mrugnięciem. 

DANCER CODE: 

1. PIERWSZA CZĘŚĆ PROGRAMU:

Ponieważ program jest ładowany na płytę mCore, nie rozpocznie się, dopóki nie wciśniemy przycisku na 

płycie. Gdy tylko go przyciśniemy, tancerz się przywita, a timer zresetuje się. Następnie tańce będą 

odbywały się w trzech etapach: wolny taniec - szybki taniec - ostateczny taniec. 
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2. CZEŚĆ TANECZNA – WOLNY TANIEC:
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3. CZEŚĆ TANECZNA – SZYBKI TANIEC:
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4. CZEŚĆ TANECZNA – TANIEC FINAŁOWY:
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5. PROCEDURA GOODBYE:

Gdy muzyka dobiegnie końca, mBot przestaje tańczyć i żegna się z mrugnięciem. 

Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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Druga wersja 

Krok 1: Schemat obwodu stworzony przez Fritzinga. (Możesz również użyć ThinkCorD do zapytania) 
Potencjometr i czujnik ultradźwiękowy są doprowadzane ze wspólnego przewodu katody do wytworzonej 
mocy. 
Potencjometr i czujnik ultradźwiękowy są połączone ze wspólną anodą za pośrednictwem GND. Aby 
zmierzyć wartość potencjometru, analog musi być podłączony do dowolnego pinu. 
Czujnik ultradźwiękowy jest podłączony do cyfrowego pinu numer 2. 
Płytkę można zasilać za pomocą kabla 9-woltowego lub typu pcbusb. 

Krok 2: Ładujemy muzykę do programu. Format muzyki musi być w formacie Mp3 lub Wav. Dźwięki / 

Import / Pliki. 

Przesyłamy obrazy, które wykorzystamy w systemie. Można to zrobić, sprawdzając obraz lub ładując 

ikonkę. 
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Jest on dodawany jako pierwszy znak z obrazów do załadowania dla melodii, a pozostałe są dodawane jako 

kostiumy. 

Ostateczny układ ekranu powinien wyglądać tak. Obrazy dodane jako znaki pojawią się bezpośrednio na 

ekranie. Można go ukryć za pomocą kodu, aby nie wyświetlać ich na pierwszym etapie. 
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Krok 3: Tworzymy zmienne, które mają być używane do kodowania. 

Nasze bloki kodu edycji woluminu są widoczne. Kody programu zostaną załadowane na Dysk wraz z kodami 

mBlock. 

Nasz inny blok kodu: 
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Wymagane bloki kodu dla drugiej karty Arduino 

Ostateczny obraz naszego systemu. Nasze odtwarzacze muzyczne są teraz gotowe. 
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Ostatni krok: mBlock dla mBot 
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FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Aby ocenić uczniów w tym działaniu, użyj Rubryki oceny zaprojektowanej dla tego projektu. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com). 

“Jugando con MBlock”. Makeblock España. 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña. 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/). 

“Curso de Scratch + Arduino”. J. Javier Esquiva Mira.  

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI 

- ZRESETUJ CHRONO: w pętli, gdy zaczyna się chrono, jeśli wprowadzimy czas oczekiwania, aktywność jest

dezorganizowana.

http://www.isuriarte.com/
http://www.makeblock.es/foro/
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MATEMATYCZNY WYŚCIG 

STRESZCZENIE 

Pomysł polega na stworzeniu "wyścigu matematycznego" pomiędzy dwoma mBotami, dowodzonego 

przez dwie drużyny studentów. 

W pierwszej wersji głównym celem działania jest pisanie programu za pomocą: 

 Zmienne

 Generowanie liczb losowych

 Nowy blok zdefiniowany przez ucznia (również z parametrem)

Studenci rozwiązują zadania matematyczne o różnym poziomie trudności (np. Rozwiązywanie 

równań liniowych o nieznanych, równaniach drugiego stopnia i układy równań liniowych z dwoma 

niewiadomymi). Rozwiązania podane przez uczniów będą generować reakcje w robotach, które będą ze 

sobą współdziałać, pokazując różne efekty (dźwięki, światła itp.). 

Każdy robot wygra "życie", jeśli jego drużyna udzieli poprawnej odpowiedzi. Ale także stracą "życie" 

za każdym razem, gdy zespół udzieli błędnej odpowiedzi. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.

 Asymilacja, tworzenie i programowanie algorytmów, które rozłożą skomplikowane problemy na

uporządkowane sekwencje prostych instrukcji, które je rozwiązują.

MATEMATYKA 

 Rozwiązywanie równań liniowych z nieznanym.

 Rozwiązywanie równań drugiego stopnia.

 Rozwiązywanie układów równań liniowych z dwoma niewiadomymi.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 
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Robot mBot musi zostać zaprogramowany do pracy z laptopem, tworząc algorytmy operacji i wynikające z 

nich efekty. W ten sposób, kiedy uczniowie podają odpowiedź na jedno równanie, istnieje specyficzny 

wpływ na robota. 

Aby zbudować robota, aby rywalizować między dwoma zespołami. Program podstawowy jest dla dzieci na 

początku szkoły podstawowej. Następnie możesz sprawić, że problem będzie bardziej złożony - dodaj 

dzielenie. Na koniec - rozwiązywanie równania liniowego. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 (x2) mBot => Ref. 90054

 (x2) Me 7-Segment Serial Display - Red:

 (x2) Me LED Matrix 8 × 16:

 (x2) Laptops.

 (x2) Kalkulator
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 (x2) Papier i ołówek.

 Linia startu i mety.

OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Celem ćwiczenia jest rozwiązywanie zadań matematycznych (takich jak rozwiązywanie równań liniowych, 

równaniach drugiego stopnia i układów równań liniowych z dwoma niewiadomymi) poprzez zastosowanie 

kompetencji technologicznych. 

Cel ten zostanie osiągnięty, ponieważ uczniowie będą musieli zaprojektować bloki programistyczne 

związane z ruchem robota, a także różne efekty dźwiękowe i taneczne dla tej aktywności. 

Ponieważ programowanie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby seria ćwiczeń matematycznych 

prowadziła do jeszcze trudniejszych, w tym celu zostanie użyte oprogramowanie mBlock. 

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie zadań programistycznych. 

1. PROCEDURA WPROWADZENIE
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2. PIERWSZE WYZWANIE: równanie liniowe

3. DRUGIE WYZWANIE: równanie kwadratowe
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4. TRZECIE WYZWANIE: układ równań
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5. PROCEDURY “POPRAWNA ODPOWIEDŹ” :

 "Procedura prawidłowej odpowiedzi 1": wykonywana, gdy zespół pomyślnie

ukończy równanie.

 "Procedura poprawnej odpowiedzi 2": wykonywana, gdy zespół wykonuje pierwszą

nieznaną ("x1" z równania drugiego stopnia i "x" z układu równań).

 "Popraw tekst": tekst wykonany podczas "Odpowiednich procedur odpowiedzi", gdy

zespół znajdzie właściwe rozwiązanie.

6. PROCEDURY “ZŁEJ ODPOWIEDZI” :

 "Zła rutyna odpowiedzi 1": wykonywana, jeśli zespół nie opracował poprawnie

prostego równania.

 "Zła rutyna odpowiedzi 2": wykonywana, jeśli zespół nie rozwinie poprawnie

równania drugiego stopnia.

 "Zła rutynowa odpowiedź 3": wykonywana, jeśli zespół nie opracował poprawnie

układu równań.

 "Zły tekst": tekst wykonany podczas "Błędnych procedur odpowiedzi", jeśli zespół

nie znajdzie odpowiedniego rozwiązania.
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7. PROCEDURA ZWYCIĘZCA: wykonywane, gdy drużyna dotrze do mety
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PROGRAM GŁÓWNY: 
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Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy budować STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne. Również elementy elektroniczne. 
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Druga wersja 

Celem działania jest zbudowanie złożonego programu, ale ten program powinien składać się z 

podprogramów i funkcji, aby ułatwić kontrolę. 

Zaczynamy od wersji najłatwiejszej: Program daje operację matematyczną do rozwiązania jak dodawanie, 

odejmowanie i mnożenie od 1 do 10. 

Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, gracz otrzymuje jeden punkt, robot idzie do przodu. Na ekranie pojawia 

się napis "Poprawnie". 

W przeciwnym razie gracz traci jeden punkt. Na ekranie pojawia się napis "Wrong". 

Program działa w pętli na zawsze 

PODSTAWOWY PROGRAM:  podstawowy program składa się z czterech funkcji: 

1. Funkcja 1, która ustawia zmienne na 0. Będzie używana na początku programu.

2. Funkcja 2, które pokazują na ekranie LED napis (parametr string). Parametr numer 1 zależy od

długości napisu.



14 



15 

Pierwszą akcją funkcji Checkanswer jest wyświetlenie operacji matematycznej na ekranie komputera. Ta 

operacja jest przekazywana jako parametr łańcuchowy. Komputer czeka na odpowied. Następnie 

porównuje ją z poprawną odpowiedzią i steruje robotem (robot idzie i pokazuje tekst) 

Program główny jest bardzo krótki. Pierwsza instrukcja to inicjowanie zmiennych. 

Następnie możemy ustawić funkcję randommathoperation do pętli zawsze 
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Druga wersja: Do losowej funkcji operacji dodajemy kolejną operację matematyczną - dzielenie. Trudność 

polega na tym, że wynik może być liczbą wymierną i musimy zaokrąglić wynik. 

Dodajemy czwartą instrukcję IF. Musimy również sprawdzić dzielnik - nie może być zero. W pętli 

powtarzania wybieramy nowy dzielnik, który różni się od zera. 

Wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku. Operacja matematyczna to: 

Round(result*1000)/1000 

Ważne jest, aby uczniowie zrozumieli tę konstrukcję, ponieważ będą używane w innych programach. 
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Trzecia wersja:  Zamiast prostej operacji matematycznej student rozwiązuje równanie liniowe 

𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 

Wartości a, b, c są liczbami z przedziału od -10 do 10 

Rozwiązanie to: 

𝑥 =
𝑐 − 𝑏

𝑎

Musimy zaokrąglić wynik. W tym ćwiczeniu uczeń zbudował bardziej złożoną ekspresję. Sekwencja operacji 

realizowana jest za pomocą instrukcji zagnieżdżania. To może być trudne. 

Czwarta wersja: Definiujemy zakończenie wyścigu. Tym razem używamy czujnika ultradźwiękowego. Kiedy 

robot znajduje się w pobliżu ściany, robot kończy program i pokazuje komunikat "WYGRAŁEŚ" 
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Istnieją inne możliwości zakończenia wyścigu. Na przykład wyścig zakończył się, gdy gracz zdobędzie 10 

punktów. 

Po zakończeniu programowania uruchamiamy BUDOWANIE STRUKTURY, w której zostaną ustawione 

wszystkie elementy mechaniczne, podobnie jak elementy elektroniczne 

Matematyczny wyścig w szkole podstawowej: 



19 

FLOW CHART 

Pierwsza wersja 
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Druga wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Po zajęciach student, który zbudował robota: 

 Używa zmiennej.

 Potrafi wykonać blok (funkcja z parametrem).

 Potrafi używać instrukcji round.

 Dzieli program na mniejsze funkcje.

Ten robot może być używany do ćwiczenia operacji matematycznych na różnym poziomie edukacji. 

BIBLIOGRAFIA 

“Guía de Scratch”. CEIP de Cella, (Teruel). Pdf. 

“Scratch. Guía didáctica para profesores”. (Pdf). (www.isuriarte.com) 

Página web Scratch en español. (https://scratch.mit.edu)  

“Jugando con MBlock”. Makeblock España 

“Divirtiéndome con MBot”. Susana Oubiña 

Comunidad de Makeblock en español. (http://www.makeblock.es/foro/) 

WIĘCEJ INFORMACJI 

TRUDNOŚCI: 

- SILNIKI: podczas wykonywania polecenia "posuwaj się do przodu", roboty mają tendencję do

przekierowywania nieznacznie na lewą stronę. Aby to skorygować, zaleca się ustawienie M1 (lewy

silnik) na 255 prędkości i M2 (prawy silnik) na 245 prędkości.

- STABILNOŚĆ PARAMETRÓW ARBITRAŻOWYCH: gdy tworzone są równania drugiego stopnia,

wartość "a" nie może wynosić "0", a pierwiastek kwadratowy nie może być ujemny, ponieważ wynik

nie istnieje. Program będzie musiał znaleźć dowolne parametry, dopóki te warunki nie zostaną

spełnione.

- ROUNDING: ten blok zaokrągla rozwiązanie do liczby całkowitej. Aby otrzymać dwa miejsca

dziesiętne, należy pomnożyć wynik na 100, a następnie zaokrąglić tę liczbę przez 100.

http://www.isuriarte.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.makeblock.es/foro/
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RANGER 
POTENCJOMETR 
ARDUINO 
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RANGER POTENCJOMETR 
ARDUINO 

STRESZCZENIE 

Użyj potencjometru do: 

 Kontroluj pierścień LED na Rengerze (płytka Auriga).

 Reguluj prędkość wentylatora

CELE DYDAKTYCZNE 

 Użyj programu Arduino do zaprogramowania Rangera.

 Pętle

 Funkcja mapowania.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☐  Inżyniera☒  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Niektórzy uczniowie nie wiedzą, co to jest potencjometr, więc dzięki tej aktywności dowiedzą się o nim 
więcej i będą mogli go stosować w różnych codziennych zastosowaniach. Używamy języka Arduino, aby 
napisać program sterujący pierścieniem na Rengerze. 

Propozycja 1: W tym samym czasie świeci tylko jedna dioda, ale gdy użytkownik przekręci potencjometr, 
świeci kolejna dioda 
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Propozycja 2: Wszystkie diody zapalają się w tym samym kolorze, ale kolor zmienia się, gdy użytkownik 
obraca potencjometrem 

W drugiej części używamy potencjometru do sterowania wentylatorem. Możemy go włączać i wyłączać, a 

także regulować prędkość. 

BOM (Bill Of Materials needed) 

 The robot Ranger with led ring:

 Potentiometer sensor:
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 Fan Pack:

 Ultrasonic Sensor:
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Jest to potencjometr typu pokrętła 50k, który można obrócić do 270 stopni. Może konwertować ruch 

obrotowy na wejście analogowe, które można wykorzystać do kontrolowania prędkości robota mobilnego, 

jasności diod LED RGB lub innych. 

Typ sygnału jest analogowy. Zakres od 0 do 970. Łatwo jest sprawdzić to w programie mBlock za pomocą 

mBota. 

Arduino 

Celem działania jest współpraca z Rnagerem w języku Arduino. 

Pracując z rangerem powinieneś zmienić płytkę na Mega 2560. 
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Po podłączeniu ranger do PC w menu Tools znajdziesz port COM.
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Gdy twój program jest gotowy, kliknij przycisk Załaduj:

Pisanie programu do sterowania pierścieniem led 

Najpierw zapoznaj się z metodą sterowania pierścieniem led. 

Oto fragment dokumentacji: 

bool setColorAt (uint8_t index, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue) 

set the rgb value of the led with the index. 

void show () 

become effective of all led's change. 

Pierścień ma 12 diod LED. Mają numery od 1 do 12. 

Aby ustawić kolor wszystkich diod, używamy instrukcji:setColor(0, r, g, b) – 0 oznacza wszytkie 

diody. Następnie umieść trzy liczby od 0 do 255. 

Po każdej instrukcji setColor użyj show () i delay (), aby zobaczyć akcję. 

http://wiki.makeblock.cc/library/docs/class_me_r_g_b_led.html#a31f967cfa254d0943b5712925dc381b8
http://wiki.makeblock.cc/library/docs/class_me_r_g_b_led.html#a523da4d950e4562383fde03d1ad854ca
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Na przykład: 

#include "MeAuriga.h" 

MeRGBLed led_ring( 0, 12 ); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  led_ring.setpin( 44 ); 

} 

void loop() 

{ 

  led_ring.setColor(0, 0, 0, 0); 

  led_ring.show(); 

  delay (500); 

  led_ring.setColor(2, 100, 0, 0); 

  led_ring.show(); 

  delay(200); 

  led_ring.setColor(5, 0, 0, 100); 

  led_ring.show(); 

  delay(200); 

  led_ring.setColor(12, 0, 100, 0); 

  led_ring.show(); 

  delay(200); 

  } 

Ten program działa w następujacy sposób: 

1. Wyłącz wszystkie diody.

2. Poczekaj 500 ms.

3. Światło led numer 2 w kolorze czerwonym.

4. Poczekaj 200 ms.

5. Światło led numer 5 z niebieskim kolorem.
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6. Poczekaj 200 ms.

7. Światło led numer 12 w kolorze zielonym.

8. Poczekaj 200 ms.

9. Wróć do kroku 1.

Na końcu pętli zapaliły się trzy diody. 

Użyj lopp, aby zapalić wszystkie diody jeden po drugim: 

#include "MeAuriga.h" 

MeRGBLed led_ring( 1, 12 ); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  led_ring.setpin( 44 ); 

} 

void loop() 

{ 

 for (int i=1;i<=12;i++) 

{ 

led_ring.setColor(0, 0, 0, 0); 

led_ring.show(); 

delay (100); 

led_ring.setColor(i, 100, 0, 0); 

led_ring.show(); 

delay(200); 

} 

} 

W jednej chwili zaświeca się tylko jedna dioda, ponieważ każda iteracja rozpoczyna się od instrukcji 
setColor(0, 0, 0, 0). 

Jeśli go ominiesz, dla i = 12 wszystkie diody będą świecić: 
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void loop() 

{ 

  led_ring.setColor(0, 0, 0, 0); 

  led_ring.show(); 

  delay (100);  

  for (int i=1;i<=12;i++) 

{ 

led_ring.setColor(i, 100, 0, 0); 

led_ring.show(); 

delay(200); 

}    

} 

I ostatnia wersja z  for-loop. 

void loop() 

{ 

   for (int i=1;i<=12;i++) 

{ 

led_ring.setColor(i, 100, 0, 0); 

led_ring.show(); 

delay(200); 

} 

   for (int i=1;i<=12;i++) 

{ 

led_ring.setColor(i, 0, 0, 0); 

led_ring.show(); 

delay(200); 

} 

} 

Tym razem druga pętla for wyłącza diodę jeden po drugim.
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Funkcja map 

Potencjometr podaje liczbę od 0 do 970, ale chcemy kontrolować 12 diod LED: 

970 ÷ 12 ≈ 80 

Popatrz na obraz: 

Aby przekształcić odczyty z potencjometru, który jest analogowy do liczby całkowitej, możemy użyć funkcji 

mapy: 

Składnia funkcji: 

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 

Parametry 

value: liczba do odwzorowania. 

fromLow: dolna granica zakresu wartości. 

fromHigh: górna granica aktualnego zakresu wartości. 

toLow: dolna granica zakresu docelowego wartości. 

toHigh: górna granica zakresu docelowego wartości. 

W programie po prostu piszemy 

mapped = map(myPotentiometer.read(), 0, 970, 1, 12); 

Wartość odwzorowana to numer led. 
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Program finałowy 

#include "MeAuriga.h" 

MePotentiometer myPotentiometer(PORT_6); 

MeRGBLed led_ring( 0, 12 ); 

int mapped; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  led_ring.setpin( 44 ); 

} 

void loop() 

{ 

  led_ring.setColor(0, 0, 0, 0); 

  led_ring.show(); 

  mapped = map(myPotentiometer.read(), 0, 970, 1, 12); 

  led_ring.setColor(mapped, 100, 0, 0); 

  led_ring.show(); 

  delay(100); 

} 

Program do kontrolowanie koloru 

Druga wersja to to, że chcemy kontrolować kolor diod LED. 

Z zakresu od 0 do 970 musimy uzyskać trzy wartości, które dają nam wartości r, g, b w instrukcji: 

setColor(0, r, g, b); 

Podzielimy odczyty z potencjometru na cztery sekcje: 
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Wartość pot jest odczytem z potencjometru, ale musimy zmniejszyć ją do wartości od 0 do 255 

The readings 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨0, 255) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨255, 510) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨510, 765) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨765, 970) 
Reduction 𝑝𝑜𝑡 = 𝑝𝑜𝑡 − 255 𝑝𝑜𝑡 = 𝑝𝑜𝑡 − 510 𝑝𝑜𝑡 = 𝑝𝑜𝑡 − 765 
Pot after 
reduction 

𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨0, 255) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨0, 255) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨0, 255) 𝑝𝑜𝑡 ∈ ⟨0, 205) 

The definition 
of red 

𝑟 = 255 − 𝑝𝑜𝑡 𝑟 = 1 𝑟 = 𝑝𝑜𝑡 𝑟 = 255 − 𝑝𝑜𝑡 

The definition 
of green 

𝑔 = 𝑝𝑜𝑡 𝑔 = 255 − 𝑝𝑜𝑡 𝑔 = 1 𝑔 = 𝑝𝑜𝑡 

The definition 
of blue 

𝑏 = 1 𝑏 = 𝑝𝑜𝑡 𝑏 = 255 − 𝑝𝑜𝑡 𝑏 = 1 

The color for 
pot=0 

(255,0,1) (1,255,0) (0,1,255) 
(255,0,1) 

The color for 
pot=125 

(130,125,1) (1,130,125) (125,1,130) (130,125,1) 

The color for 
pot=254 

(1,254,1) (1,1,254) (254,1,1) (50,205,1) 

Jak widać, gdy wartość puli zmienia interwał, kolor się nie zmienia: 

#include "MeAuriga.h" 

MePotentiometer myPotentiometer(PORT_6); 

MeRGBLed led_ring( 0, 12 ); 

int r,g,b,pot; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  led_ring.setpin( 44 ); 

} 

void loop() 

{ 

  pot = myPotentiometer.read(); 
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if (pot < 255)  

  {

r = 255 - pot;  

g = pot;

b = 1; 

  } 

  else if (pot < 510) 

  { 

pot = pot-255; 

r = 1;

g = 255 - pot; 

b = pot;

  } 

  else if (pot < 765) 

  { 

pot = pot-510; 

r = 1;

g = 255 - pot; 

b = pot;

  } 

  else  

  { 

pot = pot-765; 

r = pot;

g = 1;

b = 255 - pot; 

  } 

  led_ring.setColor(0, r, g, b); 

  led_ring.show(); 

  delay(100); 

} 
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Druga wersja 

Ranger, za pomocą Potencjometru, będzie działał jak wentylator i może go włączać i wyłączać, a 

także regulować prędkość. 

Wentylator Makeblock, podobnie jak większość silników binarnych Arduino, ma tylko dwa 

stany, włącza i wyłącza, a regulacja prędkości nie jest możliwa. Jednak może on regulować w 

regularnych odstępach czasu, ustalane za pomocą potencjometru, zatrzymać na chwilę silnik, 

będziemy w stanie precyzyjnie regulować jego prędkość. 

Najpierw podłączamy czujnik potencjometru i pakiet wentylatora do manger Ranger.

A potem programujemy mBot Ranger:
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Użyjemy tych zmienncyh do: 

- Delay: Czas oczekiwania.

- OnOff: Jeśli wentylator jest włączony lub wyłączony.

Użyjemy tej funkcji do: 

- FOnOff: Funkcja odpowiedzialna za wyłączanie lub włączanie wentylatora.

Gdy znamy zmienne, których potrzebujemy i funkcję, pokażemy kod kompletnego programu:
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FLOW CHART 

Druga wersja 
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OCENIANIE UCZNIÓW 

Po zakończeniu zajęć student może modyfikować program. Mogą kontrolować pierścień led w pętli for. 

W ostatnim działaniu kolor pierwszego i ostatniego przedziału jest taki sam. Spróbuj zmodyfikować 

program i podzielić go na 3 przedziały. 

BIBLIOGRAFIA 

https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries 

http://wiki.makeblock.cc/library/docs/class_me_r_g_b_led.html 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Aby wyświetlić odczyty z potencjometru lub innego czujnika, można skorzystać z instrukcji: 

Serial.println (k) 

Gdzie k jest odczytem z czujnika. 

Ustaw tę instrukcję w pętli () i kliknij tutaj: 

http://wiki.makeblock.cc/library/docs/class_me_r_g_b_led.html


38 
NIE ZBLIŻAJ 

SIĘ! 
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NIE ZBLIŻAJ SIĘ!

STRESZCZENIE 

Wiemy, że patrzenie na ekran telewizyjny i komputerowy męczy nasze oczy. Jednak dorośli i dzieci patrzą 
na ekran i niszczą oczy. Czujnik ultradźwiękowy, który wykrywa obiekt znajdujący się w odległości nawet 30 
cm od ekranu, powiadamia przekaźnik i odcinana jest energia elektryczna. Gdy obiekt znajdzie się w 
odległości 30 cm,  czujnik daje ekranowi energię elektryczną tą samą metodą. Ze względu na użycie  220 v 
energii elektrycznej, uczniowie powinni zdecydowanie pracować nad kontrolą rodziców / nauczycieli. 

Możesz użyć oryginalnego zestawu mBot, zamiast używać komponentów Arduino. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Wprowadzenie do myślenia komputerowego.
 Asymilacja, tworzenie i programowanie algorytmów.
 Student wie, czym jest karta arduino i do czego jest używana.
 Studenci mają wiedzę na temat prądu przemiennego.
 Studenci znają pojęcia, takie jak konfiguracja obwodu elektrycznego, izolacja itp.
 Nauka korzystania z czujnika ultradźwiękowego.
 Poznawanie zdrowych nawyków podczas korzystania z urządzeń elektronicznych.
 Nauka o uszkodzeniach oczu wytwarzanych przez bliską odległości od ekranu.

Przedmiot STEM:  Nauka☒  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☐

OPIS PROBLEMU 

Czujnik ultradźwiękowy wykrywa i porównuje odległości między osobą a ekranem. Celem jest sprawdzenie, 

czy ta osoba znajduje się zbyt blisko ekranu, a jeśli tak, to ostrzeżenie i zatrzymanie gry. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

 Arduino Uno.
 Przewody rozruchowe.
 Czujnik ultradźwiękowy Hc-Sr04.
 Przekaźnik.
 Ekran.
 mBlock lub Arduino IDE.
 Kable USB, kable elektryczne 220 V, itp.
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja 

Krok 1: Przed podłączeniem obwodów, organizujemy elementy obwodu w programie. Wybraliśmy 

program fritzing. 

Krok 2: Hc-Sr04 i nasze połączenia kart arduino uno za pomocą kabli połączeniowych. 
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Krok 3: Przeciąć kabel elektryczny za pomocą noża z odpowiedniego miejsca i podłączyć go do dowolnego 

kabla z wyjątkiem kabla o dwóch kolorach. 

Step 4: Połączmy przekaźnik z kartą Arduino i zróbmy taki obwód. 

Note: Sections like that 5v and gnd on Ardunio, not changed,we can change the digital batteries. We must use codes 
too. 
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Krok 5: Kod mBlock 

Krok 6: Podłączmy obwód do wyświetlacza. Ale bezpośredni kontakt z ekranem może spowodować 
zwarcie, bądźmy ostrożni w kwestii izolacji. 
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Druga wersja 

Celem działania jest wykrycie i porównanie odległości między osobą a ekranem poprzez zaprogramowanie 
czujnika ultradźwiękowego. Wystąpią dwie różne odpowiedzi na krótkie podejście: mBot będzie 
wykonywać efekty świetlne i dźwiękowe, a ekran pokaże komunikat i zakończy biegnącą grę. 

1. SEKWENCJA ĆWICZENIA:

Działanie zostanie opracowane w następujący sposób: 

Krok 1: uczeń stworzył grę wideo, używając scratch, a teraz bawi się nią. 

Krok 2: krok po kroku ten uczeń podchodzi do ekranu. Jeśli dotrze do ekranu w odległości od 40 do 25 
cm, mBot ostrzeże o tym krótkim dystansie wykonując procedurę "Pierwsze ostrzeżenie". 

To pierwsze Ostrzeżenie zawiera: 
 Efekty dźwiękowe.
 Efekty świetlne.
 W matrycy LED pojawiła się twarz ostrzegawcza.
 Na ekranie laptopa pojawia się następujący komunikat ostrzegawczy: "Zbliżasz się do ekranu ...

cofnij się!"

Kork 3: Jeśli uczeń zignoruje pierwsze ostrzeżenie i zbliża się do ekranu (na odległość mniejszą niż 25 cm), 
mBot ostrzeże go, wykonując "Ostateczne ostrzeżenie" i przerywa grę. 
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To ostatnie ostrzeżenie zawiera: 
 Efekty dźwiękowe i świetlne są wykonywane z wyższym tonem i prędkością.

 W matrycy LED pojawiła się wściekła twarz.

 Następujące komunikaty ostrzegawcze pojawiają się na ekranie laptopa: "Jesteś ZA BLISKO ekranu"
COFNIJ SIĘ !! ".

 Zmiana scenariusza gry.

Jeśli odległość jest większa niż 40 cm, gra będzie kontynuowana, a mBot pozostanie w gotowości. 
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2. GŁÓWNY PROGRAM:

3. PIERWSZE OSTREŻENIE:
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4. OSTATNIE OSTRZEŻENIE:

5. KOD GRY W SCRATCH:



10 

Kiedy programowanie się zakończy, zaczynamy BUDOWAĆ STRUKTURĘ, w której zostaną ustawione 
wszystkie elementy mechaniczne, podobnie jak elementy elektroniczne. 
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FLOW CHART 

OCENIANIE UCZNIÓW 

Ocena ucznia zostanie opracowana na RUBRIC stworzonym specjalnie dla tego działania. 

ZASOBY DO UŻYCIA 
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KONTROLA 
PARKOWANIA
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KONTROLA PARKOWANIA 

STRESZCZENIE 

Działanie polega na stworzeniu bariery takiej jak parking, łącząc Arduino z mBotem. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGIA 
 Opracowanie kodu dla szlabanu

INŻYNIERIA 
 Skonstruuj system podnoszący szlaban za pomocą Arduino.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

BOM (Bill of Materials Needed) 

 MBOT

 Arduino Uno Shield.
 Protoboard.
 2x LDR sensory.
 2x 10k ohm rezystor.
 Servo motor.
 Materiał do zbudowania struktury (i.e. Lego pieces).
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OPIS ĆWICZENIA 

Ten projekt może być łączony z obserwatorem linii MBOT. MBOT podąża za czarną linią, a kiedy dojdzie do 
szlabanu, MBOT zatrzyma się, a szlaban otworzy. MBOT może podążać za czarną linią. 

Aby lepiej zwizualizować system Arduino, możemy zobaczyć przykład struktury: 
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1 Czarna linia do podążania 2 LDR Sensor 
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Po ustaleniu struktury Arduino, opracujemy kod dla szlabanu. 

W tym celu należy użyć oprogramowania Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/main/software) 

Przystępujemy do programowania: 

1. Zaimportuj bibliotekę Servo (możesz ją pobrać z folderu Activity na Dysku Google):

2. Utwórz i zainicjuj zmienne:

https://www.arduino.cc/en/main/software
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3. W funkcji “setup()” ustawiamy konfigurację ekranu:

4. W funkcji “loop()” kod powtarza wszystkie instrukcje przez cały czas:

W przypadku MBOT – programujemy tak, że gdy robot znajdzie się przed przeszkodą na mniej niż 10 cm, to 
zatrzyma się, a kiedy niczego nie wykryje, będzie się dalej przesuwać. 



40 RADAR 
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RADAR 

STRESZCZENIE 

Działanie polega na opracowaniu radaru prędkości. 
Będzie w stanie obliczyć prędkość, (cm / s), z jaką przesuwa się obiekt. 
W pierwszej wersji używał płyty Arduino Uno. 
W drugiej wersji jest tworzony wyłącznie ze sprzętem mBot. Proponuje także konwersję cm / s do km / h, 
ponieważ jest to jednostka miary bardziej rozpoznawalna przez uczniów. 

CELE DYDAKTYCZNE 

 Poznanie obliczeń prędkości związanych z odległością i czasem.
 Nauka konwersji fizycznych jednostek prędkości.
 Nauka korzystania z wyświetlacza 7-segmentowego.
 Nauka korzystania z czujnika odległości.

TECHNOLOGIA 
 Opracuj cały system Arduino i zaprogramuj kod.

INŻYNIERIA 
 Stwórz strukturę radaru.

MATEMATYKA 
 Obliczanie prędkości.

Przedmiot STEM:  Nauka☐  Technologia ☒  Inżyniera☒  Matematyka☒ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☐ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

MBot będzie działał jak radar prędkości. Wykryje pojazd krążący przed nim i zmierzy jego prędkość. W tym 
celu mBot użyje czujnika odległości. 

BOM (Bill of Materials Needed) 
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Pierwsza wersja (z Arduino): 
1. mBlock Software.
2. Arduino IDE Software.
3. Protoboard.
4. Ultrasonic Sensor.
5. LCD Display.

Druga wersja (bez Arduino): 

 mBot => Ref. 90054

 Me Ultrasonic Sensor:

 Me 7-Segment Serial Display - Red:

OPIS ĆWICZENIA 
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Pierwsza wersja (z Arduino): 

Radar prędkości obliczy prędkość, w cm / s, z którą porusza się przedmiot. W tym przypadku będzie to 
samochodzik. Prędkość zostanie obliczona za pomocą czujnika ultradźwiękowego Arduino. 

Przede wszystkim tworzymy strukturę Arduino i podłączamy czujniki. 

Podłącz wyświetlacz LCD do Arduino Shield: 

GND Pin => [Brown cable] jest podłączony do GND portu Arduino Uno Shield. 
VCC Pin => [Czerwony kabel] jest podłączony do 5V portu Arduino Uno Shield, lub masz protoboard, musisz 
być połączony w "+" czerwonej sekcji. Za pomocą innego kabla połącz czerwoną sekcję "+" z portem 5V z 
Arduino Uno Shield. 
SDA Pin => [Orange cable] jest podłączony do portu Analog 4 w Arduino Uno Shield. 
SCL Pin => [Yellow cable] jest podłączony do portu Analog 5 w Arduino Uno Shield. 
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Podłącz czujnik ultradźwiękowy do Arduino Shield: 

 GND Pin => [Niebieski kabel] jest podłączony do portu GND Arduino Uno Shield.

 VCC Pin => [Pomarańczowy kabel] jest podłączony do 5V portu Arduino Uno Shield, lub masz
protoboard, musisz być połączony w "+" czerwonej sekcji. Za pomocą innego kabla połącz czerwoną
sekcję "+" z portem 5V z Arduino Uno Shield.

 Trig Pin => [Yellow cable] jest podłączony do cyfrowego portu 12 Arduino Uno Shield.

 SCL Pin => [Green cable] jest podłączony do cyfrowego portu 11 Arduino Uno Shield.
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Utwórz strukturę radaru: 
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Teraz opracujemy instrukcje do Arduino Uno Shield w mBlock Software. 
(http://www.mblock.cc/download/) 

Najpierw sparowaliśmy Arduino UNO Shield z oprogramowaniem z MBOT:

http://www.mblock.cc/download/
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Stwórz zmienne 

Zmienna "distanceStart" zapisuje wartość pierwszej odległości, którą odczytał czujnik ultradźwiękowy. 

Zmienna "distanceFinal" zapisuje wartość drugiej odległości odczytanej przez czujnik ultradźwiękowy. 

Zmienna "prędkość" będzie wynikiem po obliczeniu prędkości. 

Zaimportuj rozszerzenie "LCD z interfejsem I2C":
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Ustaw parametry wyświetlacza LCD i zainicjuj zmienne: 

Programowanie instrukcji obliczających odległość: 

Na koniec pokażemy wyniki na wyświetlaczu LCD: 
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To byłby nasz ostateczny kod: 

Aby przesłać kod do Arduino Uno Shield, kliknęliśmy "Program Arduino" lewym przyciskiem myszy i pojawi 
się kolejne okno. W nowym oknie klikamy "Prześlij do Arduino": 
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Oto kilka przykładowych zdjęć: 
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Druga wersja (bez Arduino): 

Praca studentów polega na poznaniu formuły matematycznej odnoszącej się do prędkości, przestrzeni i 
czasu, a także z pomocą nauczyciela, stworzenia schematu blokowego i opracowania kodu, który pozwala 
mBotowi pracować jako radar prędkości. 

Zmienna "space" zostanie uzyskana na podstawie różnicy między dwiema zmierzonymi odległościami. 
Zmienna "time" będzie odstępem czasu pomiędzy tymi dwoma pomiarami. 

Radar prędkości pozostanie w trybie gotowości, dopóki "pojazd" nie przejdzie przed nim. W tym czasie 
obliczy prędkość pojazdu i wyświetli go na wyświetlaczu 7-segmentowym. (Będzie obliczana w km / h). 

Kod: 

Kod jest bardzo podobny do oryginalnego kodu z pierwszej wersji. Wykonaliśmy tylko tłumaczenie poleceń 
Arduino, aby scratchować polecenia, a my dodaliśmy operację do konwersji cm / s na km / h. 

Kod jest bardzo krótki i prosty, ale potężny. 

Będziemy nagrywać kod na płytkę arduino mBota. W ten sposób mBot będzie działał niezależnie od 
komputera. 

Jak załadować program na płycie arduino mBot za pomocą mBlock: 

Aby załadować program na płycie za pomocą mBlock: 

1. Wybierz mBot w zakładce Board menu mBlock.

2. Podłącz USB i wybierz "Port szeregowy" w zakładce connect.

3. W edycji zakładki wybierz "Tryb Arduino" (w programie, który będziemy ładować, zamiast zielonej flagi,
wstawimy niebieskie polecenie "Program mBot").

4. Otworzy się okno z kodem, aby zapisać je na tablicy Arduino w mBot. Możesz, jeśli chcesz, zmodyfikować
swój program. Na koniec kliknij Prześlij do Arduino.

5. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy, zostanie wysłany komunikat informujący, że program został
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poprawnie nagrany. W tym momencie będziesz mógł cieszyć się programem wprowadzonym do 
robota, bez włączonego komputera. W tym celu należy odłączyć kabel USB i podłączyć baterie (lub 
baterię litową) robota. Zobaczysz, że Twój mBot działa niezależnie. 

Struktura 
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FLOW CHART 

SKALOWALNOŚĆ

Ta czynność jest skomplikowana, ponieważ mogą występować problemy z bibliotekami i ich wersjami. 
Ponadto czujnik ultradźwiękowy jest bardzo czuły i trudny do skonfigurowania. 

Za każdym razem, gdy go przenosisz, musisz skonfigurować go tak dokładnie, jak to tylko możliwe.



41 ROBOTYCZNA 
STRAŻ 
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ROBOTYCZNA STRAŻ 

STRESZCZENIE 

Ćwiczenie pokazuje różne roboty, które mogą być alternatywą dla robotów typu mBot 

Podczas ćwiczennie poznasz różne roboty. 

CELE DYDAKTYCZNE 

TECHNOLOGY 

 Różne roboty techniczne.

 Korzystanie z różnych czujników.

STEM Subject:  Nauka☐  Technika ☒  Inżynieria☐  Matematyka☐ 

Poziom edukacyjny: 12-14 lat☒ 14-16 lat☒

OPIS PROBLEMU 

Podczas projektu mBot i mBot Rangers zostały wykorzystane do opracowania różnych działań. 

BOM (Bill of Materials Needed) 

Pierwsza wersja: 

1. mbot

2. mBot Ranger

3. Boty Tinker

4. Lego Mindstorms

5. BQ Zowi

6. BQ Printbot Evolution

7. WowWee Coji

8. WowWee Coder Mip

Druga wersja: 

1. Lego Mindstorms NXT2.0 lub

2. Lego Mindstorms EV3
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OPIS ĆWICZENIA 

Pierwsza wersja: 

Głównym celem tego działania jest pokazanie różnych robotów lub alternatywy dla mBot i mBot Ranger. 
Możemy więc używać różnych robotów wykorzystujących te same lub podobne kody programowe dla 
mBotów. Ta działalność pokazuje różne możliwości, jakie mamy dzisiaj na rynku. 

Następnie wyjaśniamy różne roboty używane do działania: 

 Tinker Bots:

https://www.tinkerbots.com/ 

 Łączy robotykę z konstrukcją, która pozwala na realizację robota, który sobie wyobrażamy.
 Jest kompatybilny z płytką Arduino o otwartym kodzie źródłowym i może być zaprogramowany w C.

 Lego Mindstorms:

https://www.lego.com/en-gb/mindstorms?ignorereferer=true 

 LEGO MINDSTORMS EV3 pozwala budować, programować i sterować własnymi robotami
LEGO w najbardziej inteligentny, szybki i przyjemny sposób.

https://www.tinkerbots.com/
https://www.lego.com/en-gb/mindstorms?ignorereferer=true
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 BQ Zowi:

https://www.bq.com/en/zowi 

 Ten przyjazny robot ma jeden cel: uczyć dzieci, że technologia może być przejrzysta, bezpośrednia i
zabawna.

 Jest to robot open source.
 Może to być program w Bitbloq.

 BQ Printbot Evolution:

https://www.bq.com/es/printbot-evolution 

 Zestaw części z nadrukiem + elektronika
 Programuj bloczkami za pomocą Bitbloq
 Wewnętrzna aplikacja do zdalnego sterowania: Robopad
 Śłedzenie linii. Unikanie przeszkód. Omijaj światło

https://www.bq.com/en/zowi
https://www.bq.com/es/printbot-evolution
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 WowWee Coji:

https://wowwee.com/coji 

 Programuj w języku emoji.
 Kontroluj COJI ze swojego smartfona.
 Graj w gry, które sprawdzają Twoją pamięć.
 Rozwijaj umiejętności w zakresie STEM i rozwiązywania problemów.
 Graj z aplikacją lub bez niej.

 WowWee Coder Mip:

https://wowwee.com/coder-mip 

 MiP reaguje na gesty rękami, ma swoją wagę i jest wyposażony w bezpłatną
aplikację, która pozwala na prowadzenie, walkę z innymi MiP i wiele więcej.

Po opisaniu używanych robotów, zwizualizujemy programowanie niektórych z nich. 

Aby wykonać tę czynność, zaprogramowaliśmy roboty za pomocą "śledzenia linii", tak aby wszyscy jechali 
wzdłuż linii, a jeśli znajdą przeszkodę, zatrzymują się.

https://wowwee.com/coji
https://wowwee.com/coder-mip
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 Lego Mindstorms Code:

 BQ Printbot Evolution:
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 mBot Code:

 mBot Ranger Code:
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Na koniec pokazujemy parę zdjęcia z ćwiczenia: 
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Druga wersja: 

Podczas tego działania chcemy pokazać, jak używać LEGO MINDSTORMS w prostym projekcie takim jak 
podążanie za linią i bardziej złożonym problemie - mechaniczna ręka 

Pokażemy trzy czujniki, które są używane w robocie LEGO MINDSTORMS. 

Robot, którego użyjemy, to LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. Jest to zestaw klocków technicznych, które są 
używane do budowy robota jak maszyna. Ale najważniejszą częścią jest Kostka NXT 2.0. To jak płyta główna 
w mBot - używa się jej do pobierania programów i łączenia czujników i serwomotorów. 

Najnowsza wersja robotów lego to LEGO MINDSTORMS EV3. Tak wygląda kostka: 
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W robotach Lego możesz używać trzech rodzajów czujników:

Czujnik Lego Mindstorms NXT 2.0 Lego Mindstorms EV3 

Ultradźwiękowy 

Koloru 

Dotyku 

Możliwe jest również dodanie żyroskopu i termometru. 
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W Lego Mindstorms NXT 2.0 mamy trzy serwomechanizmy: 

W Lego Mindstorms EV3 masz dwa duże serwomechanizmy i jeden mniejszy: 
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Aby zbudować robota, możesz użyć zestawu klocków Lego technic: 

Budowa robota jest bardzo złożona, ale istnieje wiele instrukcji w Internecie. Możesz także użyć instrukcji 
dostarczonej z robotem. Jak widać, jest to typowa instrukcja Lego. 
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Możesz zaprogramować robota w dedykowanym oprogramowaniu. Program składa się z bloków 
odpowiedzialnych za czujniki i serwomotory. 
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Projekt: Podążanie po lini 

Czujnik koloru służy do wykrywania czarnej linii. Robot przemieszcza się wzdłuż krawędzi linii. 

W pętli forever używamy instrukcji if: 

Kiedy czujnik koloru widzi biały kolor, robot skręca w prawo, kiedy czujnik widzi czarny kolor, robot skręca 
w lewo. 

Jest to robot śledzący linię: 
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Projekt drugi: ręka mechaniczna 

Po naciśnięciu czujnika dotykowego serwomotory otwierają rękę. 

Projekt trzeci: Robot z czujnikiem ultradźwiękowym 

Czujnik ultradźwiękowy służy do wykrywania ściany. Robot unika przeszkód. 
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Summary 

This teaching guide offers teachers a practica! reference to the possibilities of the makerspaces. The 

makerspace is a learning space, where also robotic and electronic technologies will be learnt. 

The aim of these makerspaces is to motívate students towards STEM careers, paying special attention to 

gender considerations. Despite significant improvements in recent decades, it's obvious the lower 

participation and learning achievement of girls in Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM) education. 

The STEMJAM Teaching Guide is a practica! guide based on experience, with the aim to show the 

possibilities of makerspaces and activities based on educational robotics. Although this guide is intended 

for secondary school pupils, it is also possible to apply their activities in elementary classes. You can find 40 

activities ordered by their difficulty, and many alternatives that have been emerging throughout the 

development of this guide. 
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