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συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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Εισαγωγή

ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

Η χρήση ρομπότ στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία
δεκαετία. Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής σχετίζονται με την
ικανότητά της να συνδυάζει σχεδιασμό και προγραμματισμό, ο οποίος
με τη σειρά του επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν την
Πληροφορική, τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις φυσικές επιστήμες στη
διαδικασία της καλλιέργειας της μηχανικής σκέψης. Γνωρίζει τους
μαθητές με τα βασικά των αλγορίθμων και την κατασκευή ενός σύνθετου
συστήματος. Επίσης, τους βοηθά να αναπτύξουν σχεδιαστική σκέψη και
συνήθειες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
Ο σκοπός αυτής της πηγής μάθησης είναι να βοηθήσει τους μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν πρακτικές γνώσεις και
δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής, της ρομποτικής και του
προγραμματισμού. Αυτό θα τους παρακινήσει να συνεχίσουν την
εκπαίδευσή τους και την καριέρα τους στην Τεχνολογία και την
Μηχανική. Ειδικότερα, ο πόρος στοχεύει στην ανάπτυξη των πρακτικών
γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στο σχεδιασμό και το
προγραμματισμό ρομπότ. Εστιάζει στον προγραμματισμό του ρομπότ
Lego Mindstorms EV3 στη γλώσσα προγραμματισμού C. Οι μαθητές
θα μάθουν τα βασικά του προγραμματισμού των ρομποτικών συσκευών μια δεξιότητα που μπορεί να παρεκταθεί σε πιο πολύπλοκα καθήκοντα
και έργα στο μέλλον. Μεγάλο μέρος της μάθησης μπορεί να οργανωθεί
σε μορφή παιχνιδιού. Γενικότερα, οι μαθητές θα αναπτύξουν θεμελιώδεις
γνώσεις στον προγραμματισμό και στη ρομποτική. Ο πόρος παρουσιάζει
τα βασικά καθήκοντα που σχετίζονται με το γράψιμο των
προγραμμάτων, τη μετακίνηση και τη θέση του του ρομπότ, τη
χρησιμοποίηση των αισθητήρων του ρομπότ, την ακολούθηση μιας
γραμμής, την αποφυγή εμποδίων και τη διαχείριση της επικοινωνίας του
ρομπότ με άλλα ρομπότ και έναν προσωπικό υπολογιστή.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Stanimir Yordanov and Todor Todorov, Technical University of
Gabrovo – Bulgaria

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Βασικά Συστήματα και Στοιχεία που Απαιτούνται για την Κατασκευή ενός Ρομπότ

Β ΑΣΙ Κ Α
ΣΥΣΤΗΜ ΑΤ Α Κ ΑΙ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το ρομπότ είναι μια συσκευή που αποτελείται από διαφορετικά
δομοστοιχεία και συστήματα. Τα κυριότερα είναι:


ένα σύστημα αισθητήρων



ένα σύστημα κινητήρα



ένα σύστημα ελέγχου



ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα αισθητήρων αποτελείται από διάφορους τύπους αισθητήρων
που χρησιμοποιεί το ρομπότ για να λαμβάνει πληροφορίες από το
περιβάλλον του. Οι αισθητήρες μπορούν να σχεδιαστούν για να
ανιχνεύσουν και να μετρήσουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, την πίεση,
το φως, την αφή. Περιλαμβάνουν έναν κωδικοποιητή, επιταχυνσιόμετρο,
αισθητήρα υπερήχων, κάμερα κ.λπ.
Δεδομένου ότι αυτός ο πόρος εκμάθησης είναι προσανατολισμένος προς
το κινητό ρομπότ Lego Mindstorms EV3, θα εισαγάγουμε τα
εξαρτήματα των συστημάτων αυτού του ρομπότ.
Στην σειρά Lego Mindstorms® EV3 περιλαμβάνονται οι παρακάτω
τύποι αισθητήρων:
• αισθητήρας ορατού φωτός και αισθητήρας υπέρυθρου φωτός
• αισθητήρας περιστροφής - κωδικοποιητής
• επιταχυνσιόμετρο
• αισθητήρας αφής
• αισθητήρας υπερήχων
• γυροσκοπικός αισθητήρας
• αισθητήρας πυξίδας, κλπ.
Το άλλο βασικό σύστημα κάθε ρομπότ είναι το σύστημα κινητήρων.
Επιτρέπει την κίνηση του ρομπότ. Η κίνηση παράγεται από κινητήρες
διαφορετικών τύπων. Οι παρακάτω μονάδες κίνησης παρέχονται στο σετ
Lego Mindstorms® EV3:
• servo μοτέρ;
• μονάδες για γραμμική κίνηση
• μονάδες για την αύξηση της ισχύος του κινητήρα και για αύξηση ή
μείωση της ταχύτητας του κινητήρα.
Για λεπτομερέστερη περιγραφή των αισθητήρων και των κινητήρων, βλ.
Annex 1: Supplementary Materials (μόνο στα Αγγλικά).
Το σύστημα ελέγχου ενσωματώνει όλα τα άλλα συστήματα του ρομπότ
και ελέγχει τις ενέργειές του. Συλλέγει πληροφορίες από τους
αισθητήρες, επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και επομένως ελέγχει
το σύστημα κίνησης του ρομπότ. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα
μικροελεγκτή.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το σύστημα ελέγχου Lego Mindstorms® EV3 βασίζεται στο
μικροελεγκτή TI Sitara AM1808 με πυρήνα ARM926EJ-S 300MHz,
μονόχρωμη οθόνη LCD 178 × 128 εικονοστοιχείων, 64 MB RAM για
την εκτέλεση των προγραμμάτων και μνήμη Flash 16 MB για την
αποθήκευση των προγραμμάτων και των δεδομένων. Έρχεται με μια
υποδοχή microSDHC που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστεθεί
περισσότερη μνήμη. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον ελεγκτή Lego
Mindstorms® EV3.

Ελεγκτής Lego Mindstorms® EV3

Η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας Lego Mindstorms® EV3 βασίζεται σε
μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. Ένας προσαρμογέας για τη
φόρτιση της μπαταρίας παρέχεται στη συσκευή.
Το σετ Lego Mindstorms® EV3 περιλαμβάνει διάφορα δομικά στοιχεία
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της επιθυμητής
μηχανικής συσκευής (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Το σετ για την κατασκευή ενός κινητού ρομπότ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ποια από τα παρακάτω δεν χρησιμοποιούνται στο σύστημα
αισθητήρων του ρομπότ;
a) Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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b) Ένας Ηλεκτροκινητήρας.
c) Ένα επιταχυνσιόμετρο.
d) Ένας υδραυλικός κύλινδρος.
e) Ένα ρελέ.
2. Τι χρησιμοποιείται για να διαβάσει τη γωνία περιστροφής του
κινητήρα;
a) Ένας αισθητήρας πίεσης.
b) Ένας υπερηχητικός αισθητήρας.
c) Ένας αισθητήρας περιστροφής - κωδικοποιητής.
d) Ένας αισθητήρας απόστασης.
e) Μια μονάδα συντεταγμένων GPS.
3. Σε ποια συχνότητα λειτουργεί ο μικροελεγκτής Lego Mindstorms®
EV3?
a) 3000MHz
b) 300MHz
c) 200MHz
d) 500MHz
e) 1300MHz
Σωστές απαντήσεις: 1 (b, d, e); 2 (c); 3 (b)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τι είναι ο Προγραμματισμός
ΠΟΙ ΟΣ Ε ΙΝ ΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤ

Το ρομπότ ελέγχεται από έναν μικροελεγκτή, ο οποίος αποτελεί τη βάση του
συστήματος ελέγχου του. Ο μικροελεγκτής χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να
εκτελέσει τις λειτουργίες ελέγχου του. Το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο
οδηγιών που εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά και εφαρμόζουν έναν
κατάλληλο αλγόριθμο. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, ο ελεγκτής
διαβάζει πληροφορίες από τους αισθητήρες και ελέγχει το σύστημα κινητήρα
του ρομπότ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που εξασφαλίζει ότι το ρομπότ
μπορεί να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα τυπικά γράφεται και επεξεργάζεται σε έναν επεξεργαστή
κειμένου. Η σύνταξη των οδηγιών εξαρτάται από τη γλώσσα που
χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Για να μπορεί ο
μικροελεγκτής να εκτελέσει το πρόγραμμα, ο τελευταίος πρέπει να
μεταγλωττιστεί σε κώδικα μηχανής. Αυτό γίνεται με λογισμικό που
ονομάζεται 'compiler'. Στη συνέχεια, ο μεταγλωττισμένος κώδικας
αποθηκεύεται στον μικροελεγκτή. Συνήθως, οι μικροελεγκτές
προγραμματίζονται με τη βοήθεια ειδικού υλικού που ονομάζεται
προγραμματιστής. Τελευταία, οι μικροελεγκτές προσφέρουν επίσης τη
δυνατότητα εκτέλεσης του προγραμματισμού απευθείας μέσω της θύρας
USB ή USART του υπολογιστή. Αφού αποθηκευτεί ο μεταγλωττισμένος
κώδικας στον μικροελεγκτή, πρέπει να γίνει μια δοκιμή του συστήματος.
Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, το σύστημα πρέπει να συνδεθεί με μια
πηγή ενέργειας. Ο σκοπός της δοκιμής είναι να παρακολουθήσει την
απόδοση του μικροελεγκτή και την έκταση στην οποία διαχειρίζεται τα
διαθέσιμα περιφερειακά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να εξετάσουμε τι
συμβαίνει μέσα στον μικροελεγκτή, παρακολουθούμε μόνο την απόδοση του
ρομπότ και αξιολογούμε εάν οι δράσεις που προβλέπονται από τον
αλγόριθμο και το πρόγραμμα υλοποιούνται πραγματικά.
Τυπικά, η δομή ενός προγράμματος αποτελείται από μία κύρια συνάρτηση,
στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.
Για να εκτελεστεί ο κώδικας του προγράμματος, πρέπει να εκτελεστεί το
πρόγραμμα, με το λειτουργικό σύστημα να δίνει τον έλεγχο στο πρόγραμμα.
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ο έλεγχος επαναφέρεται στο λειτουργικό
σύστημα. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας των υπολογιστών.
Ωστόσο, μια διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιείται στους μικροελεγκτές.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία, εκτελείται το πρόγραμμα που
είναι αποθηκευμένο στον μικροελεγκτή. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει
τέσσερις κύριους τομείς ή πεδία στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι εντολές
που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος.
Η πρώτη περιοχή περιλαμβάνει εντολές που ορίζουν όλες τις βιβλιοθήκες
που περιέχουν τις συναρτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα.
Αυτό το πεδίο ορίζει όλες τις σταθερές και τις μακροεντολές και δηλώνει τις
μεταβλητές που θα είναι κεντρικές στο πρόγραμμα. Δηλώνει επίσης όλες τις
συναρτήσεις που θα δημιουργηθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο
πρόγραμμα. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνονται στην τέταρτη περιοχή του
προγράμματος. Το σχήμα 1 δείχνει την πρώτη περιοχή (πεδίο) του
προγράμματος, με περιγραφές βιβλιοθηκών, μακροεντολών, σταθερών,
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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global μεταβλητών και λειτουργιών.

Σχήμα 1: Το πρώτο πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει βιβλιοθήκες, μακροεντολές, σταθερές,
global μεταβλητές και λειτουργίες του προγράμματος

Η δεύτερη περιοχή είναι μια λειτουργία προετοιμασίας του συστήματος.
Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που προετοιμάζουν και ρυθμίζουν τον
ελεγκτή. Αυτή η συνάρτηση εκτελείται μόνο μία φορά όταν αρχίσει το
πρόγραμμα ή ο ελεγκτής. Το σχήμα 2 δείχνει τη δεύτερη περιοχή του
προγράμματος, η οποία περιέχει τη λειτουργία αρχικοποίησης του ελεγκτή.

Σχήμα 2: Λειτουργία προετοιμασίας ελεγκτή

Η τρίτη περιοχή του προγράμματος είναι η κύρια συνάρτηση του
προγράμματος. Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τις εντολές με τις
οποίες θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος. Η συνάρτηση είναι οργανωμένη ως
βρόχος έτσι ώστε όταν φτάσει στο τέλος της, θα τρέξει ξανά. Αυτό
επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιηθεί ο ελεγκτής ή έως ότου πατηθεί
το κουμπί επαναφοράς και το σύστημα ξαναρχίσει.
Το σχήμα 3 δείχνει την τρίτη περιοχή του προγράμματος - την κύρια
συνάρτηση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σχήμα 3: Κύρια συνάρτηση του προγράμματος του μικροελεγκτή

Η τελευταία, τέταρτη, περιοχή του προγράμματος ορίζει το περιεχόμενο και
τον τρόπο λειτουργίας όλων των συναρτήσεων του προγράμματος. Για κάθε
συνάρτηση, πρέπει να καθορίσουμε τον αριθμό και τον τύπο των παραμέτρων
που θα περάσουν σε αυτήν όταν καλείται. Πρέπει επίσης να δηλώσουμε τους
τύπους δεδομένων που κάθε συνάρτηση επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα
κατά την ολοκλήρωσή της.
Το σχήμα 4 δείχνει την τέταρτη περιοχή, η οποία περιγράφει όλες τις
εσωτερικές συναρτήσεις του προγράμματος.

Σχήμα 4: Η τέταρτη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις εσωτερικές λειτουργίες που
χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα μικροελεγκτών

ΠΟΙ ΟΣ Ε ΙΝ ΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
Μ ΕΤΑΒΛ ΗΤΩ Ν
Κ ΑΙ ΤΩ Ν
ΣΤΑΘΕ ΡΩ Ν ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ Α

Οι μεταβλητές και οι σταθερές είναι ένα ουσιαστικό μέρος των δεδομένων
που επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος στον ελεγκτή. Μια ειδική
θέση στη μνήμη RAM του μικροελεγκτή διατίθεται για την αποθήκευση
αυτών των δεδομένων. Όταν δημιουργείται, κάθε σταθερά και μεταβλητή
πρέπει επίσης να συσχετίζεται με ένα όνομα και μια τιμή που θα περιέχει.
Οι σταθερές περιέχουν τιμές που παραμένουν αμετάβλητες κατά την
εκτέλεση του προγράμματος. Σε αντίθεση με τις σταθερές, οι μεταβλητές
αποθηκεύουν τιμές που είναι προσωρινές και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα
στιγμή από τους χειριστές και τις εντολές του προγράμματος. Η τιμή μιας
μεταβλητής μπορεί να ανακτηθεί όταν καλείται το όνομά της. Τα ονόματα
των μεταβλητών ορίζονται ελεύθερα από τον προγραμματιστή,
ακολουθώντας ορισμένους βασικούς κανόνες. Τα ονόματα μεταβλητών
πρέπει να είναι γραμμένα στα Λατινικά και, ανάλογα με τον μεταγλωττιστή,
μπορεί να περιέχουν αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Τα ονόματα πρέπει
να είναι περιγραφικά και να σχετίζονται με το για πιο λόγο θα
χρησιμοποιηθεί η κάθε μεταβλητή. Η μεταβλητή μπορεί να καλείται με το
όνομά της για να συμπεριληφθεί σε έναν τύπο, να περάσει ως παράμετρος ή
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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να εκτυπωθεί η τιμή της κλπ.
Οι μεταβλητές μπορούν να είναι διαφορετικού τύπου. Ο τύπος ορίζεται όταν
η μεταβλητή δημιουργείται και δεν μπορεί να αλλάξει. Ανάλογα με τον τύπο
δεδομένων που έχετε επιλέξει, μια ορισμένη ποσότητα (αριθμός κελιών)
μνήμης έχει τεθεί στην άκρη. Για όλες τις μεταβλητές του ίδιου τύπου, ο
ίδιος αριθμός κυψελών μνήμης τίθεται στην άκρη. Οι τύποι δεδομένων που
χρησιμοποιούνται για τις μεταβλητές είναι:


Ακέραιοι – μη κλασματικοί αριθμοί (1, 2, 3, ....., 102, ..., 1003,
κλπ.);



Πραγματικοί αριθμοί - κλασματικοί αριθμοί (0.1, 2.5, 3.8, .....,
10.2, ..., 100.3, κλπ.);



Χαρακτήρες –χαρακτήρες ή σύμβολα (a, b, D, E, κλπ.);



Αλφαριθμητικές – μια σειρά χαρακτήρων ή κειμένου (Αυτό είναι
κείμενο!, κλπ.)?



Δείκτες – μεταβλητές που περιέχουν τις διευθύνσεις στις οποίες
βρίσκονται οι τιμές άλλων μεταβλητών.



Booleans – μια μεταβλητή που παίρνει μία από δύο πιθανές τιμές
- αληθής ή ψευδής.

Η σύνταξη για τη δήλωση μεταβλητών σε C ++ και στις περισσότερες άλλες
γλώσσες έχει ως εξής:
< τύπος δεδομένων > <αναγνωριστικό ή όνομα> [= < αρχικοποίηση ή
τιμή >].
Παραδείγματα μεταβλητών δήλωσης μπορούν να φανούν στις γραμμές 11,
12, 13 στο σχήμα 1, στις σειρές 33, 34 στο σχήμα 3 και στη γραμμή 51 στο
σχήμα 4.
Το πεδίο, η ορατότητα και η διάρκεια ζωής μιας μεταβλητής εξαρτάται από
το πού έχει δηλωθεί. Εάν η μεταβλητή έχει δηλωθεί όπως φαίνεται στις
γραμμές 11, 12, 13 στο Σχήμα 1, τότε είναι global. Η μεταβλητή που
δηλώνεται στη γραμμή 51 στο σχήμα 4, από την άλλη πλευρά, είναι τοπική.
Οι συνολικές μεταβλητές είναι ορατές (προσβάσιμες) σε όλο το πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συναρτήσεων του προγράμματος. Ο
χρόνος ζωής τους είναι μέχρι να σταματήσει το πρόγραμμα. Οι τοπικές
μεταβλητές είναι ορατές (προσπελάσιμες) μόνο στη συνάρτηση στην οποία
δηλώνονται.
Οι μεταβλητές που δηλώνονται στο κύριο πρόγραμμα στις γραμμές 33, 34
στο σχήμα 3 έχουν ταυτόχρονα έναν global και τοπικό χαρακτήρα. Για το
κύριο πρόγραμμα, εμφανίζονται globally, αλλά για συναρτήσεις που
περιγράφονται εκτός του κύριου προγράμματος παραμένουν αόρατες και
απρόσιτες. Οι τιμές τέτοιων μεταβλητών μεταφέρονται συχνότερα στις
συναρτήσεις ως παράμετροι όταν καλείται μια συνάρτηση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ
Κ ΑΙ
ΣΥΝ ΑΡ ΤΗΣΕΩ Ν

Κατά τη σύνταξη προγραμμάτων, είναι συχνά απαραίτητο να γράψετε τον
ίδιο κώδικα αρκετές φορές. Για να αποφευχθεί αυτό, ο επαναλαμβανόμενος
κώδικας μπορεί να οργανωθεί ως ξεχωριστή συνάρτηση ή υπορουτίνα. Κατά
την εκτέλεση του κύριου προγράμματος, αυτή η συνάρτηση καλείται στα
σημεία όπου είναι απαραίτητο να πάρει το αποτέλεσμα του αντίστοιχου
υπολογισμού και ο έλεγχος παραδίδεται σ 'αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της
λειτουργίας του, η λειτουργία επαναφέρει τον έλεγχο στο κύριο πρόγραμμα,
επιστρέφοντας σε αυτό το αποτέλεσμα των υπολογισμών του.
Η σύνταξη για τη δήλωση μιας λειτουργίας στις περισσότερες γλώσσες έχει
ως εξής:
< τύπος δεδομένων που πρέπει να επιστραφεί > <όνομα> ([τύπος]
[παράμετρος1], [τύπος] [παράμετρος2], ...).
Το σχήμα 5 δείχνει τη δομή και κωδικοποιεί μια συνάρτηση.

Σχήμα 5: Παράδειγμα κωδικού μιας λειτουργίας

Η λέξη int σημαίνει ότι, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, ως
αποτέλεσμα της λειτουργίας της, η συνάρτηση θα επιστρέψει έναν ακέραιο
αριθμό. Στη γραμμή 32 στο σχήμα 5, η ενέργεια (σε αυτή την περίπτωση πολλαπλασιασμός) εκτελείται και το αποτέλεσμα λαμβάνεται από τη
μεταβλητή x. Η εντολή επιστροφής μεταβιβάζει την τιμή του x και
επιστρέφει τον έλεγχο στο κύριο πρόγραμμα.
Το παρακάτω σχήμα δείχνει πώς μπορούμε να ονομάσουμε αυτή τη
συνάρτηση από το κύριο πρόγραμμα.

Σχήμα 6: Κλήση μιας λειτουργίας

Όταν καλείτε μια συνάρτηση, οι απαραίτητες παράμετροι πρέπει να
διαβιβαστούν σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο παράμετροι
τοποθετημένες στις αγκύλες στη γραμμή 18 στο Σχήμα 6. Ο αριθμός των
παραμέτρων που πέρασαν μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τον σκοπό της
συνάρτηση. Ο τύπος και ο αριθμός των παραμέτρων καθορίζονται από τον
προγραμματιστή κατά τη δημιουργία της συνάρτησης και δηλώνονται στην
αρχή του προγράμματος. Το αποτέλεσμα που επιστρέφεται από τη
συνάρτηση μεταβιβάζεται σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον τύπο
στον οποίο έχει δηλωθεί η συνάρτηση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή είναι η
μεταβλητή Resultat στη γραμμή 18 στο σχήμα 6. Η μεταβλητή πρέπει να
δηλωθεί ως int, όπως φαίνεται στη γραμμή 16 στο σχήμα 6.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η συνάρτηση μπορεί να προγραμματιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην
επιστρέψει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό ορίζεται σε ορισμένες γλώσσες ως
«διαδικασία». Για παράδειγμα, στη Pascal υπάρχουν διαδικασίες και
συναρτήσεις, ενώ στην C ++ υπάρχουν μόνο λειτουργίες. Ωστόσο, σε όλες
τις περιπτώσεις, η χρήση συναρτήσεων και διαδικασιών βελτιώνει την
αναγνωσιμότητα και τη σαφήνεια του κώδικα.
ΔΙ ΑΚΟΠΕ Σ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ Α

Οι διακοπές είναι διαδικασίες που είναι εξαιρετικά χρήσιμες και βελτιώνουν
την απόδοση του μικροελεγκτή. Χωρίς αυτούς, τα συστήματα που
χρειάζονται έλεγχο σε πραγματικό χρόνο δεν θα ήταν σε θέση να
λειτουργήσουν. Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, οι διακοπές διακόπτουν το
κύριο πρόγραμμα του μικροελεγκτή εάν ενεργοποιούνται από ένα συμβάν
και μεταδίδουν τον έλεγχο σε μια άλλη διαδικασία (υπορουτίνα, διαδικασία).
Κάθε μικροελεγκτής διαθέτει μηχανισμό διακοπής, ο οποίος ονομάζεται
διαχειριστής διακοπής. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί είτε μέσω
λογισμικού (εκτέλεσης κώδικα προγράμματος) ή υλικού (ένα σύστημα υλικού
που εκτελεί μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών). Οι διακοπές είναι
διαδικασίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν με δύο τρόπους - από το
λογισμικό και από το υλικό. Οι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι
«εσωτερικές» ή «εξωτερικές» διακοπές. Οι εσωτερικές διακοπές συνήθως
προκαλούνται από διαφορετικούς τύπους χρονομέτρων στον μικροελεγκτή.
Οι εξωτερικές διακοπές προκαλούνται από εξωτερικό (υψηλό ή χαμηλό
επίπεδο) σήμα εισόδου στον μικροελεγκτή. Όλες οι διακοπές (τόσο
εξωτερικές όσο και εσωτερικές) χωρίζονται σε διακοπές υψηλής
προτεραιότητας και χαμηλής προτεραιότητας. Εάν γίνεται επεξεργασία μιας
διακοπής χαμηλής προτεραιότητας και λαμβάνεται ένα αίτημα διακοπής
υψηλής προτεραιότητας, τότε θα διακοπεί η ρουτίνα υπηρεσιών διακοπής
χαμηλής προτεραιότητας και θα εκτελεστεί η διακοπή υψηλής
προτεραιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διακοπής υψηλής
προτεραιότητας, η υπηρεσία διακοπής χαμηλής προτεραιότητας θα
συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε προηγουμένως. Είναι ο προγραμματιστής
που αποφασίζει ποια προτεραιότητα πρέπει να εκχωρήσει σε ορισμένα
συμβάντα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Η ρουτίνα υπηρεσίας διακοπής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Συνήθως συνεπάγεται αλλαγή των τιμών μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών.
Οι περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές είναι τύπου bool και ονομάζονται
σημαίες. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που εκτελεί, το κύριο πρόγραμμα
παρακολουθεί την κατάσταση των σημαιών. Ανάλογα με την αλλαγή σημαίας
(μια σημαία θα αυξηθεί όταν έχουμε ένα λογικό 1), θα εκτελεστούν οι
υπορουτίνες που απαιτούνται για την παραγωγή της επιθυμητής ενέργειας
από το σύστημα. Στο τέλος αυτών των υπορουτίνων, η κατάσταση σημαίας
θα επαναφερθεί, υποδεικνύοντας ότι το συμβάν έχει υποστεί επεξεργασία.
Μετά το τέλος της ρουτίνας, ο έλεγχος θα μεταφερθεί στο κύριο πρόγραμμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ποιοι είναι οι τρόποι για να προκαλέσετε διακοπή ενός μικροελεγκτή;
a) μέσω παράλληλων ενεργειών ·
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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b) μέσω της εκτέλεσης ενός διακλαδισμένου αλγορίθμου.
c) με λογισμικό.
d) through a loop; μέσω ενός βρόχου.
e) από το υλικό.
2. Τι είδους διακοπές υπάρχουν;
a) κυκλικές
b) κλαδωτές
c) υψηλής προτεραιότητας
(d) χαμηλή προτεραιότητας
(e) μεσαίας προτεραιότητας ·
f) παράλληλες
3. Τι είδους μεταβλητή πρέπει να δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση ακέραιων αριθμών;
a) bool
b) real
c) int
d) float
e) char
Σωστές απαντήσεις: 1 (c, e); 2 (c, d); 3(c)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Λήψη αποφάσεων στα Προγράμματα
ΛΟΓΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ Α

Οι λογικές λειτουργίες αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σε
αλγόριθμους και προγράμματα. Οι λογικές λειτουργίες είναι ενέργειες που
παρέχουν ένα αποτέλεσμα (αληθές ή ψευδές) με βάση τις συγκρίσεις μεταξύ των
τιμών δύο μεταβλητών ή μεταξύ μιας μεταβλητής και μιας σταθεράς. Η
σύνταξη των λογικών δηλώσεων έχει ως εξής:
<παράμετρος 1> < λογικός τελεστής > < παράμετρος 2>.
Η παράμετρος 1 και η παράμετρος 2 αναφέρονται στις τιμές δύο μεταβλητών ή
μιας μεταβλητής και μιας σταθεράς. Ο λογικός τελεστής μπορεί να είναι ένας
από αυτούς που φαίνονται στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7: Λογικές παράμετροι

Εάν η απάντηση για οποιονδήποτε από τους λογικούς τελεστές είναι «ναι», τότε
το αποτέλεσμα της κατάστασης (σύγκρισης) θα είναι αληθές. Αν η απάντηση
είναι «όχι», το αποτέλεσμα της κατάστασης θα είναι ψευδές.
ΔΟΜΕΣ
ΔΙ ΑΚΛ ΑΔΩ ΣΗΣ
ΣΕ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ Α
ΜΕ IF…ELSE

Συγκεκριμένοι τελεστές χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε ένα
πρόγραμμα. Ο πιο στοιχειώδης τελεστής είναι η εντολή if. Επιτρέπει στο
πρόγραμμα να ελέγξει μια συνθήκη (παράμετρος, μεταβλητή) και, ανάλογα με
το αποτέλεσμα, να εκτελέσει ένα ή άλλο σύνολο (μπλοκ) εντολών. Υπάρχουν
διάφοροι τύποι διακλάδωσης.
Ο πρώτος τύπος χρησιμοποιεί μόνο τον τελεστή if για να εκτελέσει μια λογική
δήλωση (σύγκριση) για μια δεδομένη συνθήκη:
• Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι αληθές, θα εκτελεστεί ο
πρόσθετος κώδικας του προγράμματος που βρίσκεται στο μπλοκ της
εντολής if (που περικλείεται από μεγάλες αγκύλες) και το πρόγραμμα
θα συνεχίσει με τον κώδικα που είναι μετά το μπλοκ.
• Εάν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι ψευδές, αυτός ο πρόσθετος
κώδικας του προγράμματος δεν θα εκτελεστεί και το πρόγραμμα θα
συνεχίσει με τον κώδικα που είναι μετά το if block.
Το σχήμα 8 δείχνει τη σύνταξη αυτού του τύπου διακλάδωσης.

Σχήμα 8: Σύνταξη της εντολής if
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το σχήμα 9 που απεικονίζει ένα μπλοκ διάγραμμα ενός αλγόριθμου
διακλάδωσης με βάση τη δήλωση if.

No
i>5
Yes
i=5

Σχήμα 9: Δομικό διάγραμμα αλγορίθμου διακλάδωσης με if statement

Ο δεύτερος τύπος διακλάδωσης βασίζεται στη δήλωση if .. else. Αυτή η
δήλωση κυριολεκτικά σημαίνει "είτε το ένα είτε το άλλο". Ανάλογα με το
αποτέλεσμα της σύγκρισης στη λογική έκφραση, θα εκτελεστεί ο ένας ή ο άλλος
κώδικας προγράμματος:


Εάν η σύγκριση επιστρέψει "true", τότε θα εκτελεστεί ο κώδικας
προγράμματος, ο οποίος βρίσκεται στο μπλοκ της εντολής if
(περικλείεται από μεγάλες αγκύλες από τη γραμμή 93 έως 97). Ο
κώδικας που βρίσκεται στο άλλο μπλοκ θα παραλειφθεί. Το
πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελεί τον κώδικα του κύριου
προγράμματος μετά τη γραμμή 104 στο Σχήμα 10.



Εάν η σύγκριση επιστρέφει "false", τότε ο κώδικας που περικλείεται
από το τελεστή if – γραμμές 93 με 97, θα παραλειφθεί. Ο κώδικας από
το μπλοκ else, από τη γραμμή 99 έως 103, θα εκτελεστεί και το
πρόγραμμα θα συνεχίσει με τον κώδικα που είναι μετά το else μπλοκ
(γραμμή 104).

Το σχήμα 10 δείχνει τη σύνταξη αυτού του κλάδου if .. else.

Σχήμα 10: Σύνταξη της δήλωσης if .. else

Το σχήμα 11 παρουσιάζει ένα μπλοκ διάγραμμα ενός αλγορίθμου
διακλάδωσης με τη δήλωση if .. else.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σχήμα 11: Διάγραμμα συνιστωσών ενός αλγορίθμου διακλάδωσης με δήλωση if .. else

Η τρίτη επιλογή είναι με ένθετες if .. else δηλώσεις που είναι συχνά απαραίτητες
για την επίλυση πιο σύνθετων λογικών εξαρτήσεων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα
της σύγκρισης σε κάθε λογική έκφραση, θα εκτελεστεί ο ένας ή ο άλλος κώδικας
προγράμματος ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω. Δεν
υπάρχει όριο στον αριθμό των ένθετων δηλώσεων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
Το σχήμα 12 δείχνει τη σύνταξη της διακλάδωσης με τις ένθετες if .. else
δηλώσεις.

Σχήμα 12: Σύνταξη με ένθετες if .. else δηλώσεις

Το σχήμα 13 δείχνει ένα μπλοκ διάγραμμα ενός αλγορίθμου διακλάδωσης με
ένθετες if .. else δηλώσεις.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σχήμα
13: Μπλοκ διάγραμμα ενός αλγορίθμου διακλάδωσης με ένθετες if .. else δηλώσεις
ΔΟΜΕΣ
ΔΙ ΑΚΛ ΑΔΩ ΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΣΤΗ
Μ ΕΤΑΒ ΑΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ GO
TO

Μερικές φορές τα προγράμματα απαιτούν εξαιρέσεις που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν από τις παραπάνω δηλώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής για μετάβαση άνευ όρων goto. Θα προωθήσει
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση του προγράμματος σε μια γραμμή κώδικα στην
οποία τοποθετείται ένας τελεστής ετικέτας. Ο τελεστής συνδυάζεται με έναν
αριθμό επειδή πρέπει να είναι μοναδικός. Είναι δυνατόν να γίνει η μετάβαση
στην αντίστοιχη ετικέτα από διάφορους τελεστές goto που βρίσκονται σε
διαφορετικά σημεία του κώδικα του προγράμματος. Ωστόσο, είναι αδύνατο να
υπάρχουν περισσότεροι από ένας τελεστές ετικετών με τον ίδιο αριθμό.
Το σχήμα 14 δείχνει τη σύνταξη του τελεστή μετάβασης goto κα label. Μόλις
φτάσει στη γραμμή 161, εκτελείται ο άνευ όρων τελεστής μετάβασης και η
εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στον κώδικα στη γραμμή 156, από
όπου συνεχίζει προς τα κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τελεστή, πρέπει
να προσέξετε ώστε το πρόγραμμα να μην εισέλθει σε ατέρμονο βρόχο. Η
έξοδος από έναν τέτοιο βρόχο είναι αδύνατη και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
επανεκκίνηση του ελεγκτή.

Σχήμα 14: Σύνταξη του ανευ όρων τελεστή μεταβάσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ποιοι τελεστές χρησιμοποιούνται σε λογικές εκφράσεις;
a) ==
b) concatenation
c) &&
d) Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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e) ++
f)> +
2. Ποιες δεσμευμένες λέξεις χρησιμοποιούνται σε μια δομή διακλάδωσης;
a) while
b) if … else
c) goto
d) else ... if
e) for
3. Σε ποια λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί ένα από τα δύο διαφορετικά μπλοκ
εντολών;
а) else … while
b) if … label
c) if … else
d) do … while
4. Στην εντολή if (condition) else, ποιό block εντολών εκτελείται αν η κατάσταση
επιστρέψει 'true';
а) το μπλοκ κώδικα μετά το else
b) το μπλοκ κώδικα στο if
c) κανένα από τα παραπάνω
d) και τα δύο από τα παραπάνω
e) οι εντολές στο μπλοκ label
5. Στην εντολή if (condition) else, ποιό block εντολών εκτελείται αν η κατάσταση
επιστρέψει 'false';
а) το μπλοκ κώδικα μετά το else
b) το μπλοκ κώδικα στο if
c) κανένα από τα παραπάνω
d) και τα δύο από τα παραπάνω
e) οι εντολές στο μπλοκ label
Σωστές Απαντήσεις 1 (a, c); 2 (b, c); 3 (c); 4 (b); 5 (a)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Βρόχοι στα Προγράμματα Ελεγκτών

ΓΙ ΑΤΙ
ΧΡΕΙ ΑΖΟΜ ΑΣΤΕ
ΒΡΟΧΟΥΣ

Ορισμένοι κώδικες στα προγράμματα πρέπει να εκτελούνται επανειλημμένα.
Οι επαναλήψεις μπορεί να απαιτούνται για συγκεκριμένο αριθμό φορών, ή
μπορεί να χρειαστεί να γίνει απεριόριστος αριθμός φορών ή αρκετές φορές οι
οποίες εξαρτώνται από ένα σήμα εισόδου ενός εξωτερικού ελεγκτή. Αυτό
απαιτεί τη χρήση μιας κυκλικής δομής στο πρόγραμμα - το βρόχο. Ο βρόχος
μειώνει απότομα τον συνολικό αριθμό γραμμών εντολών που
χρησιμοποιούνται και αυξάνει την αναγνωσιμότητα και τη σαφήνεια του
προγράμματος. Οι βρόχοι είναι επομένως ένα εξαιρετικά ισχυρό και χρήσιμο
εργαλείο στον προγραμματισμό.

ΠΩΣ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
Κ ΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΕ ΤΟΥΣ
ΒΡΟΧΟΥΣ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βρόχων:
Βρόχοι με προκαθορισμένες παραμέτρους
Αυτοί είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι βρόχοι. Ο αριθμός των
επαναλήψεων συνήθως ορίζεται στη δομή βρόχου. Αυτός ο τύπος βρόχου
δημιουργείται με τη δήλωση for.
Figure 15 shows a loop structure with the for operator. Το Σχήμα 15 δείχνει
μια δομή βρόχου με το τελεστή for.

Σχήμα 15: Σύνταξη του τελεστή for

Στο βρόχο for, επαναλαμβάνεται ο κώδικας που τοποθετείται μέσα σε μεγάλες
αγκύλες {} (γραμμές 45 έως 49 στο σχήμα 15) σύμφωνα με τις παραμέτρους
του βρόχου. Τα δεδομένα εισόδου ή οι παράμετροι βρόχου τοποθετούνται σε
παρενθέσεις (). Για να λειτουργήσει σωστά ο βρόχος, απαιτούνται τρεις
παράμετροι και μια μεταβλητή δείκτη που συμμετέχει σε αυτές. Τις
περισσότερες φορές, η μεταβλητή δείκτη θα είναι ένας ακέραιος τύπος, αλλά
μπορεί επίσης να είναι μια μεταβλητή float (κλασματικός αριθμός). Οι τρεις
παράμετροι χωρίζονται με ένα ερωτηματικό (;) όπως φαίνεται στη γραμμή 44
στο σχήμα 15.
Η πρώτη παράμετρος χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του βρόχου.
Καθορίζει την τιμή της μεταβλητής δείκτη από την οποία πρέπει να ξεκινήσει
ο βρόχος. Η μεταβλητή δείκτη, η οποία δηλώνεται εκ των προτέρων, παίρνει
αυτή την αρχική τιμή. Μπορεί να είναι είτε μια σταθερά (στο παράδειγμα,
είναι 0) είτε μπορεί να δοθεί από μια άλλη μεταβλητή.
Η δεύτερη παράμετρος καθορίζει το τέλος του βρόχου. Περιλαμβάνει μια
λογική έκφραση που συγκρίνει τη μεταβλητή δείκτη (στο παράδειγμα, είναι i)
με κάποια άλλη μεταβλητή ή σταθερά. Αυτή η παράμετρος καθορίζει το τέλος
των επαναλήψεων στον βρόχο. Οι επαναλήψεις θα συνεχιστούν εφόσον η
συνθήκη που καθορίζεται στη λογική έκφραση επιστρέφει 'true'.
Η τρίτη παράμετρος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αύξησης μέσω
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

19

της οποίας ο βρόχος θα αυξήσει την τιμή της μεταβλητής δείκτη μέχρι να
φτάσει στο τέλος. Η προσαύξηση μπορεί να καθοριστεί από μια σταθερά ή
από κάποια άλλη μεταβλητή. Η αύξηση γίνεται σε κάθε επανάληψη του
βρόχου. Το σχήμα 16 δείχνει το μπλοκ διάγραμμα ενός αλγόριθμου του
βρόχου.

i=0

No
i<5

Yes
i=i+1

Σχήμα 16: Μπλοκ διάγραμμα αλγορίθμου βρόχου

Πώς λειτουργεί ο βρόχος for;
Κατά την έναρξη του βρόχου for, η μεταβλητή i θα πάρει την τιμή 0. Η
συνθήκη στην παράμετρο τέλους του βρόχου θα ελεγχθεί και, αν επιστρέψει
true, θα εκτελεστεί το μπλοκ κώδικα στις αντίστοιχες γραμμές εντολών (σειρές
45 έως 49 στο Σχήμα 15.). Μετά την εκτέλεση της τελευταίας γραμμής
(γραμμή 49) του μπλοκ βρόχου, το πρόγραμμα θα επιστρέψει στην αρχή του
βρόχου και θα εκτελέσει (υπολογίσει) την έκφραση που ορίζεται στην τρίτη
παράμετρο (στην περίπτωση i = i + 1). Η έκφραση (i = i + 1) θα διαβαστεί ως
εξής: η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής i (η οποία είναι 0 κατά την πρώτη
επανάληψη) αυξάνεται κατά 1 και η προκύπτουσα νέα τιμή λαμβάνεται από την
ίδια μεταβλητή i. Μετά τον υπολογισμό, η τιμή της μεταβλητής i θα είναι 1.
Το πρόγραμμα θα ελέγξει και πάλι αν πληρείται η συνθήκη στην έκφραση που
καθορίζεται στη δεύτερη παράμετρο (i <10). Το αποτέλεσμα που θα
επιστραφεί σε αυτή την επανάληψη είναι αληθές στην περίπτωση που i = 1, έτσι
η συνθήκη θα ικανοποιηθεί ξανά και θα εκτελεστεί το σώμα του βρόχου. Μετά
από κάθε επανάληψη, η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής i θα αυξηθεί κατά 1,
έτσι στο παράδειγμα μας θα πάρει τις τιμές 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9
αντίστοιχα. Η συνθήκη (i <10) θα ικανοποιείται όσο το i είναι μικρότερο από
10. Οι επαναλήψεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιστρέψει η συνθήκη αυτή
ψευδής. Μετά την εκτέλεση της τελευταίας επανάληψης, στην οποία θα πάρει
την τιμή 9, η τιμή του i θα αυξηθεί κατά 1 και θα γίνει i = 10. Σε αυτό το
στάδιο, όταν εκτελείται ο βρόχος, ο έλεγχος της συνθήκης θα επιστρέψει
ψευδής και το πρόγραμμα θα βγει από τον βρόχο. Το σώμα του βρόχου δεν
θα εκτελεστεί και ο έλεγχος θα μεταβιβαστεί στις γραμμές του προγράμματος
μετά τον βρόχο (στην περίπτωση αυτή στη γραμμή 51 στο σχήμα 15).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

20

Βρόχοι με αρχική συνθήκη (precondition)
Αυτός ο τύπος βρόχου δημιουργείται με την εντολή while. Μια αρχική
συνθήκη βρόχου ορίζεται στην αρχή ενός βρόχου. Αυτό που είναι ιδιαίτερο
για αυτόν τον τύπο βρόχου είναι ότι μπορεί να μην εκτελεστεί ούτε μία φορά.
Το σώμα του βρόχου (το μπλοκ που περικλείεται από μεγάλες αγκύλες {}) θα
προσπελαστεί και θα εκτελεστεί μόνο αν πληρούνται οι καθορισμένες
συνθήκες, όταν ελέγχονται αρχικά (αν επιστρέψει αληθές). Η έκφραση που
αλλάζει την τιμή της μεταβλητής δείκτη με την καθορισμένη προσαύξηση
τοποθετείται μέσα στο σώμα του ίδιου του βρόχου. Η αρχική τιμή της
μεταβλητής δείκτη πρέπει να καθοριστεί εκτός του βρόχου (πριν από την
εντολή while). Ενώ οι βρόχοι είναι πολύ βολικοί για να χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο των εξωτερικών σημάτων εισόδου στον μικροελεγκτή.
Το Σχήμα 17 δείχνει μια δομή βρόχου που έχει δημιουργηθεί με το τελεστή
while.

Σχήμα 17: Σύνταξη του βρόχου while

Στη δομή του βρόχου while, ο κώδικας που περικλείεται από μεγάλες αγκύλες
{} (γραμμή 55 έως 60 στο Σχήμα 17) θα εκτελείται σε κάθε επανάληψη στην
οποία πληρείται η συνθήκη του βρόχου. Η συνθήκη του βρόχου τοποθετείται
σε συνηθισμένες αγκύλες () αμέσως μετά την εντολή while. Η τιμή της
μεταβλητής δείκτη που χρησιμοποιείται στην κατάσταση του βρόχου πρέπει
να οριστεί πριν το πρόγραμμα προσπελάσει τον βρόχο (γραμμή 53 στο σχήμα
17). Όπως και στον βρόχο for, στο βρόχο while, η μεταβλητή δείκτη είναι ως
επί το πλείστον ένας ακέραιος τύπος, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια
μεταβλητή τύπου float (κλασματικός αριθμός).
Πώς λειτουργεί ο βρόχος while;
Η μεταβλητή δείκτη λαμβάνει την αρχική της τιμή πριν εισέλθει στον βρόχο.
Στο παράδειγμά μας, παίρνει την τιμή 0 (σειρά 53 στο σχήμα 17). Το επόμενο
βήμα είναι να ελεγχτεί η κατάσταση του βρόχου που περικλείεται από τις
μικρές αγκύλες (). Εάν το αποτέλεσμα της κατάστασης είναι αληθές, ο βρόχος
θα ξεκινήσει και οι εντολές σε αυτόν θα εκτελεστούν (γραμμές 55 έως 60 στο
Σχήμα 17). Διαφορετικά (αν το αποτέλεσμα είναι ψευδές) το σώμα του βρόχου
θα παραλειφθεί και το πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελεί τις εντολές μετά τον
βρόχο (από τη γραμμή 62 στο Σχήμα 17). Είναι σημαντικό η μεταβλητή
δείκτη να αυξάνεται μέσα στο σώμα του βρόχου (στο παράδειγμά μας,
αυξάνεται κατά 1). Εάν αυτό δεν γίνει, το πρόγραμμα δεν θα μπορέσει να βγεί
από το βρόχο, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα ατέρμονο βρόχο που θα
οδηγήσει στη κατάρρευση του προγράμματος. Μετά την εκτέλεση της
τελευταίας γραμμής στο σώμα του βρόχου, ο έλεγχος θα περάσει στην αρχή
του βρόχου για να εκτελέσει την επόμενη επανάληψη. Η συνθήκη θα ελεγχθεί
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ξανά και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, οι ενέργειες θα επαναληφθούν ή το
πρόγραμμα θα βγει από το βρόχο.
Βρόχοι με τελική συνθήκη (postcondition)
Η σύνταξη ενός τέτοιου βρόχου αρχίζει με τον τελεστή, ακολουθούμενη από
το σώμα του βρόχου που περικλείεται από μεγάλες αγκύλες {}. Η συνθήκη
ορίζεται στο τέλος του βρόχου σε συνηθισμένες αγκύλες () μετά από την
εντολή while. Αυτό που είναι ιδιαίτερο για αυτόν τον τύπο βρόχου είναι ότι θα
εκτελείται πάντα τουλάχιστον μία φορά. Μόνο μετά από αυτό, η κατάσταση θα
ελεγχθεί για να καθοριστεί εάν θα υπάρξουν περισσότερες επαναλήψεις.
Το Σχήμα 18 δείχνει μια δομή βρόχου με το τελεστή do .. while.

Σχήμα 18: Σύνταξη του βρόχου do .. while.

Πώς δουλεύει ο βρόχος do .. while;
Όπως και στους προηγούμενους τύπους βρόχων, σε αυτόν τον βρόχο η
μεταβλητή δείκτης λαμβάνει την αρχική της τιμή πριν το πρόγραμμα εισέλθει
στον βρόχο. Στο παράδειγμά μας, θα πάρει την τιμή 0 (γραμμή 64 στο σχήμα
18). Το επόμενο βήμα θα είναι η εκτέλεση των τελεστών που βρίσκονται στο
σώμα του βρόχου (γραμμή 66 έως σειρά 71 στο Σχήμα 18). Κάπου στο
εσωτερικό του βρόχου πρέπει να υπάρχει μια γραμμή κώδικα που αλλάζει την
τιμή της μεταβλητής δείκτη. Στο παράδειγμά μας, αυτό γίνεται στη γραμμή 71
στο σχήμα 18. Αν δεν υπάρχει τέτοιος κώδικας, η τιμή της μεταβλητής δείκτη
δεν θα αλλάξει, η συνθήκη δεν θα επιστρέψει ποτέ ψευδής και θα προκύψει ένας
ατέρμονος βρόχος, δηλαδή το πρόγραμμα δεν θα είναι μπορεί τερματιστεί.
Στο επόμενο βήμα, το πρόγραμμα θα ελέγξει την κατάσταση του βρόχου (που
περικλείεται από τις μικρές αγκύλες () μετά την εντολή while) (γραμμή 72 στο
Σχήμα 18). Η συνθήκη διαβάζεται έτσι: επανάλαβε το σώμα του βρόχου όσο
η κατάσταση επιστρέφει αληθής. Αν η συνθήκη επιστρέψει ψευδής, τότε ο
βρόχος θα εξέλθει και ο έλεγχος θα περάσει στους τελεστές μετά από αυτόν.
Στο παράδειγμά μας, αυτοί οι χειριστές στη γραμμή 73 στο Σχήμα 18.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πόσες επαναλήψεις θα εκτελεστούν στον ακόλουθο βρόχο: for (i = 0; i <=
5; i ++)?
а) 6
b) 5
c) 0
d) 3
2. Για πόσο χρόνο θα εφαρμοστεί ένας βρόχος με μια τελική συνθήκη;
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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а) Ο βρόχος θα εκτελεστεί και το πρόγραμμα θα τερματίσει.
b) Ο βρόχος θα εκτελεστεί έως ότου η μεταβλητή φθάσει στη μέγιστη
τιμή της.
c) Ο βρόχος θα εκτελεστεί όσο η συνθήκη επιστρέφει αληθής.
d) Ο βρόχος θα εκτελεστεί μέχρι να υπάρξει μια διακοπή.
κουμπί.

e) Ο βρόχος θα εκτελεστεί μέχρι ο χειριστής να πιέσει οποιοδήποτε

3. Για πόσο χρόνο θα εκτελεστεί ένας βρόχος με μια προϋπόθεση;
а) Ο βρόχος θα εκτελεστεί και το πρόγραμμα θα τερματίσει.
b) Ο βρόχος θα εκτελεστεί έως ότου η μεταβλητή φθάσει στη μέγιστη
τιμή της.
c) Ο βρόχος θα εκτελεστεί όσο η συνθήκη επιστρέφει αληθής.
d) Ο βρόχος θα εκτελεστεί μέχρι να υπάρξει μια διακοπή.
κουμπί.

e) Ο βρόχος θα εκτελεστεί μέχρι ο χειριστής να πιέσει οποιοδήποτε

4. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για έναν βρόχο με μια αρχική συνθήκη
(precondintion);
а) Ο βρόχος θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
b) Ο βρόχος θα εκτελεστεί σε κάθε περίπτωση.
c) Ο βρόχος μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.
d) Το πρόγραμμα θα βγει από το βρόχο όταν πληρείται η συνθήκη.
e) Ο βρόχος θα εκτελεστεί όχι περισσότερο από μία φορά.
f) Ο βρόχος θα εκτελεστεί κυκλικά.
5. Πώς μπορεί ένα πρόγραμμα να εισέλθει σε έναν βρόχο με μια τελική
συνθήκη (postcondition);
а) Ο βρόχος θα εκτελεστεί μόνο αν η συνθήκη είναι αληθής.
b) Ο βρόχος θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
c) Ο βρόχος μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.
d) Το πρόγραμμα θα βγει από το βρόχο όταν πληρείται η συνθήκη.
e) Ο βρόχος θα εκτελεστεί όχι περισσότερο από μία φορά.
f) Ο βρόχος θα εκτελεστεί κυκλικά.
Σωστές απαντήσεις: 1 (a); 2 (c); 3 (c); 4 (c); 5 (b)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κίνηση και Θέση του Ρομπότ

ΣΧΕΔΙ ΑΣΜ ΟΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ
ΡΟΜΠΟΤ

Ο πιο απλός τύπος κινητού ρομπότ είναι το ρομπότ τροχού που φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. Τα ρομπότ τροχών περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους
τροχούς και έχουν διάφορους παθητικούς ή πιθανώς περιστρεφόμενους
τροχούς. Οι περισσότερες πλατφόρμες ρομπότ απαιτούν δύο κινητήρες για να
κινούνται προς τα εμπρός και, εάν χρειάζεται, να περιστρέφονται.

(а)

(b)

(c)

Ρομπότ τροχών: (α) ένας τροχός, (β) διαφορικός οδηγός (в) έλεγχος Ackerman

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας που παρουσιάζεται στο (α) περιλαμβάνει έναν
μόνο τροχό που μπορεί επίσης να περιστραφεί. Απαιτούνται δύο κινητήρες,
ένας για κίνηση και ένας για περιστροφή. Το πλεονέκτημα αυτού του
σχεδιασμού είναι ότι η εφαρμογή των δύο κινήσεων - οδήγηση και περιστροφή
- είναι εντελώς ξεχωριστή λόγω της χρήσης δύο κινητήρων. Επομένως, το
λογισμικό που ελέγχει την οδήγηση και την περιστροφή δεν θα είναι
περίπλοκο. Το μειονέκτημα είναι ότι το ρομπότ δεν μπορεί να περιστραφεί
γύρω από τη θέση του καθώς ο τροχός δεν βρίσκεται στο κέντρο της
πλατφόρμας.
Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας που παρουσιάζεται στο στοιχείο β) ονομάζεται
"διαφορικός οδηγός" και είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους σχεδιασμούς
για κινητά ρομπότ. Ο συνδυασμός δύο τροχών επιτρέπει στο ρομπότ να
κινείται προς τα εμπρός, να στρίβει και να περιστρέφεται στη θέση του. Η
σύνδεση μεταξύ των εντολών ελέγχου, όπως η ακτίνα της καμπύλης και η
αντίστοιχη ταχύτητα του τροχού, πρέπει να ρυθμιστεί μέσω του λογισμικού.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής είναι ότι οι κινητήρες και οι
τροχοί είναι σταθεροί. Αυτό απλοποιεί πολύ το σχεδιασμό των μηχανισμών του
ρομπότ.
Η πλατφόρμα (c) είναι η λεγόμενη πλατφόρμα ελέγχου "Ackermann", η οποία
διαθέτει ένα τυποποιημένο σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σύστημα
διεύθυνσης ενός οχήματος με οπίσθιο τροχό. Ένας κινητήρας κινεί τους δύο
πίσω τροχούς με τη βοήθεια ενός διαφορικού κιβωτίου ταχυτήτων. Ένας άλλος
κινητήρας ελέγχει το τιμόνι και τους δύο εμπρός τροχούς.
Και οι τρεις τύποι κινητών πλατφορμών απαιτούν δύο κινητήρες επαρκείς για
την πρόωση και το σύστημα διεύθυνσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ένα μεγάλο μειονέκτημα των ρομπότ τροχών είναι ότι απαιτούν σχετικά
ομαλές επιφάνειες για να κινηθούν. Τα ρομπότ συνεχούς τροχιάς που
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (β) είναι πιο ευέλικτα, μπορούν να
κινούνται σε ανώμαλο έδαφος και να ξεπερνούν τα εμπόδια και είναι εύκολο να
λειτουργούν. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουν την ακρίβεια ενός ρομπότ
τροχών, αν και με τα απαραίτητα συστήματα και αισθητήρες μπορούν να είναι
αξιόπιστα. Οι πλατφόρμες συνεχείς τροχιάς χρειάζονται δύο κινητήρες, ένα για
κάθε κομμάτι.

а

b

c

Τροχών (а), συνεχής τροχιάς (b) και αρθρόποδα ρομπότ (c)

Τα αρθρόποδα ρομπότ (c), όπως και τα ρομπότ συνεχής τροχιάς, μπορούν να
κινούνται σε τραχύ έδαφος και να ξεπερνούν τα εμπόδια. Ο βασικός κανόνας
είναι: όσο περισσότερα τα πόδια, τόσο καλύτερη είναι η ισορροπία του ρομπότ.
Για παράδειγμα, το ρομπότ με έξι πόδια (c) μπορεί να ελεγχθεί με τέτοιο
τρόπο ώστε τα τρία πόδια να βρίσκονται πάντα στο έδαφος ενώ τα άλλα τρία να
βρίσκονται στον αέρα. Τα ρομπότ με πόδια έχουν συνήθως δύο ή
περισσότερους κινητήρες ανά σκέλος, επομένως ένα ρομπότ με έξι πόδια
απαιτεί 12 κινητήρες. Η χρήση περισσότερων κινητήρων επιτρέπει μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων, αλλά σε βάρος του υψηλότερου βάρους της πλατφόρμας
και του υψηλότερου κόστους των εξαρτημάτων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Έλεγχος ανοικτού βρόχου - έλεγχος χωρίς ανατροφοδότηση
Οι εργασίες ελέγχου συνήθως περιλαμβάνουν δύο αντικείμενα: το αντικείμενο
ελέγχου (master) και το ελεγχόμενο αντικείμενο (slave). Στην απλούστερη
περίπτωση, η εντολή προέρχεται από το master και ο slave την εκτελεί χωρίς
να αναφέρει στο master τίποτα για το αποτέλεσμα, δηλ. Χωρίς να παρέχει
ανατροφοδότηση.

Direct connection
Controller

Controlled object

Έλεγχος ανοικτού βρόχου

Ο ελεγκτής του ρομπότ, με το εκτελέσιμο του πρόγραμμα, είναι η συσκευή
ελέγχου. Το αντικείμενο ελέγχου περιλαμβάνει τους τροχούς και το σώμα. Ο
ελεγκτής αποστέλλει τις εντολές ελέγχου του κινητήρα σε μια συγκεκριμένη
σειρά και ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται με το εσωτερικό ρολόι του, που
ονομάζεται «χρονοδιακόπτης» («timer»).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

25

Ένα σημαντικό έργο στον προγραμματισμό ρομπότ σχετίζεται με τον έλεγχο
της κίνησης του ρομπότ. Ας δούμε αυτό το έργο με περισσότερες
λεπτομέρειες.


Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω για ορισμένο χρονικό διάστημα

Οι εντολές ελέγχου του κινητήρα χρησιμοποιούνται για να μετακινηθεί το
ρομπότ προς τα εμπρός. Αυτές οι εντολές ενεργοποιούν απλά τους κινητήρες
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα:

Η εντολή motor [] είναι μια διάταξη τριών στοιχείων, καθένα από τα οποία
καθορίζει την τρέχουσα κατάσταση περιστροφής των μοτέρ Α, Β και C. Η
πλήρης κίνηση προς τα εμπρός επιτυγχάνεται με τον αριθμό 100 και η πλήρης
κίνηση προς τα πίσω με το -100. Η διακοπή επιτυγχάνεται με το 0. Η εκτέλεση
αυτής της εντολής είναι άμεση. Μετά την εκτέλεσή του, ο κινητήρας
ενεργοποιείται και συνεχίζει να τρέχει μέχρι να σταματήσει με κάποια άλλη
εντολή. Εάν μια εντολή τερματισμού λειτουργίας του κινητήρα εκτελείται
αμέσως μετά την εντολή motor[], το ρομπότ θα παραμείνει ακίνητο. Ακολουθεί
ένα παράδειγμα:

Έτσι, για να γίνει η κίνηση, απαιτείται μια χρονική καθυστέρηση πριν
απενεργοποιηθούν οι κινητήρες. Αυτό επιτυγχάνεται με λειτουργίες αναμονής.
Οι λειτουργίες αναμονής δεν οδηγούν σε συγκεκριμένες ενέργειες - επιτρέπουν
απλώς τη λειτουργία των κινητήρων:

Το εάν η κίνηση θα είναι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω καθορίζεται από την
κατεύθυνση περιστροφής των κινητήρων. Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση
κίνησης για τα ρομπότ EV3, πρέπει να ορίσετε μια θετική ή αρνητική τιμή για
την ταχύτητα του κινητήρα. Για παράδειγμα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εάν η κατεύθυνση αλλάξει με μεγάλη ταχύτητα, είναι πιθανό το ρομπότ να
«γλιστρήσει». Ως εκ τούτου, συνιστάται η ομαλή διακοπή. Πριν δώσετε την
εντολή "back", οι κινητήρες θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την πηγή ισχύος
και θα πρέπει να επιτρέπεται η κίνηση αδράνειας για κάποιο χρονικό διάστημα.
Για παράδειγμα:



Κατεύθυνση και περιστροφή

Για να περιστρέψετε το ρομπότ γύρω από τη θέση του, αρκεί να περιστρέψετε
τους κινητήρες σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ρομπότ θα περιστρέφεται
γύρω από το κέντρο του άξονα των τροχών, μετατοπισμένο στο κέντρο βάρους.
Για πιο ακριβή περιστροφή, πρέπει να ρυθμίσουμε το χρονισμό σε εκατοστά
του δευτερολέπτου. Ωστόσο, όταν επαναφορτίζεται η μπαταρία, θα πρέπει να
εισαχθούν νέες παράμετροι περιστροφής:

Υπάρχουν και άλλοι τύποι περιστροφής. Εάν ένας από τους κινητήρες
σταματήσει ή έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ ο
άλλος κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, η περιστροφή θα εμφανιστεί γύρω από
τον βραδύτερο κινητήρα. Αυτή η περιστροφή θα είναι πιο ομαλή:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ακλουθώντας ένα τετράγωνο

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται μέχρι τώρα, είναι δυνατό
να προγραμματίσετε το ρομπότ να ακολουθεί τις γραμμές ενός τετραγώνου ή
ενός άλλου πολύγωνου. Ο προγραμματισμός βασίζεται σε ένα βρόχο ή μια
άνευ όρων μετάβαση.

Μόλις προσδιορίσουμε τη διάρκεια της περιστροφής και τον αριθμό των
επαναλήψεων, μπορούμε να διδάξουμε το ρομπότ να κινηθεί γύρω από την
περίμετρο ενός τετραγώνου ή κάποιας άλλης μορφής. Για να διασφαλιστεί η
ακρίβεια της περιστροφής, η ισχύς των κινητήρων πρέπει να μειωθεί περίπου
δύο φορές. Οι χρόνοι αναμονής θα πρέπει να προσαρμοστούν κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας των δοκιμών.

Έλεγχος ανάδρασης
Η εμφάνιση της ανατροφοδότησης στο σύστημα σημαίνει ότι η συσκευή
ελέγχου αρχίζει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ελεγχόμενο
αντικείμενο. Η ανάδραση παρέχεται από αισθητήρες που συνδέονται με το
σώμα του ρομπότ. Τα δεδομένα του αισθητήρα τροφοδοτούνται στον ελεγκτή
(η τη συσκευή ελέγχου).
Direct connection

Controller

Feedback

Controlled object

Έλεγχος ανάδρασης
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Για παράδειγμα, για την κίνηση ανεξάρτητα από την ισχύ της μπαταρίας, είναι
δυνατή η χρήση ενός αισθητήρα ταχύτητας και θέσης του κινητήρα
(κωδικοποιητής) που επιτρέπει την πραγματοποίηση μετρήσεων με ακρίβεια 1
μοίρας. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί το γεγονός ότι όταν ο
σκελετός περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, ο αριστερός τροχός θα περιστραφεί
κατά 250 μοίρες γύρω από τον άξονά του.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αισθητήρες Ρομπότ

ΓΙ ΑΤΙ ΤΟ ΡΟΜ ΠΟΤ
ΧΡΕΙ ΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τα ρομπότ δεν μπορούν να δουν ή να αισθανθούν σαν τους ανθρώπους
αλλά, αν είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες για το εξωτερικό τους περιβάλλον. Εάν το πρόγραμμα που
είναι ενσωματωμένο στο ρομπότ μπορεί να ερμηνεύσει αυτές τις
πληροφορίες, τότε το ρομπότ μπορεί να ανταποκριθεί σε ορισμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

SE RVO ΚΙ ΝΗΤΗΡ ΑΣ,
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ)

Ο σερβοκινητήρας EV3 Mindstorms της Lego είναι ένας συνδυασμός
ηλεκτρικού κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και περιστροφικού αισθητήρα
που συνδυάζεται σε ένα σασί με συγκεκριμένο σχήμα.

Lego Mindstorms EV3 servo κινητήρας
Οι κινητήρες μικρού συνεχούς ρεύματος (DC) τυπικά στροβιλίζονται
πολύ γρήγορα και δεν έχουν ισχύ άξονα, οπότε δεν έχει νόημα να
συνδέονται απευθείας με τροχούς ή άλλους μηχανισμούς. Για να μειωθεί
η ταχύτητα περιστροφής και παράλληλα να αυξηθεί η ροπή,
χρησιμοποιείται ένα γρανάζι. Ο σερβοκινητήρας περιέχει οκτώ ταχύτητες
με συνολική σχέση μετάδοσης 1: 48.

Motor
Gearbox
Encoder

Η εσωτερική δομή του servo κινητήρα EV3

Κάθε κινητήρας διαθέτει έναν ενσωματωμένο περιστροφικό αισθητήρα
(κωδικοποιητή), ο οποίος μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ταχύτητα του
κινητήρα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο περιστροφικός αισθητήρας μετρά
τη γωνία περιστροφής του κινητήρα σε μοίρες, με ακρίβεια μέχρι ± 1
μοίρες. Η ολική περιστροφή του κινητήρα είναι 360 μοίρες. Ο
κωδικοποιητής επιτρέπει την ρύθμιση των ταχυτήτων του κινητήρα.
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του κινητήρα είναι η ροπή
στρέψης (αναφέρεται επίσης ως «στιγμή της δύναμης»). Η ροπή είναι μια
φυσική διανυσματική ποσότητα. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το
διάνυσμα της δύναμης με την ακτίνα στην οποία δρα η δύναμη (η ακτίνα
ξεκινά από τον άξονα περιστροφής μέχρι το σημείο εφαρμογής της
δύναμης).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Στιγμή δύναμης

ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΑΦΗΣ

Για να μπορεί το ρομπότ να αισθάνεται την αφή και την πίεση, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας αφής. Αυτό είναι ένα κουμπί που έχει
δύο πιθανές καταστάσεις - pressed και released . Στο πρόγραμμα, ο
αισθητήρας αναγνωρίζει άλλη μια ακόμα κατάσταση - bumped. Οι
αισθητήρες αφής χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εμποδίων μπροστά
από ένα κινούμενο ρομπότ.

Released

Pressed

Σχέδιο και εξωτερική εμφάνιση του αισθητήρα EV3touch του Lego
Mindstorms

ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΑΠΟΣΤ ΑΣΗΣ

Ο υπερηχητικός αισθητήρας επιτρέπει στο ρομπότ να «βλέπει» και να
αναγνωρίζει αντικείμενα, να αποφεύγει εμπόδια, να μετρά αποστάσεις και
να ανιχνεύει κίνηση. Ο αισθητήρας μετρά την απόσταση από το
αντικείμενο σε εκατοστά και ίντσες. Οι μετρήσεις κυμαίνονται από 0 έως
2,5 m με ακρίβεια ± 3 cm.
Ο αισθητήρας απόστασης αποτελείται από πομπό και ένα δέκτη. Ο
πομπός εκπέμπει ένα κύμα στην υπερηχητική περιοχή, το κύμα αναπηδά
από την επιφάνεια του αντικειμένου και στη συνέχεια λαμβάνεται από τον
δέκτη (δείτε το παρακάτω σχήμα).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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X, cm
Distance S, cm

α

X, cm

Transmitter Receiver

Λειτουργικό διάγραμμα του αισθητήρα απόστασης

Χρειάζεται χρόνος (Δt) έτσι ώστε το ηχητικό κύμα να ταξιδέψει την
απόσταση (S) από το αντικείμενο. Επομένως, το πρόγραμμα δεν θα λάβει
άμεσα τα δεδομένα από τον αισθητήρα. θα τα λάβει μόνο μετά την
πάροδο του χρόνου. Ο αισθητήρας υπερήχων που περιλαμβάνεται στο
σετ Lego Mindstorms EV3 μπορεί να αντιληφθεί απόσταση S έως 2,5
μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι, γνωρίζοντας την ταχύτητα του ήχου στον αέρα
V_sound (V_sound = 330m / s), μπορούμε να υπολογίσουμε το
μέγιστο χρόνο αναμονής για το ανακλώμενο κύμα Δt:
𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 330 𝑚⁄𝑠
1
Δ𝑡 =
=
=
𝑠 ≈ 0,15𝑠
2. 𝑠
2 . 2,5m 66
Τα μεγάλα αντικείμενα που έχουν στερεές επιφάνειες και μπορούν να
αντανακλούν τον ήχο καλά θα παράγουν τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Τα χειρότερα αποτελέσματα θα προκύψουν με την ακτινοβολία μικρών ή
λεπτών αντικειμένων, καθώς και αντικειμένων με καμπύλη επιφάνεια (π.χ.
σφαίρα). Τα μαλακά αντικείμενα μπορούν να απορροφήσουν υπερηχητικά
κύματα και δεν μπορούν να ανιχνευθούν από αυτόν τον αισθητήρα. Δύο ή
περισσότεροι υπερηχητικοί αισθητήρες που λειτουργούν στο ίδιο δωμάτιο
μπορούν να παρεμβαίνουν μεταξύ τους και να μειώνουν την ακρίβεια των
αποτελεσμάτων μέτρησης.
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΦΩΤΟΣ

Η φωτεινότητα είναι μια φυσική ποσότητα αριθμητικά ίση με την
ποσότητα φωτός που πέφτει πάνω σε μια μονάδα επιφάνειας. Στο
σύστημα SI, η μονάδα μέτρησης για το φωτισμό ονομάζεται lux (lx). Η
φωτεινότητα είναι ευθέως ανάλογη με την ένταση του φωτός της πηγής και
εξαρτάται από την απόσταση της φωτεινής πηγής από το φωτισμένο
αντικείμενο καθώς και από τη γωνία με την οποία οι ακτίνες φωτός
φτάνουν στην επιφάνεια.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθητήρων φωτός, όπως οι φωτοαντιστάσεις,
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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οι φωτοδίοδοι και τα φωτοτρανσίστορ. Ο αισθητήρας φωτός περιέχει μια
υπέρυθρη λυχνία LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί προγραμματικά, καθώς και ένα φωτοκύτταρο που μετρά
τη φωτεινότητα του φωτός που πέφτει πάνω του (δείτε το παρακάτω
σχήμα). Στη λειτουργία Ambient Light, η ποσότητα φωτός που πέφτει στο
φωτοευαίσθητο στοιχείο μετατρέπεται σε ψηφιακή τιμή που
χρησιμοποιείται στη συνέχεια στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, με έναν
αισθητήρα που λειτουργεί σε αυτή τη λειτουργία, το ρομπότ μπορεί να
προγραμματιστεί για να αναζητήσει την πιο φωτισμένη θέση στο δωμάτιο.

Photodetector
LED

Αισθητήρας Φωτός

Στη λειτουργία Reflected Light , μια φωτεινή πηγή (LED) προστίθεται στο
φωτοευαίσθητο στοιχείο. Το εκπεμπόμενο φως αναπηδά πάνω σε μια
επιφάνεια και ανακλάται πίσω στο φωτοευαίσθητο.
Όσο πιο φωτεινή είναι η αντανακλαστική επιφάνεια, τόσο περισσότερο
αντανακλάται το φως στο φωτοευαίσθητο στοιχείο. Αντίθετα, όσο πιο
σκούρα είναι η επιφάνεια, τόσο λιγότερος φωτισμός εισέρχεται στο
φωτοευαίσθητο στοιχείο. Αυτή η ποσότητα φωτός μετατρέπεται σε
ψηφιακή τιμή και μεταδίδεται στο πρόγραμμα. Αν ο αισθητήρας είναι
τοποθετημένος πάνω από μια σκοτεινή επιφάνεια, στο πρόγραμμα
εμφανίζονται μικρές τιμές ανάκλασης. Όσο πιο φωτεινή η επιφάνεια, τόσο
μεγαλύτερες τιμές ανάκλασης λαμβάνονται (βλ. Σχήμα (β) παρακάτω).
Για να λειτουργήσει σωστά ο αισθητήρας, πρέπει να τοποθετηθεί σε ορθή
γωνία 1 cm πάνω από την επιφάνεια.

The light falls on the
photocell
The LED emits red
light

The light falls on the
photocell
The red backlight LED is
off

„Reflected Light“
λειτουργία

„Ambient Light“
λειτουργία

(α) Λειτουργίες του αισθητήρα φωτός

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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(β) Μετρήσεις αισθητήρων φωτός (σε λειτουργία Reflected Light) σε μια
φωτεινή και μια σκοτεινή επιφάνεια

Το φωτοκύτταρο στον αισθητήρα φωτός είναι πιο ευαίσθητο στην
υπέρυθρη ακτινοβολία παρά στο συνηθισμένο φάσμα του ορατού φωτός.
Ένας τρόπος για να ελέγξετε την κίνηση των ρομπότ είναι να τα
προγραμματίσετε να μετακινούνται κατά μήκος
επισημασμένων
επιφανειών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας φωτός,
ο οποίος είναι τοποθετημένος κάθετα στο δάπεδο στο οποίο βρίσκονται
οι επισημασμένες γραμμές. Για να εφαρμοστεί σωστά ο αλγόριθμος
ακολουθίας γραμμής, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την τιμή του
κατωφλίου για την απόκριση του αισθητήρα. Αυτή είναι η τιμή που
χωρίζει δύο περιοχές μετρήσεων, για παράδειγμα, "φωτεινό" και
"σκοτεινό". Χρησιμοποιώντας την τιμή του κατωφλίου, το ρομπότ θα
καθορίσει ποιες τιμές των μετρήσεων του αισθητήρα φωτός είναι
"φωτεινές" και ποιες είναι "σκοτεινές". Αυτό επιτρέπει τη διάρθρωση
όλων των πιθανών μετρήσεων του αισθητήρα (0 έως 100) σε δύο περιοχές.
Ανάλογα με το ποια από τις περιοχές πρέπει να ακολουθήσει, το ρομπότ
θα στρίψει αριστερά ή δεξιά για να αποφύγει την απόκλιση από τη
γραμμή. Η τιμή του κατωφλίου θα αλλάξει σε διαφορετικές περιπτώσεις,
ανάλογα με το επίπεδο φωτισμού στο δωμάτιο, καθώς και την
ανακλαστικότητα της επιφάνειας και της μαύρης γραμμής. Η τιμή του
κατωφλίου ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος μεταξύ των μετρήσεων
αισθητήρα στις σκοτεινές και τις φωτεινές περιοχές.
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΧΡΩΜ ΑΤΟΣ

Ο αισθητήρας χρώματος Lego Mindstorms EV3 είναι ένας εξελιγμένος
αισθητήρας φωτός που αναγνωρίζει 6 διαφορετικά χρώματα. Εκτός από
το βασικό του καθήκον - τη διάκριση των χρωμάτων, αυτός ο αισθητήρας
διπλασιάζει τις λειτουργίες ενός αισθητήρα φωτός. Ο αισθητήρας
ανιχνεύει τα χρώματα με τη διαδοχική μέτρηση του ανακλώμενου φωτός
από τα κόκκινα, πράσινα και μπλε LED. Τα αποτελέσματα αυτών των
μετρήσεων επεξεργάζονται και ο αισθητήρας προσδιορίζει την
πλησιέστερη τιμή χρώματος με τη μορφή ενός κώδικα. Προκειμένου να
προσδιοριστεί σωστά το χρώμα, είναι απαραίτητο ο αισθητήρας να είναι
τοποθετημένος σε ορθή γωνία 1 cm πάνω από την επιφάνεια.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Lego Mindstorms EV3 αισθητήρας χρώματος
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΗΧΟΥ

Ο αισθητήρας ήχου είναι ένα μικρόφωνο. Μετράει το επίπεδο ήχου του
σήματος (ήχοι από 20-20000 Hz, που ανιχνεύονται από το ανθρώπινο
αυτί), καθώς και υπόηχου (κάτω από 20 Hz) και υπέρηχου (πάνω από
20000 Hz). Ο όγκος του ήχου ή η στάθμη της ηχητικής πίεσης μετριέται
σε μονάδες που ονομάζονται ντεσιμπέλ (dB). Τα Decibels δείχνουν πόσο
υψηλότερος ή χαμηλότερος είναι ο ήχος σε σχέση με άλλους ήχους. Για
τους σκοπούς του αισθητήρα, το 0 dB είναι ο πιο ήσυχος ήχος στα όρια
ακρόασης του μέσου ατόμου. Η μέγιστη ηχητική πίεση που μπορεί να
μετρήσει ο αισθητήρας είναι περίπου 90 dB, που αντιστοιχεί στον όγκο
του ήχου που παράγεται από ένα χλοοκοπτικό. Οι μετρήσεις του
αισθητήρα ήχου εκφράζονται ως ποσοστό της μέγιστης μετρήσιμης
ισχύος.

Ο Lego Mindstorms EV3 αισθητήρας ήχου

Ο αισθητήρας ήχου EV3 Mindstorms της Lego μπορεί να δώσει τις
ακόλουθες ενδείξεις: μια μέτρηση της τάξης του 4-5% ταιριάζει με το
επίπεδο θορύβου ενός ήσυχου καθιστικού. μια μέτρηση 5-10% ταιριάζει
με τη συνηθισμένη ομιλία που ακούγεται σε μεσαία απόσταση. μια
μέτρηση 10-30% αντιστοιχεί σε κανονική συνομιλία κοντά στον
αισθητήρα ή μουσική που παίζεται σε κανονικό επίπεδο ήχου. μια
μέτρηση 30-100% ταιριάζει με ισχυρές κραυγές ή μουσική. Τα δεδομένα
θα ισχύουν όταν ο αισθητήρας βρίσκεται σε απόσταση 1 μ από την πηγή
ήχου. Η ευαισθησία του ήχου του ανθρώπινου αυτιού εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα του ήχου. Το αυτί είναι πιο ευαίσθητο
σε ήχο 3-5 kHz, ενώ οι τιμές κάτω από 20 Hz και πάνω από 20 kHz είναι
ήδη πέρα από τη φυσική του ικανότητα. Ο αισθητήρας ήχου μπορεί να
μεταβεί στη λειτουργία dBA, όπου οι τιμές μέτρησης ταιριάζουν
περισσότερο με το διάγραμμα ευαισθησίας του αυτιού και την αντίστοιχη
τιμή της ηχητικής πίεσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
Ε ΠΙ ΤΑΧ ΥΝΣΗΣ
(Ε ΠΙ ΤΑΧ ΥΝΣΙ Ο
ΜΕΤΡΟ)

Τα επιταχυνσιόμετρα είναι μικροί αισθητήρες κίνησης που
χρησιμοποιούνται σε διάφορες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των
smartphones και των tablet. Μετρούν την επιτάχυνση - μια ποσότητα που
υποδηλώνει τη μεταβολή της ταχύτητας ενός κινούμενου αντικειμένου ανά
μονάδα χρόνου. Η μονάδα μέτρησης για την επιτάχυνση είναι τα μέτρα
ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο (m / s2). Η επιτάχυνση της γης
δηλώνεται με το γράμμα g (από τη "βαρύτητα") και είναι ίση με 9,8 m /
s2.
Τα επιταχυνσιόμετρα είναι ηλεκτρομηχανικές συσκευές που μετρούν τις
στατικές δυνάμεις (όπως η βαρύτητα) ή τις δυναμικές δυνάμεις (όπως οι
κραδασμοί και η κίνηση). Αυτές οι συσκευές μπορούν να μετρήσουν την
επιτάχυνση σε έναν, δύο ή τρεις άξονες, με τα επιταχυνσιόμετρα στα
σύγχρονα smartphones και tablets συνήθως να λειτουργούν με τρεις
άξονες. Ο αισθητήρας του επιταχυνσιομέτρου επιτρέπει στο ρομπότ να
αντιλαμβάνεται την προκύπτουσα επιτάχυνση όταν αλλάζει η ταχύτητα σε
κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις και να αντιλαμβάνεται την
"απόκλιση" του από την οριζόντια.
Η δράση του αισθητήρα βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο - η
εμφάνιση ενός ηλεκτρικού φορτίου σε μια πιεζοηλεκτρική επιφάνεια υπό
μηχανική πίεση. Όταν το ρομπότ αλλάζει ταχύτητα (επιταχύνει ή
επιβραδύνει), η αδράνεια του επιτρέπει στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο να
τεντωθεί ή να συρρικνωθεί. Γνωρίζοντας τη μάζα t, το μήκος l, τον
συντελεστή αναλογικότητας q και την τάση U, η επιτάχυνση μπορεί να
υπολογιστεί με τον τύπο:
𝑈. 𝑞 = 𝑚. 𝑙. 𝑎 => 𝑎 =

𝑈. 𝑞
𝑚. 𝑙

+
l

-

U

m
Αρχή λειτουργίας και εξωτερική εμφάνιση του αισθητήρα επιτάχυνσης

Ο αισθητήρας επιτάχυνσης επιτρέπει την μέτρηση της επιτάχυνσης στο
εύρος ± 19,62 m / s2, δηλ. Το διπλάσιο της επιτάχυνσης της ελεύθερης
πτώσης g (g = 9,8 lM / s2).
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
Μ ΑΓΝΗΤΙ ΚΗΣ
ΠΥΞΙ Δ ΑΣ

Ο αισθητήρας μαγνητικής πυξίδας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό
του τρέχοντος προσανατολισμού του ρομπότ στο χώρο. Είναι το
ψηφιακό ανάλογο μιας συμβατικής πυξίδας. Η λειτουργία της ψηφιακής
πυξίδας (βλέπε το σχήμα παρακάτω) βασίζεται σε μια επίδραση της
μαγνητικής αντίστασης, δηλ. Μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης ενός
υλικού υπό την επίδραση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
Η μαγνητική αντίσταση Rφ αλλάζει την τιμή της ανάλογα με την
κατεύθυνση των δυνάμεων του μαγνητικού πεδίου, με αποτέλεσμα την
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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εμφάνιση μιας διαφοράς δυναμικού. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία
περιστροφής του αισθητήρα φ σε σχέση με τις γραμμές ισχύος του
μαγνητικού πεδίου της Γης, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση. Η
ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα είναι 1 μοίρα και οι τιμές μέτρησης
κυμαίνονται από 0 μοίρες έως 359 μοίρες.
N

φ
Rφ

U
S

Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα πυξίδας

ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ

Ο γυροσκοπικός αισθητήρας Lego μπορεί να ανιχνεύσει την κίνηση σε
έναν άξονα περιστροφής. Μπορεί να αντιληφθεί την ταχύτητα
περιστροφής σε μοίρες και σε δευτερόλεπτα, η οποία με τη σειρά της
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του χρόνου που
απαιτείται για την περιστροφή του ρομπότ ή οποιουδήποτε στοιχείου του.
Επιπλέον, ο γυροσκοπικός αισθητήρας καταγράφει τη συνολική γωνία
περιστροφής σε μοίρες. Με αυτό τον τρόπο η κίνηση του ρομπότ μπορεί
να ελεγχθεί. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον αισθητήρα μπορούμε να
καθορίσουμε την ταχύτητα του ρομπότ σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο.

Εξωτερική εμφάνιση του αισθητήρα γυροσκοπίου

Εξωτερική εμφάνιση του αισθητήρα γυροσκοπίου.
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΥΠΕΡΗΘΡΩΝ

Ο αισθητήρας υπερύθρων Lego Mindstorms EV3 επιτρέπει την
ανίχνευση των σημάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας που αποστέλλονται,
παραδείγματος χάριν μέσω ενός υπέρυθρου φάρου, καθώς και για την
αποστολή δικών του υπέρυθρων σημάτων και την ανάλυση της
αντανάκλασής τους από άλλα αντικείμενα (βλέπε τα παρακάτω σχήματα).

Εξωτερική εμφάνιση του αισθητήρα Lego Mindstorms EV3 και του υπέρυθρου φάρου

Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η υπέρυθρη ακτινοβολία καταλαμβάνει
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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την περιοχή μεταξύ του κόκκινου ορίου του ορατού φάσματος και των
μικροκυμάτων (750 nm έως 1 mm). Συχνά ονομάζεται θερμική
ακτινοβολία. Αυτός ο τύπος σήματος χρησιμοποιείται στα περισσότερα
τηλεχειριστήρια τηλεόρασης. Όπως και το ορατό φως, η υπέρυθρη
ακτινοβολία αποκλείεται από αντικείμενα στη διαδρομή του, οπότε
πρέπει να διατίθεται ελεύθερος χώρος μεταξύ του υπέρυθρου πομπού και
του υπέρυθρου αισθητήρα. Το ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τα
υπέρυθρα σήματα, αλλά ο κανονικός φωτισμός του δωματίου δεν θα
επηρεάσει τις ενδείξεις του αισθητήρα.

Infrared detector and infrared ball

Ο αισθητήρας ανίχνευσης υπερύθρων χρησιμοποιεί πέντε αισθητήρες
υπερύθρων που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, σε απόσταση
60 μοίρες μεταξύ τους, και με αυτή τη βάση καθορίζει την πηγή των
σημάτων IR και την έντασή τους. Παράγει επίσης ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία στο υπέρυθρο φάσμα.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο ηλεκτρο-οπτικός ανιχνευτής εγγύτητας είναι παρόμοιος με έναν τυπικό
αισθητήρα φωτός, αλλά χρησιμοποιεί παλλόμενο φως για την εξάλειψη
της παρεμβολής του φωτός του περιβάλλοντος ή του φόντου με τη
διαδικασία μέτρησης. Όταν χρησιμοποιείται παλμικό φως, η φωτεινότητα
μπορεί να είναι σχετικά υψηλή κατά τη διάρκεια του παλμού. Ο
αισθητήρας ανιχνεύει και καθορίζει τη διαφορά μεταξύ της μέτρησης
φωτός πριν από την εκπομπή του παλμού και τη μέτρηση του φωτός κατά
τη διάρκεια του παλμού.
Ο ηλεκτρο-οπτικός ανιχνευτής εγγύτητας έχει δύο τρόπους λειτουργίας:
ευαισθησία x1 και ευαισθησία x4. Σε λειτουργία ευαισθησίας x4, μπορεί
να ανιχνεύσει μια υπέρυθρη σφαίρα σε απόσταση 15 cm. Για μικρά λευκά
αντικείμενα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευαισθησία x1. Αυτός ο
αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προγραμματιστεί ένα
ρομπότ έτσι ώστε να ανιχνεύει αντικείμενα χρησιμοποιώντας τα
ανακλώμενα σήματα φωτός. Η ενσωματωμένη λειτουργία διόρθωσης του
φωτισμού του περιβάλλοντος επιτρέπει τη χρήση του τόσο σε έντονο φως
όσο και σε σκοτεινά σημεία.

Ο αισθητήρας ανίχνευσης αντικειμένων
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

38

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ο κωδικοποιητής είναι μέρος του:
a) servo κινητήρα
b) αισθητήρα αφής.
c) αισθητήρα απόστασης.
d) αισθητήρα φωτός.
2. Για τον προσδιορισμό της απόστασης, ο αισθητήρας απόστασης
χρησιμοποιεί:
a) Σήματα στο εύρος 20-20000 Hz;
b) Σήματα πάνω από 20 kHz;
c) Φως στο εύρος 380-740µm;
d) Φως που υπερβαίνει τα 740µm;
e) Φώς κάτω από τα 380µm.
3. Για να καθορίσει το επίπεδο θορύβου, ο αισθητήρας ήχου
χρησιμοποιεί:
a) Σήματα στο εύρος 20-20000 Hz;
b) Σήματα που υπερβαίνουν τα 20 kHz;
c) Φώς στο εύρος 380-740µm;
d) Φως πάνω από 740µm;
e) Φως κάτω από 380µm.
4. Ο αισθητήρας χρώματος χρησιμοποιεί:
a) Σήματα στο εύρος 20-20000 Hz;
b) Σήματα πάνω από 20 kHz;
c) Φως στο εύρος 380-740µm;
d) Φως πάνω από 740µm;
e) Φως κάτω από 380µm.
5. Ο αισθητήρας ακολούθησης γραμμής χρησιμοποιεί:
a) Σήματα στο εύρος 20-20000 Hz;
b) Σήματα πάνω από 20 kHz;
c) Φως στο εύρος 380-740µm;
d) Φως πάνω από 740µm;
e) Φως κάτω από 380µm.
6. Ο αισθητήρας ανίχνευσης αντικειμένων χρησιμοποιεί:
a) Σήματα στο εύρος 20-20000 Hz;
b) Σήματα πάνω από 20 kHz;
c) Φως στο εύρος 380-740µm;
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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d) Φως πάνω από 740µm;
e) Φως κάτω από 380µm.
Σωστές απαντήσεις: 1 (a); 2 (b); 3 (a); 4 (c); 5 (d); 6 (c)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Πρόσθετο Υλικό για Εκμάθηση

About Robots
Editor: Stanimir Yordanov and Todor Todorov, Technical University of Gabrovo – Bulgaria
W HAT I S A ROBOT?

The robot is a complex automated system that can function both with human participation and
control, and completely independently. It is a device (stationary or mobile) that usually imitates
actions that usually performed by humans or animals. The robot can also be a mechanical system
that moves in space. Simple wheels, track chains or levers resembling animal feet may be used to
implement movement.
The word "robot" originates the Czech word "robot" meaning work. It was first used by writer
Karel Chapek in his play R.U.R. (Rossum Universal Robots), published in 1920. The word
robotics, which describes the scientific field of robotics research, was suggested by the writer
Isaac Azimov.
The robot combines a collection of different types of systems and modules assembled into one
complete device. These modules have been created and used in various other devices before the
invention and creation of the robot. In addition to its basic systems and modules, the robot can
be upgraded with specific tools to perform any necessary work (welding machine, laser cutting
system, mechanical drilling or cutting tools, etc.).
The robot can be very useful, but it can also be equally dangerous to its surrounding
environment, both for humans and facilities, and for those who work with it. The high speed at
which each of the axles moves can cause material damage, injure others and even lead to a fatal
accident. Therefore, safety is an essential concern for robot applications. In order to prevent and
avoid possible injuries, it is necessary to follow basic safety rules.
TYPES OF ROBOTS

The word robot is used to refer to a range of machines that can perform movement and various
operations. They exist in many forms: from a humanoid that mimics the human form and mode
of movement to industrial robots, whose appearance is determined by the function they perform.
Robots can be classified as mobile, industrial, and robots specialized in the task they are supposed
to perform.
The figure below shows different types of robots such as domestic helpers, industrial robots,
military robots, space robots, and humanoid robots.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Robots used in various fields
Human-controlled robots can be used in a variety of industries and areas, such as medicine,
military operations, underwater equipment for inspecting the sea bed, dams and structures, etc.
Robots that work independently – without the participation of humans – by following a
predefined program include: industrial robots, robots for use in agriculture, robots for use in the
food industry, humanoid robots designed to serve people with reduced mobility, etc.
Industrial robots are some of the most common ones. They are used to automate production
processes such as: welding, painting, assembling, gripping and moving objects, printing plate
production, packaging, labelling, inspection, quality control, etc. All of those are activities that
must be performed with high reliability, precision and efficiency. Figure 1.2 shows different types
of industrial robots that do not allow people to be present in their perimeter. During the recent
years a new class of industrial robots is being increasingly developed - the so-called collaborative
robots. They are designed to work in an environment where they interact with people or other
machines. The robot is programmed in such a way that when a person appears or an obstacle
arises in the perimeter of his action, he will slow down his movement speed, wait or stop his job
completely in order to avoid an accident. Figure b) below shows different types of collaborative
robots.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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а. Ordinary industrial robots

в. Collaborative industrial robots
AP P LI C ATI ON OF ROBOT S

Robots can nowadays be found anywhere in every sector of the economy and people’s lives.
They are used to perform tasks in a work environment that is harmful and dangerous to humans,
such as in integrated circuits manufacturing, battery production, firefighting, nuclear reactor
repair, mine clearance, ammunition disposal, work in space, etc.
Robots are used also in activities that require precise movement and positioning and that involve
repetitive, monotonous and uniform labour. They are continuously being refined with more
features and capabilities. Robots are most widely used in the automotive industry. The figure
below shows the production lines of robots producing other robots.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Production lines of robots producing other robots
Robots can interact with each other and perform a variety of tasks completely on their own,
without the participation of humans. The usefulness of a production line of robots lies in its
flexibility and the ability to quickly change the type of product manufactured. When modifying
and upgrading a car model, or when launching a new car model, the robots in the production line
can be quickly and easily reprogrammed to produce the new product.
The figure below shows various types of robots used by the army for intelligence, explosive
disposal, cargo transfer, etc.

Robots used in the military
Robots are also used in everyday life and in our homes. Examples of such robots are the
machines and devices that help or completely replace our work in various daily activities. These
are robotic systems such as vacuum cleaners, lawn mowers and more.
Robots have long established themselves as indispensable tools in various types of scientific
research, as well as in the study of oceans and space. An increasing number of robotic systems
are sent to explore the surface of the moon and Mars.
Robots are increasingly being used in medicine, too. They are used both in the manufacture of
various drugs and by doctors during surgeries, as they allow for extreme precision of movement.
Not only do they allow the surgeon to perform the necessary actions, but they can also control
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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him and prevent him from inadvertently injuring surrounding tissue. The figure below shows
robots with the help of which complex surgical operations are performed.

Robots used in medicine
Human lives are become so interrelated with robot applications, that it has now become
impossible to develop human society without them.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Programming Algorithm
Developing a particular algorithm is the first step in writing programs. Very often, the developer
would just sit in front of the computer and start coding without any algorithm in mind. This is a
completely doable task for developers with sufficient experience when it comes to usually
necessary to take the time to develop an algorithm before starting coding. The algorithm must
enable the proper functioning of the program. Very often, for complex programs, it is not
enough to create just one main algorithm, but also separate algorithms for the various functions
that will be contained in the program.
Algorithms are created with the help of graphics. They are easy to create and easy to use. The
block diagram is a description of the algorithm, which consists of beginning, end, nodes, and
branches. The branches are marked with arrows that indicate the direction, i.e. the order in which
operations will be performed. The figure below shows the main graphic symbols that are used to
construct block diagrams of algorithms.
The following rules must be followed when designing an algorithm:
• The description of the steps in the algorithm must be clear and precise and not oriented in
advance toward a particular programming language;
• Actions in the implementation of the steps should not be ambiguous or open to interpretation;
• The actions describing the body of the algorithm should be comprehensively described.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Start / End of program
Processing of data

Input/output operations

Yes

No

Decision

Subroutine
On-page reference

Off-page reference

Parallel operations

Coment

Direction of action

Graphical symbols used for building block diagrams in algorithms
Depending on the number of steps that are performed during their execution, the algorithms are
divided into:
• Linear - This is the simplest kind of algorithm in which the number of actions is equal to the
number of steps described in it. In addition, actions from each step are carried out sequentially
and in the order of their description.
• Branched - This is an algorithm that includes conditions leading to branching (different steps).
When a branched in reached, a choice must be made about the next step between two or more
alternative actions. When implementing such an algorithm, the number of actions performed is
usually different from the number of steps described. In some cases, the actions can be very small
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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in number and quickly move to the end of the algorithm. In other cases, the execution may go
through a very large number of steps. The figure below shows a diagram of a branching
algorithm.
START
Initialization of
the device

Time = 2

Yes

No

Time == 2 min

Led1 = true

Led1 = false

END
Diagram of a branching algorithm

• Looping - This is an algorithm in which some actions that need to be repeated are organized as
a loop – a repetitive block that is implemented until a value satisfying a certain condition is
reached. With these types of algorithms, the actions performed repeatedly exceed the number of
individual steps in the list. The figure below shows a diagram of a looping algorithm.

START
Initialization of
the device

Time = 1

Yes
Time == 5

Led1 = false

END

No

Led1 = true

Time = Time + 1

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Diagram of a looping algorithm
• Consecutive - This is an algorithm in which actions are performed one after the other (each
step is performed during a different period of time).
• Parallel - This is an algorithm in which the actions described in the algorithm’s steps are
independent of one another and can be performed in parallel.
BR ANCHI NG S TRUCTURES I N P ROGR AM S W ITH S WITCH .. CASE OPE R ATOR

When writing programs, we sometimes need to perform multivariate branching. This could be
achieved through a structure made up of repeating if .. else operators. For example, if we need to
check the status of a variable in the range from 0 to 100, then we need to write 100 blocks with
the if .. else statements. This is not convenient, which is why a structure based on the switch .. case
operators is used. The Figure below shows the syntax of this type of multivariate branching.

Multivariate branching syntax with switch .. case operators
When using switch .. case operators, depending on the value of the variable, one or the other block
of program code will be executed. All case blocks can include different operations. The brake
operator indicates the completion of the corresponding case block and forwards the program
outside the switch .. case structure (after line 150 of the figure above). If the brake statement is not
inserted at the end of a case block, then program execution continues to the next case block until it
reaches a brake operator. This is useful in cases when it is necessary to execute the code from
several consecutive blocks of the case operator.
The code placed in the default operator block is executed only when the value of the variable
checked by the switch operator is not included in the condition of any of the case blocks.
In the Figure below, a block diagram of a multivariate branching algorithm with switch .. case
operators is described
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switch(a)

Yes

case 1

Block case 1
break;

No
Yes
case 2

Block case 2
break;

No

Yes
case n
No

Block case n
break;

Block default

Block diagram of a multivariate branching algorithm with switch .. case operators
TYPE S OF PROGR AM MI NG LANGU AGE S

Nowadays, developers use a wide range of different programming languages. Languages can be
classified in different ways. At the most basic level, they are divided into two types, low-level
languages and high-level languages.
Low level languages are:


Machine languages: These are programming languages that are difficult for people to
understand. They are specifically oriented to a particular type of processor, i.e. each
processor can run programs written in its own machine language. This means that a
programmer working with a type of microcontroller cannot program a controller that
works with another machine language.



Assembly languages: These languages are similar to machine languages, but instead of
binary code, operands are written in words called mnemonic code.

High-level languages are:


Procedural languages: In these languages, keywords (taken from the human language)
with a specific syntax are used to describe the actions that the processor must perform
sequentially. The program is then compiled into a machine language for the respective
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processor. Each of the high-level language keywords is described with several machine
language instructions. This results in better productivity when writing the program. At
the same time, compilation decreases the speed of execution of the program, and
execution is slower than that of programs written in machine language. Examples of
procedural languages include Basic, Pascal, C, etc.


Object-oriented languages: These are top-level languages that have been developed
based on procedural languages. They allow for the use ready-made libraries with predeveloped classes and components, as well as for inheriting properties and parameters
of existing classes. In addition, they allow the programmer to create their own objects
and classes. These languages include Visual Basic, Turbo Pascal, C ++, Delphi,
CBuilder, Java, etc.

High-level languages require additional programs that translate a program written with a simple
text editor into a machine language and then execute it by the appropriate processor. These
additional programs are:
• Translators - these are programs through which the text operators described in the program are
translated into the language of the processor (machine binary code). Each language has its own
translator for each individual processor. In turn, translators are two types of action:
-

Compilers – they implement the program in two stages. First, the program is translated to
executable code and stored into data storage. Second, the translated and stored machine
instructions are started and executed.

-

Interpreters – they achieve consistent execution of the stages of compilation and
execution. The compiled code is saved in RAM and then run. Each time the program is
restarted, both steps are performed again.

ASSESSMENT

1. What kinds of algorithms exist depending on the number of steps performed?
a) looping
b) linear
c) consistent
d) algorithmic
e) circular
f) branched
2. What kinds of algorithms exist depending on time period during which they are executed?
a) circular
b) consecutive
c) algorithmic
d) parallel
e) branched
Correct Answers: 1 (a, b, f); 2 (b, d)
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Actuators and Propulsion
TYPES OF ELECTRIC AC TUATORS

An electric motor is an electromechanical device that converts electrical energy into mechanical
energy using a two-pole magnet. Electric motors are most commonly used as actuators. The
common characteristic of all motors is that they consist of one stationary and one rotating part. A
directional magnetic flux source is placed in the stationary part (usually the engine housing, also
called a stator). The rotating part is most often a shaft around which a wire is coiled. Electric
current flows through the wire. When placed in the magnetic field of the stator, the electric
current flowing through the conductor in the rotor generates a deflecting force that drives the
shaft (rotor) of the motor mechanically.
Several types of motors are distinguished, depending on their construction and the electricity
used by the electric motors.


Direct Current (DC) motors

These motors use direct current to work. Magnetic poles are built into the stator to provide a
permanent magnetic field. The poles can be made of coils with a wire coiled on the core or with
permanent magnets that create a homogeneous permanent magnetic field. When supplied with
electricity, the coils provide the necessary permanent magnetic field.
DC motors, in turn, can be divided according to the type of stator winding into:


DC motors with separate (independent) excitation. In this case, stator windings are
powered by a separate current source;



DC motors with series excitation. In this type, the stator winding and the rotor circuit are
connected to the main power supply in series;



DC motors with parallel excitation. In these motors, the stator winding and the rotor
circuit are connected to the main power supply in parallel;

In the past, DC motors were widespread and used almost everywhere. Unfortunately, they have a
significant disadvantage. Graphite brushes that mechanically rub against the rotor collector are
used to enable the current to flow through the engine’s rotor. This mechanical friction causes
abrasion and frequent damage. In addition, they need to convert the current into direct current
before they can use it. And last but not least, they are much more expensive to manufacture.


Alternating Current (AC) motors

These types of motors use alternating current as a power source. With the development of
technology, the management of AC motors has become easier and more efficient compared to
that of DC motors. Depending on the type of voltage they use, AC motors can be single-phase
or three-phase. Both types of electric motors have found widespread use in the home and
industry. Single-phase motors are mostly used in households, while three-phase motors are used
mostly in industry because of the higher power they can deliver.
According to their design, AC motors are divided into two types – induction motors and
synchronous motors.


Induction electric motors

This is the most common type of electric motors due to the qualities they possess - low cost,
simplified construction, ease of manufacturing, lack of mechanically wearing parts, etc. As with
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DC motors, induction motors consist of a stationary part (stator) and a rotating part (rotor). A
rotating magnetic field of a certain frequency is generated in the stator. The so-called windings
are short-circuited in the rotor. The rotating magnetic field of the stator creates an electromotive
force in the windings of the rotor and thus propels it in the same direction as the direction of the
rotation. What is specific about the operation of these type of motors is that the speed of the
rotor comes close to the speed of the rotating magnetic field, but always lags slightly depending
on the load of the motor and never manages to reach it (the rotor moves asynchronously with
respect to the magnetic field). This is the so-called ‘slip’ effect.


Synchronous electric motors

The principle of operation of these electric motors is similar to that of induction motors. In this
case, the rotor rotates exactly at the frequency of the rotating magnetic field in the stator
(synchronous). Synchronous electric motors have a relatively low rotor speed that ranges from
100 to 1000 rpm. They are usually used when a constant rotor speed is required, regardless of
load. They are also suitable to be used as generators. The disadvantage of synchronous motors is
that their initial torque is very small and is only maximal when it reaches its rated speed. Their
starting torque is equal to zero. Due to this disadvantage, starting a synchronous motor directly
from the power supply would cause problems. This is done by an external deployment source or
by a special extra winding (damper winding) (this is called ‘asynchronous starting’). Since the
speed of the motor is synchronous with the rotating magnetic field, it is very convenient to use
the frequency variation of the magnetic field to control speed.


Stepper motor

Rotation in these motors is achieved in steps (impulses). The stator coils are arranged as a pair of
poles, one receiving a positive current and the other one receiving a negative current. While an
attraction magnetic field is formed in one, a repulsion magnetic field is formed in the opposite
coil. Thus, at each individual step, the rotor remains in a constant position relative to the stator.
A quick alternation of the next pair of coils results in a rotating magnetic field which rotates
around the stator in certain steps. Stepper motors are used when propelling the various
mechanisms does not require high power. The advantage of stepper motors is that the movement
of the rotor can be stopped in a specific position and restarted. Increasing positioning accuracy
requires increasing the number of pairs of poles in the stator. The disadvantage is that controlling
a stepper motor requires a specialized circuit. The figure below shows a schematic diagram of a
stepper motor.
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Schematic diagram of a stepper motor


Servomotor

The servomotor is a complex system consisting of several basic modules: a power source, voltage
rectifier, controller, power controller, servomotor and encoder (Fig. 5.2). The control of the
motor shaft is extremely precise. For this purpose, control and monitoring of the achieved values
by three basic parameters with respect to the motor shaft are performed. The three parameters
are speed, position and load moment. The most commonly used power source is the 220V power
supply. The resulting voltage is converted in the rectifier unit and is fed to the power controller.
The main controller produces control signals depending on the task, and it thus controls the
power controller. The power controller generates voltages of the required frequency and
amplitude and supplies them to the servomotor. A precision absolute encoder is connected to the
shaft of the servomotor, which provides information about the position of the shaft at any time
(this is done through feedback). Thanks to this information, the controller compares the set
values, the generated control signals and the achieved shaft position. When necessary, the next
control signals are designed to correct the positioning of the shaft to achieve accuracy.

Power
supply

Power
controller

Servo motor

Load

Feedback

Controller

Encoder

Servomotor structure
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In servo-driven systems, the key element is the precise determination of the position of the shaft
at all times and its feedback into engine control. In more complex systems, the position is
determined by a precision encoder with a sufficiently high resolution (up to 10,000 points for
3600).
Nowadays, on the market we can find servomotors that, while relatively inexpensive, fully meet
the requirements for designing an amateur robotic system. One such servo drive system is the sg90
(see the figure below).

Sg90 servo drive system
To operate the servomotor shown in the figure above, it is sufficient to connect the three wires.
Two of them are for the power supply (in this case - 5V). The third wire is used to send control
signals. This type of servomotor is controlled by the so-called PWM. The figure below shows a
graphical view of one PWM signal period.

One pulse-width modulated signal period
This is a pulse signal with a certain frequency. The duty cycle of a period can vary from 0 to
100%. The figure below shows PWM signals with different duty cycles.
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PWM signals with different duty cycles
The period is expressed in time. The time for one period is T = 1/f, where f is the frequency.
The sg90 servo motor is controlled by changing the duty cycle of the control signal period.
Depending on the duty cycle of the signal, the servo motor is rotated at an angle from 0 to 180°.
The figure below shows the different angles of rotation of the motor depending on the PWM
duty cycle percentage.

Different motor rotation angles depending on the PWM duty cycle percentage

TEST QUESTIONS

1. Which of the following motors operates with a voltage received directly from the power
supply?
a) DC motor;
b) stepper motor;
c) synchronous motor;
d) servomotor;
e) induction motor.
2. Which of the following is a part of a servomotor?
a) controller;
b) encoder;
c) military area;
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d) voltage rectifier.
3. What are the ranges of a PWM duty cycle?
a) from 0 to 180%
b) from 0 to 180○
c) from 0 to 100○
d) from 0 to 90○
e) from 0 to 100%
4. How many degrees will the axis of the sg90 servo motor rotate when a PWM control signal
with 50% duty cycle is sent?
a) 360○
b) 60○
c) 180○
d) 90○
e) 100○
5. At supply voltage of 12V, what will be the total PWM signal voltage of 25% duty cycle charge?
a) 12V;
b) 6V;
c) 24V;
d) 10V;
e) 3V.
Correct answers: 1 c), d); 2 а), b), d); 3 d); 4 e); 5 d)
P HYSI CAL CH AR AC TE RIS TI CS OF M ECHANI C AL M OVEM ENT

Movement is one of the most important tasks of a robot. From a physical point of view,
mechanical movement is a change in the position of a solid body in space relative to others. The
solid body is a system of material points, the distances between which are constant. The main
types of solid body movements are translational and rotational. The translational movement is a
movement in which all points of the body have the same trajectory (see figure below). The
rotational motion is a movement in which the trajectories of different points in the body are
circles (or arcs of circles) with a common axis.
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Translational movement
Mechanical movement is characterized by the physical quantities of speed, acceleration, distance
travelled, displacement, and trajectory. The trajectory is the line along which the body moves.
Depending on the type of movement, trajectories are divided into straight and curved. The
distance travelled is the length of the trajectory of a moving body, measured in meters.
Displacement (“move”) is the vector that connects the initial and subsequent positions of the
body. Trajectory and displacement are measured in meters. The difference between them is
shown in the figure below.

Trajectory

A

Move

B

Difference between "move" and "trajectory"
Speed characterizes the rapidity of change in body position, calculated as the ratio of
displacement to the period of time during which it is achieved. Acceleration characterizes the
rapidity of change in body speed. It is calculated as the ratio of the change in speed to the time
interval during which the change took place.
When moving, the robot (the robot’s motors) performs work. As a result of this work, friction
forces are overcome and the rotors of the motors will rotate. Each mechanical device is
characterized by the physical quantity ‘power’. Power is a physical quantity and represents the
ratio of the energy transferred (or the work done by a given force) over a given time interval to
the magnitude of that interval. The robot’s power can be significantly increased or decreased
using mechanical gears.
KI NEM ATI CS OF AN EDUC ATI ON AL M OBILE ROBOT

Kinematics is a branch of mechanics that studies the mathematical description of the motion of
idealized bodies (material point, absolute solid body, perfect fluid) without considering the causes
of motion (mass, forces, etc.). Kinematics is one of the main stages of research when designing
mobile robots. The result of kinematic analysis is a mathematical description of the behaviour of
the mechanical system. It is necessary for the improvement of program control over the robot’s
movement.
Let us take a look at the robot model in the form of a twin-engine trolley based on the Lego
Mindstorms EV3 constructor (see the figure below). This is the most common type of wheeled
robot. The trolley can have three anchor points, two of which are the drive wheels, and the third
is the steering or free rotating wheel. The center of gravity should not be located above the
steering wheel, but closer to the driving wheels. The robot is modelled as a solid body on wheels
that are moving on a horizontal plane.
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Right wheel

Distance
sensor

Left wheel

Kinematic Center

Rear wheel

Model of a two-wheeled robot
In order to write a program for moving this robot, the duration of the motors’ operation, which
can be set in degrees, rpm or seconds, must be specified. Let us look at an example robot
movement assignment: move 50 cm straight and rotate at 90°. The important parameter - motor
running time is determined by trial and error or calculated using a formula derived from
kinematic analysis. To ensure high accuracy of robot movement, we will calculate motor running
time in degrees. For example, let us say the robot turns 360° at one revolution of the wheel, 2∙π∙r
= 360° (r is the radius of the wheel).
The duration of motor operation (in degrees) φдесен and φляв is calculated by the formula shown in
the diagram below, where s is the distance which the robot must travel (in our case s = 50 cm), r
is the radius of the wheel (r = 2.8 cm for the considered robot model). As a result, we get φдесен =
φляв = 1023°.
𝜑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝜑𝑙𝑒𝑓𝑡 = 𝑠.

360°
2𝜋𝑟

d/2

φp
φp
r

r

d

Scheme of robot rotation around the left wheel and around the center of the robot
In order for the robot to rotate at 90° (φР = 90°) to the left, we need to know d - the distance
between the axis of the robot wheels (d = 11.5 cm for this model) and r - the radius of the wheel
(r = 2.8 cm). If the robot rotates around the left wheel, then φляв = 0 and φдесен is calculated by the
formula:
𝜑right = 𝜑𝑝 .

d
𝑟
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As a result of the calculations, a motor running time of 370° is obtained for the right motor.
Rotation of the robot around its center (rotation in place) is carried out in such a way that the
right motor is working in a forward direction, the left motor is rotating in the opposite direction,
and the duration of motor operation will be the same. According to the scheme presented above,
the duration of motor operation is calculated by the formulas:
d/2
d/2
; 𝜑left = −𝜑𝑝 .
𝑟
𝑟
Based on these calculations, we get 𝜑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 188°, 𝜑𝑙𝑒𝑓𝑡 = –188°. The "-"sign means that the left
motor will be programmed to rotate backwards.
𝜑right = 𝜑𝑝 .

Mathematically obtained values of motor running time do not provide maximum accuracy for the
robot’s movement. It is necessary to take into account the inertia of the motors, the friction
forces that occur between the wheels of the robot and the surface on which it moves, the charge
level of the battery of the module, etc.
Therefore, as a rule, the obtained values are adjusted according to the specific conditions set for
the robot. The choice of method of rotation (rotation around one of the wheels or rotation in
place) depends on the nature of the problem that is being solved. If the robot makes a turn
around one wheel, then the accuracy of such a rotation is much greater, but at the same time the
robot requires much more space for the manoeuvre and its speed is much lower than when
rotating in place.
Table 1: Comparison of the ways in which a twin-engine trolley can be rotated
Rotation around one wheel

d
𝜑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝜑𝑝 . ;
𝑟
𝜑𝑙𝑒𝑓𝑡 = 0

Rotation in place

d/2
;
𝑟
d/2
= −𝜑𝑝 .
𝑟

𝜑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝜑𝑝 .
𝜑𝑙𝑒𝑓𝑡
Space of rotation

big

Small
Rotation speed

low

high
Rotation accuracy
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high

low

M OVEM ENT OF THE ROBOT I N A S T R AI GHT LI NE

One rotation of the servomotor equals 360 degrees. In order for the robot to travel the distance
required, the number of degrees at which the rotor must rotate is calculated. The following
formula is used:
S
360°
𝐿
where: 𝜑𝑝 - is rotation angle, S - distance travelled; L - perimeter (circumference) of the wheel.
𝜑𝑝 =

For example, let us determine the angle at which the servomotor must rotate so that the robot
can travel a distance of 500 mm, provided that the radius of the wheels is 𝑟 = 28 𝑚𝑚. We know
from mathematics that the circumference of a circle is calculated by the formula:
𝐿 = 2𝜋𝑟 = 2.3,14.28 = 175,84 𝑚𝑚
Therefore, the rotation angle will be:
𝜑𝑝 =

S
500 𝑚𝑚
360° =
360° = 1023.66°
𝐿
175,84 𝑚𝑚

In this way, the total number of ratios to which the servomotor drive mechanism must rotate in
order for the robot to travel 50 cm is 1023.66 mm.
TEST QUESTIONS

1. Mechanical movement can be:
a) rectilinear or curvilinear;
b) even or uneven;
c) evenly accelerated or evenly slowed down;
d) dynamic and impulsive.
2. Rotation of the robot around its center in the left direction is carried out in accordance with
the formulas:
a) 𝜑right = −𝜑𝑝 .
b) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

d/2
𝑟

; 𝜑left = 𝜑𝑝 .

; 𝜑left = −𝜑𝑝 .

c) 𝜑right = 0; 𝜑left = −𝜑𝑝 .
d) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

d/2
𝑟

;

d/2

;

𝑟

d/2
𝑟

;

; 𝜑left = 0.

3. Rotation of the robot around its center in the right direction is carried out in accordance with
the formulas:
a) 𝜑right = −𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

; 𝜑left = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

;
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b) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

c) 𝜑right = 0; 𝜑left = −𝜑𝑝 .
d) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

d/2

; 𝜑left = −𝜑𝑝 .

;

𝑟

d/2
𝑟

;

; 𝜑left = 0.

4. Rotation of the robot around the right wheel is carried out in accordance with the formulas:
a) φright = −φp .
b) φright = φp .

d/2
r

d/2

d/2

;

r

; φleft = −φp .

r

c) φright = 0; φleft = −φp .
d) φright = φp .

d/2

; φleft = φp .

d/2

;

r

d/2

;

r

; φleft = 0.

r

5. Rotation of the robot around the left wheel is carried out in accordance with the formulas:
a) 𝜑right = −𝜑𝑝 .
b) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

d/2
𝑟

; 𝜑left = 𝜑𝑝 .

; 𝜑left = −𝜑𝑝 .

c) 𝜑right = 0; 𝜑left = −𝜑𝑝 .
d) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

d/2
𝑟

;

d/2
𝑟

;

d/2
𝑟

;

; 𝜑left = 0.

Correct answers: 1 а), b), c); 2 b); 3 а); 4 c); 5 d)
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The Sensor as a Sensitive Element in the System of the Robot
As each sensor is a measuring tool, it is important to understand the concepts of ‘accuracy’ and
‘error’ in measurements. Accuracy is a characteristic of the quality of the measuring tool. A
measurement error is a quantitative estimate of the measurement result obtained, expressed as the
difference between the measured value and the actual value of a physical quantity.
As a measuring tool, the sensor is characterized by a measuring range. This is the range of values
of the measured physical quantity within which the sensor can convert it into a measuring signal.
The functional relationship between the input and output values is called the sensor conversion
function, which can be represented as a formula, a graph, or a table. Sensors most often have a
linear conversion function (see the figure below).
y

Δy
Δx

x

0

Linear conversion function
To describe the linear conversion function y = f (x), where x is the input value and y is the output
value, we need the initial value of y0, the value of the input x, and the relative slope of the
characteristic s = Δy/Δx, called ‘sensitivity’ of sensor.
The sensor system of robots usually reproduces the functions of the human sensory organs
(sight, hearing, smell, touch and taste). Sensors can detect external signals and determine their
magnitude, resulting in a proportional electric signal at their output. The information contained in
the signal must be read and processed by the robot’s microcontroller. Typically, the types of
sensor devices differ in the type of impact they respond to - light, sound, heat, etc.
Table 2: Purpose of sensors in Lego Mindstorms EV3
№ Sensor

Purpose

1

Motor Rotation
(Encoder)

Sensor Motion, counting the number of rotations per minute
of the motor

2

Touch sensor

Touch (detects contact)

3

Sound sensor

Hearing (detects volume)

4

Color / light sensor

Vision (determines the illumination of premises and
the brightness of objects, recognizes colors)

5

Distance sensor

Vision (obstacle tracking, determines distance to
obstacles)

6

Infrared sensor

Vision (obstacle tracking, determines distance to
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

62

The Sensor as a Sensitive Element in the System of the Robot

obstacles)

7

Gyroscope

Determination of rotational motion

8

Acceleration
(accelerometer)

9

Compass sensor

Determines the position of the body in space
(orientation)

10

Object Detection Sensor

Enables the construction of a robot that can detect
objects using reflected light signals

sensor Detects speed change

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

63

Line Following

Line Following

DEFINITIONS

The Line Follower robot concept is related to light. It uses the absorption property. The black
surface absorbs all the light that falls on it and the white surface reflects it. This light behaviour
can be used by robots to follow a line.

IR Tx
IR beam

Reflected
IR beam
IR Rx

Barrier

Function of infrared sensor
An infrared (IR) sensor is required to use this property. The IR sensor consists of an IR Tx
transmitter and an IR Rx receiver (see the figure above). The transmitter is a LED (Light
Emitting Diode) diode and the receiver can be a LDR (Light Dependent Resistor) or IRT
(Infrared Photo Transistor).
Suppose the sensor is positioned against a white surface. The white surface reflects more light
than any other colour. Therefore, more light will be reflected on the IRT and it will unclog (see
the figure below).
+5 Vdc

R1


R2
10k
Output

LED1

Q1

Photo
transistor

LED

BARRIER

IR Sensor

Basic scheme of infrared proximity sensor
This way, there will be a low level at the exit of the sensor. If the sensor is positioned against a
black surface, the emitted light from the LED will be absorbed for the most part and not enough
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

64

Line Following

light will reach the IRT for it to unclog. This will set the output at a high level. This difference in
reflected light helps determine if the sensor is over the dark line or over the surrounding surface.
The use of IR light reduces noise caused by ambient light.
LI NE FOLLOW ING ALGOR I THM S

In order to move along a trajectory defined by a line, the robot must be provided with one or
more light sensors. The more light sensors there are, the faster the robot can move as it follows
the line. This section demonstrates line following algorithms with one and two light sensors.


Basic algorithm for line following (relay controller) with one sensor

A two-wheeled robot with one support wheel and a colour sensor located in front of the robot
and pointing to the floor is required to implement the relay law line following algorithm (see the
figure below).
Sensor

Tracking
line

Design of a robot with a single line sensor following
In the first case, the line will not be followed, but the end of the black line will be followed.
When following the boundary of the line, if the light sensor ‘sees white’, we know that the robot
is to the left of the end of the line (see the figure below). If the sensor ‘sees black’, we know the
robot is to the right of the end of the line. This is called ‘left line follower’ because the robot
follows the left end of the line.

Position of the sensor relative to the line defining the trajectory of motion
In order to achieve movement in the desired direction, the operation of the left or right motor
alternates, which results in movement along the border between black and white.
This kind of algorithm is called “classic”. If we look at it as a controller, it is called a relay
controller, i.e. control is carried out according to the principle of open/closed (at every moment
the motors alternate in two states - on/off).
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We need to know what values the light sensor returns when it “sees white” and when it “sees
black”. An uncalibrated sensor can return 50 for “white” and 40 for “black” in a scale of 0 to
100. It is convenient to draw the values on a simple digital line in order to visualize how we
translate the values of light sensors to changes in motion of the robot (see the figure below).

Turn right

Turn left

Black
colour

White
colour
50

45
Readings of light sensor

40

A graph of a two-zone line movement algorithm
We will divide the range into two equal parts and say that if the light level is less than 45, we want
the robot to turn left. If it is higher than 45, we want it to turn right. For example, if the sensor
reading exceeds 45, it means that the robot has entered the white field. This situation requires the
left motor to run and the right motor to stop. As a result, the robot will turn to the right. When
the value of the sensor is less than 45 it means that the robot is over the black line and it is
necessary to adjust the movement by stopping the left motor and switching on the right motor.
This will turn the robot to the left. Here is an example code for this algorithm:

This algorithm has a number of disadvantages that affect the quality of task execution (speed and
smoothness of movement):


at any time, one of the motors does not spin;




the robot may skip the black line due to high speed of the motors;
due to changes in the level of illumination of the room, the robot may skip the line and
rotate in place. This requires additional debugging of the program (setting a threshold of
the illumination level that is appropriate in view of the external conditions).

These disadvantages could be minimized if the motors do not stop completely and do not run at
full power. This would increase the average speed but, overall, speed will be quite low. The most
common problems with the operation of the algorithm are:
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The robot rotates in place without entering the line. In this case we need to start on the
other side of the line or switch the port through which the motor is connected to the
controller.



The robot skips the line without having time to react. Motor power must be reduced to
address this issue.



The robot responds to a small noise when on a white surface, without reaching black
surface. It is necessary to increase the sensor sensitivity threshold (for example not by 5
but by 8 points).

It is possible to determine in advance the level of illumination in this field and to use its absolute
value. Using the readings of the white and black sensors obtained from the View menu, we
calculate their average arithmetic value, for example (53 + 37) / 2 = 45, which we will call “gray
value”. When the sensor value ‘45’ is reached, the robot will change its direction. Obviously, all
sensor readings to the left of “gray” will be “white”, while all sensor readings to the right of
“gray” will be “black”.


Optimization of the basic line following algorithm

In the approach described above, the robot never moves straight, even if it is perfectly aligned
with the end of the line and the line is straight. This is not effective and can be improved. For
this purpose, instead of dividing the sensor values into two areas, we will divide them into three
areas. This approach is based on the fact that a man and a robot do not see the same way. The
robot does not perceive the color but the intensity of the reflected light that falls on the
photosensitive element of the light sensor. As a result, it is capable of assigning certain light
shades to white or black. Therefore, we suggest introducing thresholds, above or below which no
correction can be made in the movement of the robot. The threshold value (the arithmetic mean
between the sensor readings on a dark and on a light surface) is traditionally regarded as “gray”.
The robot determines a surface as light when it receives light sensor values less than the
threshold (set in the program), and it determines a surface as dark is the received values are above
the threshold. We can, however, set a specific range of values that the robot should perceive as
“gray” (for example, between 43 and 47) and will move forward, i.e. both motors will run in the
same direction, with the same power (see the figure below).
Turn right

Move
forward

Turn left

Black
colour

White
colour
50

45

40

Readings of light sensor

A graph of a three-zone line motion algorithm
Thus, if the light value is less than 43, the robot will turn left. If the light value is between 44 and
47, the robot will move straight. If the light value is higher than 47, the robot will turn right. As a
result of this modification, the Line Follower algorithm becomes a bit more complicated, but the
robot will go through the desired trajectory faster. The algorithm can be easily implemented with
two checks, as shown in the following sample code:
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This approach works better than the first one because now the robot will sometimes move
straight ahead. As with the first approach, we have to decide what motor speed to use, which
usually depends on the characteristics of the line we follow.


Using a PID controller in line following algorithms

In the first approach, the robot can only do two things - turn left or right. The turns are the
same, but they are in opposite directions. In the second approach we added the ‘go straight’
option. If we have more than three ranges, then we need more ‘types’ of turns.
To find out what these ‘more types of turns’ are, we will convert the line of numbers into a graph
(see the figure below).
Movement
Turn right
Move
forward

50

40

Sensor
readings

Turn left

A graph of a line movement algorithm for multiple zones
In the graph, the horizontal axis contains the readings of the light sensor and the vertical axis
contains the motor speed readings. If the reading of the light sensor indicates that we are close to
the line, then we make a small turn. If we are far from the line, we will make a big turn i.e. the
speed of the motors is proportional to the intensity of the reflected light reflected from the
surface.
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The PID controller (proportional–integral–derivative controller) is a method widely used to
improve the performance of various technical devices. The mathematical description of this
method is quite complex and is given as a rule in the theory of automatic control. Such control is
a special case of management.
The output of the PID controller u(t) depends on the adjustment error e(t), on the integral of this
error and on the error derivative.
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 . 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑t + 𝐾𝐷
0

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

where 𝐾𝑝 is the index of the proportional part, 𝐾𝐼 is the index of the integral part and 𝐾𝐷 is the
index of the differential part.
The proportional component is responsible for positioning the system in a given state. In some
cases, overregulation may result, which will cause autooscillations. This means that the Pcontroller can “overdo it” and the robot will start moving from one side to the other (will curl).
The integral component accumulates negative experience (accumulates errors) and generates a
compensating effect. With minimal deviations, the proportional component weakens, and the
integral, due to its rapid increase by summation, helps to “pull” the controlled value to the set
value.
The differential component monitors the rate at which the system status changes and prevents
overregulation. In some cases it is opposite in sign to the proportional component, while in other
cases it coincides in sign. If some of the components are not used, then the controller is called
proportional-integral (PI), proportional-derivative (PD), proportional (P). With the help of the
PID controller, we will improve the original black line algorithm described above. For this
purpose, it is recommended to separately add to the algorithm each of the three corrections
(proportional, integral and derivative) and to correct the error in the operation of the robot at
each step.
A proportional controller is a device that exerts a control effect 𝑢(𝑡) on an object in proportion
to its linear deviation 𝑒(𝑡) from a given state 𝑈0 (𝑡):
𝑒(𝑡) = 𝑈0 (𝑡) − 𝑦(𝑡)
where 𝑦(𝑡) is the state at a given time.
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 . 𝑒(𝑡)
and 𝐾𝑝 is the amplification coefficient (proportionality factor).
In the case of the classic algorithm, only one of the motors (left or right) is rotating at a particular
time. When using a proportional controller, the more the robot deviates from the set course, the
more actively the motors have to work to correct that deviation. The figure below illustrates
graphically the functioning of a proportional controller.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

69

Line Following

(-5,1)

Turn right

+1
Move
forward

+5

-5
-1

Error
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A graphic representation of the idea of a proportional controller in the line following algorithm
The readings of the light sensor (from 40 to 50) are located on the X axis, which will be
considered as ‘gray’. The value 45 is selected as a threshold value and the error is 𝑒(𝑡) = ± 5.
The Y axis passing through the threshold indicates the limit of rotation of the robot axis (left or
right). It is obvious that the speed of rotation of the robot is a linear function, depending on the
readings of the light sensor. The line equation is described by the equation 𝑦 = 𝑘. 𝑥 + 𝑏, in our
case 𝑦 = 𝑘. 𝑥 (𝑏 = 0). The coefficient 𝑘 is the angle of inclination of the straight line calculated
𝑑𝑦
by the formula 𝑘 = 𝑑𝑥 , and, on the other hand, it is the proportionality (amplification) coefficient
of the controller. The value of this coefficient varies from -1 to 1.
The graph shown in the figure above reflects the nature of the proportional controller. The error
in the range from -5 to 5 is located along the X axis, and along the Y axis is the “amplification”
coefficient of the rotation in the interval from -1 (sharp left) to 1 (sharp right turn). The value of
the coefficient 𝑘, which coincides with the “amplification” coefficient in the PID control law 𝐾𝑝 ,
is determined according to the following relation, with the end points of the graph (-5; 1) and (5;
-1) used in the calculation:
𝐾𝑝 = 𝑘 =

𝑑𝑦 Δ𝑦 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛 (1 − (−1))
2
=
=
=
= = 0.2
𝑑𝑥 Δ𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
(5 − (− 5)) 5

As we can see, k depends on the chosen error range, which is provisionally chosen by us. Outside
the range of -5 to +5, we cannot say how far the light sensor is from the end of the line. Once
the light sensor is too far from the end of the line, the sensor reading is no longer proportional to
the error.
The range in which the sensor gives a proportional response is called “proportional range”. In
our case, the analogue of the proportional range of the light sensor is its reading in the range
from 40 to 50 and the error from -5 to +5. For motors, the proportional range is from -100 (full
reverse power) to +100 (full forward power). Thus, the proportional controller works effectively
only for small deflection angles. The robot must be placed in the direction of travel and for
maximum effect, the sensor should be on the left side of the black line.
In fact, the value returned by the P-controller is a correction of the base speed 𝑃𝑛𝑜𝑚 of the
robot’s movement, adding the correction to the speed of the left wheel and subtracting it from
the speed of the right wheel.
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𝑃𝑙𝑒𝑓𝑡 =. 𝑃𝑛𝑜𝑚 + 𝑢(𝑡)
𝑃𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 =. 𝑃𝑛𝑜𝑚 − 𝑢(𝑡)
The above implies that proportional motor control can be performed according to the following
code:

Movement based on the line of the PID-controller is smooth, and in some areas the robot moves
almost straight or follows the curves of the line. With a large enough amplification coefficient,
the motion of the robot will resemble movement based on a relay controller. With a low value of
the coefficient, the robot may lose the line. In order to maximize the effect of control, it is
necessary to select the optimal values and the ratio between the amplification coefficient 𝐾𝑝 and
the base motor power.
We are already familiar with the proportional component described above. Let us look at the
integral component. This element is the sum of the previous error values:
𝐼 = 𝐼 + 𝐾𝐼 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

The physical meaning of 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 is that it is proportional to the length of time the system is in
error state. Here 𝑑𝑡 is the time between two sensor measurements. Since the coefficient 𝐾𝐼 is
placed outside the brackets, we can refer to the value of I as the sum of the duration of the
errors. In this way we find the integral by summation. If the error keeps the same sign several
cycles, the integral increases. For example, if we check the light sensor and calculate that the error
is 1, then after a short time we again check the sensor and the error is 2, then the next time when
the error is again 2, then the integral will be 1+ 2 + 2 = 5. The integral is 5, but the error in this
particular step is only 2. The integral can be a big factor in the correction, but it usually takes
some time until the integral builds up to the point where it starts contributing to control.
Another thing that the integral does is that it helps to eliminate small errors. If the robot’s line
following light sensor is very close to the end of the line but not exactly on it, then the error will
be small and a small correction will be generated. We may be able to correct this small error by
changing 𝐾𝑝 in the proportional controller, but this often results in oscillations in the motion of
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the robot. The integral controller is ideal for fixing small errors. Since the integral ads the values
of several consecutive small errors to the total error, this will ultimately make the integral large
enough.
When a series of identical sign errors occurs, the value of the integral component will increase
greatly. There are two common solutions to correct this problem:
1. Resetting the integral component each time the error is zero or the error changes its
sign.
2. “Suppression” of the integral by multiplying - at each calculation of a new integral - the
accumulated integral with coefficient (𝑘𝐼 ) that is less than one 0 < 𝑘𝐼 ≤ 1.
𝐼 = 𝑘𝐼 . 𝐼 + 𝐾𝐼 . 𝑒(𝑡). 𝑑𝑡

It is time to add a "D" component to the controller. So far, the controller contained a
proportional (P) element that tried to correct the current error and an integral (I) element that
tried to correct the previous errors.
Is there a way for the controller to look ahead in time and try to correct an error that has not yet
occurred? In practice, we can look to the future, assuming that the next change in error will be
the same as the last change. This means that the next error is expected to be the current error
plus the change in error between the two previous sensor measurements. The change in error
between two successive measurements is called a differential. The inclination slope of the line is
also a differential. This may sound a little tricky to calculate, but it is quite simple. Suppose the
current error is 1 and the previous error was 3. What can we expect the next error to be? The
change in the error for the past period is:
𝑑𝑒(𝑡) = 𝑒(𝑡) − 𝑒(𝑡 − 1)
where 𝑒(𝑡) is the current error, 𝑒(𝑡 − 1) is the previous error, and 𝑑𝑒(𝑡) is the change of the
error for the past period, called a differential or a first derivative.
In our example we get 𝑑𝑒(𝑡) = 1 − 3 = −2. Therefore, the current differential value is -2. To
determine the next error we use dependency:
𝑒(𝑡 + 1) = 𝑒(𝑡) + 𝑑𝑒(𝑡) = 1 + (−2) = −1

where 𝑒(𝑡 + 1) is the next error.
So we predict that the next error will be -1. In practice, we do not really go all the way and
predict the next error. Instead, we simply use the derivative directly in the controller equation.
Physically, the differential is the change in the error divided by the time for which the change has
occurred. So in our algorithm we have to include this time , which is called “sampling rate”. Just
as with the proportional and integral component, the differential component must be multiplied
by a constant. Since this is the constant that goes with differentiation, it is marked as KD. Note
also that we divide the differential component by the 𝑑𝑡 sampling rate, and multiply the integral
component by 𝑑𝑡.
Now we can write the complete equation for the PID controller:
𝑒(𝑡) − 𝑒(𝑡 − 1)
𝑑𝑡
where 𝐼(𝑡 − 1) is the value of the integral at the previous moment.
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 . 𝑒(𝑡) + 𝐼(𝑡 − 1) + 𝐾𝐼 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷

If the current error is worse than the previous one, then the differential component tries to
correct the error. If the current error is better than the previous error, then the differential
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component tries to stop the controller from correcting the error. If the error approaches zero,
then we approach the point where we want to stop the correction. Because the system probably
takes some time to react to changes in motor power, we want to start reducing motor power
before the error actually reaches zero. Otherwise, we will bypass zero.
Here is the code implementing the PID law on controlling a robot that is following a line:

We already have the PID controller Line Follower code. Now comes the more difficult part,
namely the “tuning” of the PID controller. The setting is the process of finding the best or at
least the normal values for Kp, KI and KD.
To set up the PID controller, follow these steps, based on the Ziegler – Nichols method for
adjusting controllers:
1. Set KI and KD to zero, which excludes these components and makes the controller act as a
regular P controller.
2. Set a low default value for the defaultPower motor, for example - 25,.
3. Set the proportional component of Kr to a “reasonable” value. The initial value of Kr can be
selected in the following ways:
- take the maximum value we want to set to the motor driver (100) and divide it by the
maximum usable error. For our Line Follower robot, we assume that the maximum error is
5, so we assume that Kr = 100/5 = 20. When the error is +5, the motor power will rotate
by 100 units. When the error is zero, the motor power will be at the defaultPower base
power level.
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- or set Kr to 1 (according to the Ziegler-Nichols method) or 100 and see what happens.
4. Start the robot and watch what it does. If it cannot follow the line and diverts, increase Kr.
If it oscillates a lot, then decrease Kr. Keep changing the value of Kr until you find one that
follows the line and produces noticeable fluctuations, but not sharp ones. We will call this
value Kca (“critical amplification”).
5. Set Kca as the value of Kr, start the robot’s movement along the line and try to determine
how fast it oscillates. The oscillation period (Тop) is the time during which the robot sways
from the far left to the far right position and vice versa. For Lego robots, Тop takes values
in the range from about 0.5 seconds to 1-2 seconds.
6. The next step is to determine the discretization step dT. In order determine dT, it is
possible to measure the run time of a certain number of work cycles, for example 10,000
iterations.
7. Use the table below to calculate Kr, KI and KD values. If you want to have only a Pcontroller, use the row in the P-table to determine Kr (KI =0, и KD = 0). If you want a PI
controller, use the next line, etc.
8. Set the calculated coefficient values in the controller. Start the robot and see how it
behaves.
9. Adjust the Kr, KI and KD values to get the best robot movement. The values of the
coefficients are adjusted one by one, starting from Kp. The values should change until the
behavior of the robot stops improving. KI and KD are then adjusted in sequence.
10. Once you have a good set of controller coefficients, try increasing the defaultPower motor
power value that controls the correct speed of the robot.
12. Adjust the controller coefficients or maybe even go back to step 1 and repeat the whole
process for the new defaultPower value.
13. Keep repeating until the behavior of the robot is acceptable.
Table 3: Setting coefficients of the PID controller using the Ziegler – Nichols method
Type of controller

Kr

KI

KD

P

0.50Kkp

0

0

PI

0.45 Kca

1.2KpdT/ Top

0

PD

0.80 Kca

0

Kr Top /(8dT)

PID

0.60 Kca

2KpdT / Top

Kr Topp / (8dT)



Fuzzy Line Follower robot control

The line following algorithms shown above use reflected light to distinguish black (line) and
white (background). Whenever the light sensor is above the black line, the left motor is activated
and causes the robot to turn to the right. When the sensor is above the white surface, the right
motor activates and the robot turns left. In this way, the robot follows the line or, to be more
precise, it follows the line between black and white. The approach is very simple and effective.
However, since the robot distinguishes only black and white, the result of its motion looks as if it
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is drunk. The idea behind the new version of control is not just to distinguish between black and
white, but to look at different shades of gray. If the sensor is exactly on the border, it will see a
color that is between black and white. The more the sensor falls on the line, the blacker the
perceived color. On the other hand, the more the sensor falls on the white surface, the whiter the
perceived color. This is called a ‘fuzzy’ logic because it does not observe the absolute states
(“black and white”) but the different shades of these states (whiter, blacker). This way, the robot
will go straight ahead at the color boundary. To achieve this, the left and right motors are
operated according to the diagram shown in the Figure below.
The light sensor returns values between 0 and 100. Typically, the value returned on a black
surface is around 20, and on a white surface - around 60. These values depend on environmental
conditions and the distance of the sensor to the surface. Motor power itself also has a value
between 0 and 100.

Full power

Power supply
of motors

Left motor

Low power

Right motor

Black

Gray

White

Colour

In order to display motor commands as described in the diagram, some calculations must be
made.
1. To determine the values returned by the light sensor corresponding to Black
(Black_Value) and White (White_Value).
2. To determine the maximum (maxSpeed) and minimum (minSpeed) value of the signal
supplied to the motors.
3. It is necessary to determine the scaling factor (Speed_Factor) by the formula.
max𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 − 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑
100 − 0 100
=
=
= 2.5
𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒_𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘_𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 60 − 20
40
4. To determine the current values of the signals sent to the motors, where the speed of
the wheels is set respectively by Left_Power and Right_Power.
Speed_Factor =

The program code implementing the method is the following:
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If you program your robot this way and the robot does not work as expected, check the
following:
1. Position the light sensor 1cm from the surface.
2. Read the values returned by the light sensor on a black and white surface and insert them into
the program.
3. Set the minimum and maximum values supplied to the driver that controls the motors of the
robot.
4. To fine-tune your speed, start changing the value of the Speed_Factor scaling factor.


Two-sensor line following algorithm

The algorithms discussed so far are for single-sensor robots. The leading signal is the difference
between the black line and the white background. The goal is to maintain a “gray” level to
indicate that the sensor is at the end of the line, following either the right or left end as the robot
moves forward. What would happen if we added another light sensor to the robot and how
should the sensors be located?
To answer this question we need to answer the question "Which color will we follow, the color
of the line or the color of the background? The design of the robot is determined depending on
the answer. Suppose we want to follow the background color. In this case the sensors must be
located on both sides of the line.
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Construction of a Line Follower robot with two sensors
The Line Follower robot is programmed to primarily avoid black. In this situation, the sensors
are placed on both sides of the trace line. If both sensors see black, the robot will return until it
no longer sees black. If one sensor sees black, the robot will rotate in the direction of that sensor
until it no longer sees black. In addition, if the robot does not see black on any of the sensors, it
will simply move forward. The logic behind this algorithm is shown below along with a graphical
representation of the robot. There are four possible states of the sensors to which the robot
responds.

Left
sensor

Tracking
line
Right
sensor

Case 1:
In this case, both sensors do not detect the line. Both motors
rotate forward. As a result, the robot moves forward.
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Case 2:
In this case, only the left sensor detects the line, which means
that the robot must rotate in the left direction. The left motor
rotates back and the right motor rotates forward. As a result,
the robot turns left.

Case 3:
In this case, only the right sensor detects the line, which
means that the robot must rotate in the right direction. The
left motor rotates forward and the right motor rotates
backwards. As a result, the robot turns right.
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Case 4:
In this case, both sensors detect the line. That means is it
over. Both motors stop rotating. As a result, the robot stops
or turns left, depending on the requirements of the task.

Here is the code of the entire program:
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In the following example, the Line Follower robot is programmed to essentially avoid white. The
sensors are mounted side by side above the trace line. If both sensors see white, the robot will
return until it no longer sees white. If one sensor sees black, the robot will rotate in the direction
of that sensor until both sensors start to see black. If both sensors see black, the robot will move
straight as it sees black.
As in the previous case, there are four possible states of the sensors to which the robot responds.
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Case 1:
In this case, both sensors detect the line. Both motors rotate
forward. As a result, the robot moves forward.

Case 2:
In this case, only the left sensor detects the line, which means
that the robot must rotate in the left direction. The left motor
rotates backwards and the right motor rotates forward. As a
result, the robot turns left.
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Case 3:
In this case, only the right sensor detects the line, which
means that the robot must rotate in the right direction. The
left motor rotates forward and the right motor rotates
backwards. As a result, the robot turns right.

Case 4:
In this case, both sensors do not detect the line. This means
that the robot is out of the line. The search strategy is to start
turning left until it finds a black line.

Here is the code of the entire program:
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TEST QUESTIONS

1. For line following, the robot uses:
a) a touch sensor
b) a color sensor
c) an infrared sensor
d) an object detection sensor
e) a light sensor
2. The single-sensor Line Following algorithm is based on following:
a) the left edge of the line
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b) the right edge of the line
c) the left or the right edge of the line
d) the color of the line
3. Which Line Following algorithm is called “classic”?
a) relay controller for line movement in two zones
b) three-zone relay control for line movement
c) PID line movement controller
d) Fuzzy line movement controller
4. In the optimized basic Line Following algorithm we use:
a) relay controller for line movement in two zones
b) three-zone relay control for line movement
c) PID line movement controller
d) Fuzzy line movement controller
5. The error derivative is used in the case of:
a) relay controller for line movement in two zones
b) three-zone relay control for line movement
c) PID line movement controller
d) Fuzzy line movement controller
6. The terms “whiter”, “less white” are used in the implementation of:
a) relay controller for line movement in two zones
b) three-zone relay control for line movement
c) PID line movement controller
d) Fuzzy line movement controller
7. The two-sensor Line Following algorithm is based on following:
a) the left edge of the line
b) the right edge of the line
c) the left or the right edge of the line
d) the left and the right edge of the line
Correct answers: 1 e); 2 c); 3 а); 4 b); 5 c); 6 d); 7 d)
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Avoiding Obstacles
There are many strategies to avoid obstacles. Here we will focus on three of them. The first
strategy is to use a touch sensor. When the sensor is activated, the robot changes its movement
trajectory. In the second strategy, the robot is equipped with a sensor that determines the
distance to the objects. This strategy does not lead to a direct collision with the object, and the
robot bypasses the obstacles. The third strategy is a combination of the first two. It uses the
touch sensor to avoid collision if the distance sensor misses an object.
AVOIDING OBSTACLES WITH A TOUCH SENSOR

Using a touch sensor, the robot can detect barriers on its way and prevent collision with them.
To implement this, we will use a two-wheeled robot with a third auxiliary wheel (see the figure
below). A touch sensor is mounted in front of the robot. The touch sensor is a digital sensor that
responds to pressure on its sensitive element. This means that the touch sensor can be
programmed to operate according to three conditions: pressed, released and bumped (pressed
and released). Thanks to the information received from the touch sensor, the robot can be
programmed to see what surrounds it in the same way that blind people do: they explore the
surrounding space by reacting to the touch (pressure) of objects.
Obstacle

Touch
sensor

Direction of
rotation of
the robot

Obstacle avoidance by a two-wheeled robot with one touch sensor
A robot can also be built with a touch sensor that is oriented downwards and pressed against the
surface below it. The robot is programmed to stop moving when the touch sensor is released.
Release means that there is a hole below the robot or that the robot has reached the end of the
table.
The approach we will take to implement the obstacle avoidance algorithm is based on the
following considerations: if obstacles are found along the path of the robot, the robot will go
back a bit and try moving in a new direction (left or right depending on the circumvention
strategy chosen, trying to avoid the obstacle. This allows the robot to explore areas without
getting stuck or damaged.
Two approaches can be used to obtain an accurate 90о or another angle. In the first one, the first
motor moves in the right direction and the other moves in the opposite direction for a given
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time. This approach is easy to implement, but the accuracy of performance is highly dependent
on battery life.
In the second approach, a built-in encoder is used to determine the rotation angle. The encoder
allows measuring the rotation angle of the motor with an accuracy of 1 degree. When
implementing the program, you must keep in mind that in order to rotate the robot 90 degrees
around its axis, the left wheel must be rotated at 250 degrees:

When turning left or right, the robot continues to check for obstacles in its path. If it detects
obstacles, it will stop and repeat the spin cycle until it finds a passage.
The execution sequence is as follows:
1. Start the robot driver and wait for 5 seconds. This gives you time to put the robot where
you want it before it starts moving.
2. The robot moves forward.
3. If the sensor is activated, the robot stops and reverses for 1 second, then rotates left or right
according to the circumvention strategy.
4. If the sensor is activated again, the robot goes to step 3.
5. If the sensor is not activated, the robot proceeds to step 2.
Here is the software implementation of the algorithm:
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M OVEM ENT ALONG A W AL L

Movement along a wall with small deviations can be achieved with the help of the line following
program with PD controller, observed in the previous section. The difference between the two
programs is that one uses a distance sensor and the other a color sensor. The rest of the
programs are similar: the robot changes the direction of motion after a changed sensor reading.
Specifically in the task used as an example, the robot turns to the right if the sensor distance is
less than 9 cm and it turns to the left if the sensor distance is more than 11 cm (see the figure
below).
If you draw a diagram of such motion, it becomes clear that during the movement there is a
barrier on the left side of the robot and the robot tries not to move too close to it or too far from
it. Assuming that the obstacle is a wall, then the motion of the robot can be called wall following.
In the case of slight curvature of the wall, the robot will try to stay at the set distance.
Tracking
wall
10 cm
Distance
sensor

Movement of the robot along a wall
Line and wall following algorithms are basic algorithms in robotics training. Therefore, when
solving real problems, the motion algorithm will be much more complex, but the principle of
motion will remain the same.
Here we will show some cases that can create difficulties for those who are just starting to
implement wall following programs. Generally, the motion of the robot parallel to the wall is
based on the readings of the distance sensor. The main purpose of the ultrasonic sensor is to
determine the distance to the objects in front of it. To do this, the sensor sends a high-frequency
sound wave (ultrasound), captures the reflected wave from the object, and measures the return
time of the ultrasonic signal, calculating the distance from the object.
The ultrasonic sensor can display the measured distance in centimeters or inches. The measuring
range of the sensor in centimeters is from 0 to 255 cm, while in inches it is from 0 to 100 inches.
The sensor cannot detect objects less than 3 cm (1.5 inches) apart. Also, it does not accurately
measure the distance to porous obstacles, fabrics, and small objects. In addition to centimeter
and inch distance measurement modes, the sensor has a special Presence/Listen mode. In this
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mode, the sensor does not emit ultrasonic signals, but it can detect the signals of another
ultrasonic sensor.
In some cases, the information coming from the sensor may not be accurate. For example, if the
robot is not located parallel to the barrier (see the figure below), the transmitted signal from the
sensor will be reflected from the surface at an angle preventing the reflected sound wave from
hitting the sensor and it will “think” that the obstacle is still too far. This will cause the sensor to
show a very large distance to the subject.
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signal

Distance
sensor
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Error in the distance reading when moving a robot along a wall
In this case, the robot will try to get closer to the wall, increasing the angle between the sensor
and the wall, which will only make things worse.
There are many solutions to this problem. They can involve both the program and the
construction of the robot. For example, you may choose to not fix the sensor firmly but instead
place it on a motor. Thus, after turning the robot, for example to the left, the distance sensor
rotates, trying to point directly at the wall. And when you turn right, the motor turns the sensor
in the other direction.
This scheme is convenient for assembling a robot with a steering motor, with the sensor
mounted on the same motor that controls the drive wheels. It is also better not to mount the
sensor directly, but to choose the right combination of gears. However, the described robot can
only circumvent walls that o not slightly deviate from a straight line. If there are sharp turns, the
robot may lose contact with the wall and begin to rotate in place. This problem can be partially
solved constructively by mounting the distance sensor at a sharp angle to the direction of travel
of the robot or by adjusting the program.
Important note. When the robot is started, it must be oriented parallel to the wall so that the
original value is read without interference.
The appearance of a turn will cause a sharp change in the distance to the object. The robot can
thus realize that a turn may be present. In order to continue following the line, movement will
have to be controlled with other coefficients, or simply through control based on proportional
law. Let us look at the example of a left turn (see the figure below).
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If the robot moves at a distance L from the wall, then it will obviously turn in a circle with radius
L. It is easy to calculate what the speed of the wheels should be in order to rotate the robot with
radius L around the corner of the wall.

L
R1

R2

Circumventing a corner of the wall
It is sufficient to measure the distance between the front wheels. Let it be equal to 𝑘 = 12 𝑐𝑚
for our robot (its half is 𝑑 = 12 / 2 = 6 𝑐𝑚). After that the left and right wheels move in
circles
with
radii,
respectively
𝑅1 = 𝐿 − 𝑑
and
𝑅2 = 𝐿 + 𝑑. The paths they travel per unit of time must be proportional to the radii, therefore,
𝑣
𝑅
the speed of the wheel attachment points is 𝑣1 and 𝑣2 , 𝑣1 = 𝑅1. Expressing the velocity of the
2

2

wheels through basic velocity 𝑣 and the unknown x, while expressing the radii through L, we
obtain the following:
𝑣+𝑥
𝐿+𝑑
=
,
𝑣𝐿 + 𝑥𝐿 − 𝑣𝑑 − 𝑥𝑑 = 𝑣𝑙 + 𝑣𝑑 − 𝑥𝐿 − 𝑥𝑑, 2𝑥𝐿 = 2𝑣𝑑,
𝑣−𝑥
𝐿−𝑑
𝑣𝑑
𝑣𝑑
𝑑
𝑣𝑑
𝑑
𝑥=
, 𝑣1 = 𝑣 −
= 𝑣 (1 − ) , 𝑣2 = 𝑣 +
= 𝑣 (1 + )
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
Linear velocity 𝑣 is proportional to the angular velocity of the wheel ω, which in turn is
proportional to the power applied to the motors in load mode. Here we have presented the law
of control in a standard form that allows for the synthesis of control effects in real time.

When the distance to the wall becomes greater than 2L, i.e. a turn occurs, the control influence is
determined by the presented formulas.
But in some cases, there may be sudden changes in the sensor readings. This would cause a
dramatic change in the behavior of the robot. In this case filtering the data can become
particularly important for further long-term action. Having a filter would clear these fluctuations
in the input signal. Although filters slow down the response of the robot, they make it more
stable and predictable. When solving the wall following problem, it is sufficient to use a low
frequency digital filter described by the recurrent equation:
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𝑦(𝑛) = (1 − 𝑎) 𝑦(𝑛 − 1) + 𝑎. 𝑥(𝑛)
In the sample program shown below, the digital filter is implemented with the following code.
This makes our program more resilient to interference.

It is obvious that the change in the robots’ design will cause a change in the coefficients of the
controller k1 and k2. Usually the setting starts with the proportional coefficient at zero
differential. When stability for small deviations is achieved, a differential component is added.
TEST QUESTIONS

1. For wall following, the robot uses:
a) a touch sensor;
b) a color sensor;
c) an infrared sensor;
d) an object detection sensor;
e) a distance sensor.
2. Which sensor is used to detect a hole in the floor under the robot:
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a) a touch sensor;
b) a color sensor;
c) an infrared sensor;
d) an object detection sensor;
e) a distance sensor.
3. Which of the following Line Following algorithms can be applied to Wall Following?
a) relay controller for line movement in two zones;
b) three-zone relay control for line movement;
c) PID line movement controller;
d) Fuzzy line movement controller.
4. When following a wall with one sensor, the distance sensor is mounted:
a) Facing in the direction of movement of the robot;
b) Perpendicular to the movement of the robot in the direction of the wall;
c) At a sharp angle to the movement of the robot and the wall;
d) The sensor is mounted on the motor and rotates with the robot.
5. The following trigonometric functions are used to determine the law of movement of a line
follower robot:
a) perimeter of a circle;
b) equation of line in the coordinate plane;
c) equation of line in space.
Correct answers: 1 а), d), e); 2 а); 3 а, c), d); 4 c), d); 5 а), b)
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MOBILE PLATFORM CONTROL

Mobile robot control is a complex process involving all parts of the mobile platform - motors,
sensors, communication modules, etc. For each individual element of the robot, a control
mechanism is developed depending on how we want to control the system, its mechanical
characteristics and hardware capabilities.
The scheme in the figure below shows how the robot is controlled. On one side of the scheme is
the control computer connected to the joystick and wireless communication module, and on the
other side is the robot, which is also connected to the wireless communication module. The
scheme allows control signals to be sent from the computer to the robot in one direction, while
in the opposite direction signals can sent from the sensors of the robot to the computer
(feedback).
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PC Station

Mobile Station

Mobile robot

Remote control of a mobile robot
This type of connection allows us to use the computer's capabilities to generate control signals
and process data received from the robot. This makes it possible to work with a large amount of
information, and to implement complex algorithms fast. Using a computer reduces the work of
the controller of the robot, as it only executes the received commands and sends the data from
the sensors. This achieves higher robot speed, does not require the use of expensive and
powerful controllers and reduces the energy consumed by the battery.
WIRELESS COMMUNICATION PROTOCOLS

IEEE 802.11 (Wi-Fi)
The IEEE 802.11 standard works in accordance with the two lower levels of the OSI (Open
System Interconnection) model - the physical and the channel level. The basic architecture,
features, protocols and services are defined in the 802.11 standard. The 802.11b specification
concerns the physical level, changing the speed of data exchange.
At the physical level, there are three data transmission methods, one of which is in the infrared
range and the other two are radio frequencies operating between 2.4 GHz and 2.483 GHz.
The 802.11 standard captures two types of wireless networking equipment - a client whose role is
typically assumed by a computer with an installed wireless Network Interface Card (NIC) and an
access point (AP) that serves as a connection between the wireless and cable network. The IEEE
802.11 standard defines two wireless network models – a point-to-point (Ad-hoc) mode and a client
/server mode, also called infrastructure mode. The first mode - point-to-point mode, also called
IBSS, an independent set of services, is an elementary network structure in which individual stations
connect directly to each other without the need for an access point. The client/server mode
involves the use of at least one access point, which represents a specialized device that is
connected to a wired Ethernet network and a specified, often limited - number of end wireless
workstations. This type of configuration is called the Basic Service Set (BSS), and when there are
two or more BSSs, an Extended Service Set (ESS) is formed.
IЕЕЕ 802.15.1 (Bluetooth protocol)
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Bluetooth communication happens in the 2400-2483.5 MHz frequency band. The distance
between two devices can be around 20-30 meters. The typical distance is usually no more than 10
meters. Multiple Bluetooth devices can be connected to a network, through a wall, or on several
floors in one building, without the need for direct visibility or an external antenna, in the same
way as IEEE 802.11 can be connected. Bluetooth has another feature that distinguishes it from
other technologies: different Bluetooth devices come into contact with each other automatically
as soon as they fall within the range of the transponder, and the programming takes care of
connection establishment, authentication, etc. One of the great advantages of Bluetooth is that
the standard-enabled device, when in range, can connect with not one, but many others that
support this technology, without necessarily interacting actively.
A device that actively exchanges information with other devices, according to Bluetooth
terminology is referred to as a master device, while the devices with which it actively communicates
are referred to as slave devices. The maximum number of slave devices is 7. In addition, there may
be an unlimited number of inactive slave devices that have established connection to the master,
and even though they are synchronized with it, they do not exchange data with it as they are
waiting
for
free
space
to
perform
data
transfer.
This type of device connection is called piconet. There can be only one master device in one
piconet connection, but, if necessary, a slave device connected to it can change its status to
master, forming its own piconet structure. This type of complex structure is called scatternet, in
which any device can be both master and slave, depending on the particular situation and its
place in the structure. In the Figure below, the mode of connection of a slave device (a) with
several devices and (b) in a scatternet type connection within piconet is shown.
In order to avoid duplication of devices and other unwanted deviations, each device, in addition
to its unique name, interacts with the others using a different connection channel, at a different
frequency and with a different hopping parameter of the hopping channel. Hopping is the
periodic change of frequency determined by the hopping sequence parameter.
Bluetooth enables economically beneficial, continuous voice and data wireless transmission in the
shortwave radio band, enabling users to easily and quickly connect a large number of devices
without the need for a wired network.
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a) Piconets with a
single slave
operation

b) Piconets with a multi-slave
operation

c) Piconets with a scatternet operation
Master

Slave

Topology of Bluetooth networks
BLUETOOTH COMMUNICATION IN LEGO EV3

One of the features of the Lego Mindstorms EV3 is the built-in Bluetooth communication
capability. Bluetooth has a range of around 10 meters. To unable wireless communication with a
computer, the computer must have a built-in Bluetooth or Bluetooth adapter attached. There are
3 main Bluetooth applications in Lego Mindstorms EV3:
1. Wireless communication with a computer that supports Bluetooth.
Bluetooth communications can be used to connect to a computer. This removes the need to use
a USB port for connection. All features available via USB can be performed via Bluetooth, with
the exception that Lego Mindstorms EV3 firmware can only be upgraded via USB. USB
communication is much faster than Bluetooth, but require a physical connection.
2. Wireless communication with other Lego Mindstorms EV3s (up to three, but one at a
time).
Bluetooth can be used to connect multiple robots. When two Lego robots are connected via
Bluetooth, one acts as the master device and the other as the slave device. The master robot can
communicate with up to three slave devices. The slave robot only supports one Bluetooth
connection.
3. Wireless communication with other devices via Bluetooth (phone, tablet, etc.).
We can use a mobile phone to control the robot. More information can be found at the following
link:
https://www.lego.com/en-us/service/help/products/themessets/mindstorms/connecting-with-bluetooth-to-lego-mindstorms-ev3-apps-408100000007982

HOW DOES THE MASTER DEVICE / SLAVE DEVICE RELATIONSHIP WORK

When several Lego robots are connected to each other via Bluetooth communication, a master
device / slave device connection is established. The master and slave robots behave differently.
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The main device is always the one that has created the Bluetooth connection. If we create a
connection from the Bluetooth menu of Lego Mindstorms EV3, then this robot will be the
master device.
The principle of the master device-slave device connection is simple: only the master device can
initiate communication. A message generated by the master device may transmit data provided by
the program or may request data from slave devices. When the master device sends data to the
slave device, it may or may not request confirmation from the slave device that the data has been
received. When the master device requests data from the slave device, the response contains the
data, if data is available, or an error code, if no data is available or if no program is running on the
slave device.
One downside of the master device / slave device connection is that a Lego Mindstorms EV3
robot cannot act as a master and as a slave device at the same time. This means that the slave
device cannot simply send a message to the master robot. The master device can be in
communication mode with one of the other two possible devices and will not listen to that
particular slave device. Thus, the slave device must "buffer" its message and wait for the main
operator to request a buffer message.
The communication between Lego Mindstorms EV3 and other Bluetooth devices is conducted
via one of four channels. Channel 0 is reserved for communication of slave devices with the
master device. By default, all slave devices will send data to the master device via Channel 0. The
other three channels 1, 2, 3 are used by the Lego Mindstorms EV3 master device to send data or
instructions to the slave robots.
SAMPLE CODE FOR BLUETOOTH COMMUNICATION

To demonstrate the implementation of Bluetooth communication, we have shown two programs
- one for the master robot and one for the slave device. These sample programs will teach us how
two devices can be wirelessly controlled via a continuous stream of string messages.
The master program first checks whether the slave device is properly connected on channel 1
(BT_CONN is a constant) using the BluetoothStatus (conn) function. It then sends messages
containing "Master" and an increasing number via the SendRemoteString (conn, queue, string)
function. ReceiveRemoteString (queue, clear, string) receives messages from the slave device that are
displayed on the screen.
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The slave program is very similar, but uses the SendResponseString (queue, string) function instead of
SendRemoteString, because the slave device can only send messages to its master robot using
channel 0.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

96

Communication with Other Robots or a Personal Computer

We notice that if one of the programs stops, the other will continue to send messages with an
increasing number, not knowing that all sent messages will be lost because no one is listening on
the other side. To avoid this problem, we can use a better connection protocol that requests
confirmation of data receipt.
SENDING A MESSAGE WITH A REQUEST FOR CONFIRMATION OF RECEIPT

In the following examples, the master device sends the message to the slave device via the
SendRemoteNumber function (conn, queue, number) and pauses to wait for confirmation of receipt
(this is achieved with the loop in which the ReceiveRemoteString () function is located). The master
device will continue to send data only if the slave device responds to the message. The slave
device receives messages with ReceiveRemoteNumber (queue, clear, number) and sends ack with
SendResponseNumber.
Both programs (master and slave) use the same confirmation code ack = 0xFF.
The Master device sends random numbers and waits for a response from the slave device. When
it receives an ack with the correct code, it is cleared.
The slave device constantly checks the mailbox and, if it is not empty, displays the read value and
sends the ack to the master device. An ack message is sent at the beginning of the program to
unlock the master device.
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There is another feature of Bluetooth communication. It allows the master device to directly
control its slave devices. In the example below, the master device sends direct commands to the
slave robots to reproduce sound and switch its motors. No slave program is used here, as the
firmware of the Lego Mindstorms EV3 slave device itself receives and handles the messages.

IEEE 802.15.4 (ZIGBEE)

ZigBee technology has been developed as a low-cost solution based on the wireless network
standard. It supports small data flows, has low power consumption and is reliable. This is the
only standardized technology to date that addresses the unique needs of network applications for
remote observation and control of different sensors. The ZigBee technology is suitable for a wide
range of applications in many fields. One of the main advantages of the devices using the ZigBee
technology is the low power consumption, which in turn allows for much longer battery life. The
devices using batteries as a power source can be put in inactive mode (sleep).
As opposed to Bluetooth, which has different modes and states, ZigBee has two main modes –
active mode (send / receive) and passive mode (sleep). The application software can thus focus
on the application itself, not on the choice of the optimal power supply for each particular case.
The main technical characteristics of the 802.15.04 / ZigBee protocol are:


250 Kbs data stream can be achieved at 2.4 GHz (10 channels), 40 Kbs at 915 Mhz (16
channels), and 20 Kbs at 868 Mhz (1 channel);



Transmission distance is from 10 to 75 m, depending on power supply and the
characteristics of the terrain;



The link between nodes can be of two types - “star” or “Peer-to-Peer”;
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Very low power consumption rate (below 1 mV);

Like WiFi and Bluetooth, ZigBee also works in the lower two levels (physical and channel levels)
of the Common Interconnect Model (OSI – Open System Interconnection).
COMPARISON BETWEEN THE FEATURES OF WIRELESS PROTOCOLS

Comparison between wireless protocols in the literal sense cannot be made, but a classification
can be provided, according to the specifics of the protocol that is used. It is also impossible to
say which protocol is better, because of their different intended application. We can, however,
determine which protocol is most appropriate to use in the specific case.
ZigBee protocol-based technologies are used where there are sensor networks, data control and
equipment and when power consumption has to be minimal. Many companies offer solutions for
its incorporation into everyday life and in the development of so-called "Smart homes", where
this interface is used to allow a central command center to communicate with all connected
appliances.
Bluetooth is a protocol that is widely used on mobile phones and, more recently, on computer
systems, when cables have to be removed - wireless keyboards, mice, etc. Efforts are also being
made to incorporate this technology into household appliances.
The 802.11 protocol, also called Wi-Fi, is mainly used for building wireless computer networks.
The simplest way to connect two computers in a wireless network is to plug into each of them a
single WLAN card, install the drivers, and set up the necessary connection parameters.
The Table below provides a comparison of the wireless protocols.
Protocol
Characteristics

ZigBee™

Bluetooth™

Wi-Fi™

802.15.4

802.15.1

802.11b

Application

Observation
control

System resources

4KB-32KB

250KB

1MB

Battery life (days)

100-1000+

1-7

1-5

Nodes in a network

255/65K+
20-250

7
720

30
11,000+

1-75+
Stability,

1-10+
Price,

1-100
Speed,

Bandwidth (kbps)
Range (meters)
Key characteristics

and Cable Replacement Web, Video, Email

Low
power Convenience
consummation, low
cost

Flexibility
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ASSESSMENT

1. Most often, Bluetooth networks are master– slave, and the maximum number of slave devices
in the case of Lego can be:
a)
b)
c)
d)

3
5
7
Without limitation

2. How many Bluetooth network topologies exist?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
No special network topologies exist

3. Which of the networks has the widest cover range?
a)
b)
c)
d)

Bluetooth
ZigBee
Wi-Fi
USB

4. Which of the networks is the most inexpensive one in terms of energy consumption?
a)
b)
c)
d)

Bluetooth
ZigBee
Wi-Fi
USB

5. Which interfaces are built into the Lego Mindstorms EV3?
a)
b)
c)
d)

Bluetooth;
ZigBee;
Wi-Fi;
USB.

Correct answers: 1 (а); 2 (c); 3 (c); 4 (b); 5 (а)
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