
Училище по роботика
"Robopartans"

Основи на роботиката с Лего за ученици от 4-ти до 12-ти
клас.

Въведение. Занятие 3. Светлинен сензор

Въведение: Преглед и дискусия върху разработените и начертани роботи от
Занятие 2.

Не много суха теория, както и няколко истории:
• Какво представлява светлината? Как се разпространява? Защо имаме обекти

с различни цветове? Какво е цвят на даден обект? Каква е скоростта на
светлината? Можеш ли да се движиш с тази скорост? Какви други
приложения на светлинни сензори има около нас.

• Теория около светлинния сензор. Начин на работа
• Опциите на блока за светлинен сензор в софтуера на Lego
• Теория при работа със два сензора - в случая сензор за допир от занятие 2 и

сензор за светлина

Практика, практика, практика:
• Конструкция - Изграждане на конструкция със светлинен сензор. Всяка

група може да изгради свои конструкции на базата на TriBot (или пък
тотално различни)

• Софтуер - Спиране при черна линия. Броене на поредни черни линии.
Следване на черна линия



• Конструкция - Монтиране на ръка на робота
• Софтуер - Разпознаване и удряне на цветни топки
• Софтуер - Групиране на софтуерните блокове в модули
• Хамелеон - Контролиране на завоите спрямо цветовете - ако роботът се

намира въхру определен цвят завива наляво, надясно или нищо не прави. В
същото време обявява на висок глас върху кой цвят се намира

Нещо като протокол:
• Стойност на светлинния сензор при различни цветове - бял, черен, червен,

син, зелен, жълт
• Същите стойност, но при два пъти по-голямо разстояние между сензора и

листа

"We are the champions..." - състезание:
• Всичките роботи тръгват, следват линия докато не се ударят в обект. След

това завиват и продължават напред докато не се ударят във втори обект. В
този момент използвайки сензорите трябва да се ориентират и да завършат в
определена точка на полето

• Засичане на времето за изпълнение
• Победителите получават... е това е все още тайна

Допълнителни задачи:
• Следване на източник на светлина или бягане от него

Изводи:
Проблемите, с които се сблъсква всяка група са силно индивидуални. Изводите са
върху възможните решения и как групите са стигнали до разрешаване на
проблемите.

Възможности за разучаване вкъщи:
• Нобелови награди свързани със светлина?
• Лазери?
• Как бихте си направили джедайски меч?
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