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Wprowadzenie

CELE SZKOLENIA

Wykorzystanie robotów w celach edukacyjnych znacząco wzrosło na
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Korzyści płynące z wykorzystania
robotów w celach edukacyjnych są związane z możliwością ich
projektowania i programowania, co z kolei pozwala nauczającym na
włączenie informatyki, matematyki, fizyki oraz nauk przyrodniczych w
proces pielęgnowania myśli inżynierskiej. Dzięki temu uczniowie
zapoznawani są z podstawami algorytmów i tworzeniem złożonego
systemu. Wpływa to również na rozwój twórczego myślenia oraz
nabycia nawyku rozwiązywania złożonych problemów.
Celem niniejszego materiału jest pomoc uczniom szkół średnich w
nabyciu praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie mechatroniki,
robotyki i programowania. Zmotywuje ich to do kontynuacji obranej
ścieżki edukacyjnej i do rozwoju kariery w branży technologicznej i
inżynieryjnej. Celem niniejszego materiału jest w szczególności rozwój
wiedzy praktycznej i umiejętności projektowania oraz programowania
robotów u uczniów. Jego treść dotyczy programowania robota Lego
Mindstorms EV3 w języku C. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą
podstaw programowania urządzeń - umiejętność, która może okazać
się przydatna przy wykonywaniu bardziej złożonych zadań oraz
projektów. Większość procesów nauczania można przeprowadzić w
formie gry. Mówiąc bardziej ogólnie, uczniowie zdobędą podstawową
wiedzę w dziedzinie programowania i robotyki. Materiał przedstawia
podstawowe zadania z zakresu pisania programów, poruszania oraz
pozycjonowania robota, używania czujników robota, programowania
robota w taki sposób, by podążał po wyznaczonej linii, unikał
przeszkód oraz zarządzania komunikacją pojedynczego robota z
innymi
robotami
i
z
komputerem.

RE DAKTORZY

Stanimir Yordanov, Todor Todorov, Uniwersytet Techniczny w
Gabrovo – Bułgaria
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Podstawowe systemy i części wymagane do stworzenia robota

PODS TAW OW E
SYSTEMY I CZĘŚCI

Robot jest urządzeniem składającym się z różnych modułów i
układów. Do głównych układów należą:


układ sensoryczny (czujników)



układ kontroli ruchu



układ sterowania



układ zasilania

Układ sensoryczny składa się z różnych typów czujników (sensorów),
które robot używa do odbierania informacji z otoczenia. Czujniki
mogą być zaprojektowane w celu wykrywania i pomiaru temperatury,
wilgotności, ciśnienia, światła i dotyku. Obejmują one enkoder,
akcelerometr, czujnik ultradźwiękowy, kamerę itp.
Ponieważ niniejszy materiał szkoleniowy dotyczy modelu robota
mobilnego Lego Mindstorms® EV3, przedstawimy komponenty
układów tego robota.
W zestawie Lego Mindstorms® EV3 znajdują się następujące typy
czujników:
• czujnik spektrum światła widzialnego i czujnik podczerwieni
• czujnik kąta obrotu - enkoder
• akcelerometr
• czujnik dotykowy
• czujnik ultradźwiękowy
• czujnik żyroskopowy
• czujnik magnetyczny
Drugim
podstawowym
układem
każdego
robota
jest
układ kontroli ruchu. Umożliwia on poruszanie robotem. Ruch jest
wytwarzany przez różne typy silników. W zestawie Lego Mindstorms®
EV3 znajdują się następujące moduły z czujnikiem ruchu:
• serwomotory;
• moduły liniowe
•
moduły zwiększające moc silnika oraz zwiększające lub
zmniejszające prędkość obrotową silnika.
Bardziej szczegółowy opis czujników i silników zawiera załącznik 1:
Supplementary Materials (dostępne tylko w j. angielskim).
Układ sterowania integruje wszystkie inne układy robota i steruje jego
działaniami. Zbiera informacje z czujników, przetwarza je, a tym
samym kieruje układem sterowania robota. Układ ten oparty jest na
mikrokontrolerze.
Układ sterowania modelu Lego Mindstorms® EV3 opiera się na
mikrokontrolerze TI Sitara AM1808 z rdzeniem ARM926EJ-S 300
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MHz, monochromatycznym wyświetlaczu LCD 178 × 128 pikseli, 64
MB pamięci RAM do wykonywania programu i 16 MB pamięci Flash
do przechowywania programu i danych. Wyposażony jest w gniazdo
do karty pamięci microSDHC, które może być wykorzystane do
dodania większej ilości pamięci. Poniższy rysunek przedstawia
urządzenie sterujące modelu Lego Mindstorms® EV3.

Urządzenie sterujące modelu Lego Mindstorms® EV3

Moduł zasilania modelu Lego Mindstorms® EV3 opiera się na
wbudowanym akumulatorze litowo-jonowym. W zestawie znajduje się
adapter do ładowania akumulatorów.
Zestaw Lego Mindstorms® EV3 zawiera różne elementy
konstrukcyjne, które mogą być wykorzystane do zbudowania
pożądanego urządzenia mechanicznego (patrz rysunek poniżej).

Zestaw do budowy robota mobilnego.

OCENA

1. Które z poniższych elementów nie są używane w układzie
czujników robota?
a) czujnik temperatury;
b) silnik elektryczny
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c) akcelerometr;
d) siłownik hydrauliczny;
e) przekaźnik.
2. Co jest używane do odczytu kąta obrotu silnika?
a) czujnik ciśnienia;
b) czujnik ultradźwiękowy;
c) czujnik kąta obrotu - enkoder;
d) czujnik odległości;
e) moduł GPS.
3. Z jaką częstotliwością działa mikrokontroler modelu Lego
Mindstorms® EV3?
a) 3000MHz
b) 300MHz
c) 200MHz
d) 500MHz
e) 1300MHz
Prawidłowe odpowiedzi: 1 (b, d, e); 2 (c); 3 (b)
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Czym jest programowanie

J AK A JE S T
ROLA
P ROGR AM U
KIE RUJ ĄCE GO
ROBOTEM?

STRUKTURA
P ROGR AM U

Robot jest sterowany przez mikrokontroler, który stanowi podstawę jego
układu sterowania. Mikrokontroler potrzebuje programu do wykonywania
swoich funkcji kontrolnych. Program ten jest zbiorem instrukcji, które
wykonywane są w określonej kolejności i implementują odpowiedni
algorytm. W trakcie wykonywania programu, urządzenie sterujące
odczytuje informacje z czujników i steruje układem silnikowym robota.
Jest to program umożliwiający robotowi wykonywanie określonych funkcji.
Program jest zazwyczaj pisany i edytowany w edytorze tekstu. Składnia
instrukcji zależy od języka używanego do programowania mikrokontrolera.
Aby mikrokontroler mógł uruchomić program, program ten musi zostać
skompilowany w język (kod) maszynowy. Odbywa się to przy pomocy
oprogramowania "kompilator". Skompilowany kod jest następnie
wgrywany do mikrokontrolera. Zazwyczaj mikrokontrolery są
programowane przy pomocy specjalnego sprzętu - programatora.
Mikrokontrolery oferują od niedawna również możliwość wykonania
programowania bezpośrednio przez komputerowy port USB lub USART.
Po wgraniu skompilowanego kodu do mikrokontrolera należy
przeprowadzić test systemu. Podczas testu system musi być podłączony do
źródła zasilania. Celem testu jest monitorowanie wydajności
mikrokontrolera i zakresu, w którym zarządza on dostępnymi urządzeniami
peryferyjnymi. Ponieważ nie ma sposobu, aby zobaczyć co dzieje się
wewnątrz mikrokontrolera, monitorujemy tylko wydajność robota i
oceniamy, czy działania przewidziane przez algorytm i program są
rzeczywiście implementowane.
Zazwyczaj struktura programu składa się z jednej głównej funkcji, w której
uwzględnione są wszystkie czynności jakie należy wykonać. W celu
wykonania kodu programu, program musi być uruchomiony wraz z
systemem operacyjnym przekazującym kontrolę programowi. Po
zakończeniu programu, kontrola przekazywana jest z powrotem do
systemu operacyjnego. W ten sposób działają komputery.
W mikrokontrolerach natomiast stosowane jest inne podejście. Gdy
zasilanie jest włączone, program przechowywany w mikrokontrolerze
działa. Program ten zawiera cztery główne obszary lub pola, obejmujące
wszystkie polecenia niezbędne do prawidłowego działania systemu.
Pierwszy obszar obejmuje polecenia definiujące wszystkie biblioteki
zawierające funkcje, które będą używane w programie. Pole to definiuje
wszystkie stałe i makra oraz deklaruje zmienne, które będą kluczowe dla
programu. Deklaruje również wszystkie funkcje, które będą tworzone i
wykorzystywane w programie. Funkcje te zawarte są w czwartym obszarze
programu. Rysunek 1 przedstawia pierwszy obszar (pole) programu z
opisami bibliotek, makr, stałych, zmiennych globalnych i funkcji.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

7

Rys. 1: Pierwsze pole, zawierające biblioteki, makra, stałe, zmienne globalne i funkcje
programu.

Drugim obszarem jest funkcja inicjalizacji systemu. Obejmuje wszystkie
działania inicjujące i konfigurujące urządzenie sterujące. Funkcja ta jest
wykonywana tylko raz, tj. gdy program lub urządzenie sterujące są
uruchamiane po raz pierwszy. Rysunek 2 przedstawia drugi obszar
programu, zawierający funkcję inicjalizacji urządzenia sterującego.

Rys. 2: Funkcja inicjalizacji urządzenia sterującego

Trzeci obszar programu stanowi główną funkcję programu. Obejmuje on
wszystkie operacje i polecenia, za pomocą których zaimplementowany
zostanie stworzony algorytm. Funkcja tworzy pętlę, tj. po zakończeniu
uruchomia się ponownie. Powtarza się do momentu wyłączenia urządzenia
sterującego lub naciśnięcia przycisku resetowania i ponownego
uruchomienia systemu.
Rysunek 3 przedstawia trzeci obszar programu - główną funkcję.

Rys. 3: Główna fukcja programu mikrokontrolera
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Ostatni, tj. czwarty, obszar programu definiuje treść i tryb pracy wszystkich
funkcji programu. Dla każdej funkcji konieczne jest zdefiniowanie liczby i
rodzaju parametrów, które zostaną do niej przekazane, gdy zostanie
wywołana. Należy również zadeklarować typy danych, których każda
funkcja powraca do programu głównego, po jego zakończeniu.
Rysunek 4 przedstawia czwarty obszar, który opisuje wszystkie funkcje
wewnętrzne programu.

Rys. 4: Czwarty obszar, zawierający funkcje wewnętrzne wykorzystywane przez program
mikrokontrolera.

J AK A JE S T
ROLA
ZMIENNYCH
OR AZ S TAŁYCH
W
P ROGR AM ACH?

Zmienne i stałe są istotną częścią danych, które umożliwiają wykonanie
programu w urządzeniu sterującym. W celu przechowywania tych danych
przydzielone zostało specjalne miejsce w pamięci RAM mikrokontrolera.
Podczas tworzenia, każda stała i zmienna musi być powiązana również z
nazwą i wartością, którą będzie zawierać.
Stałe zawierają wartości, które pozostają niezmienione podczas
wykonywania programu. W przeciwieństwie do stałych, zmienne
przechowują tymczasowe wartości, które mogą być zmieniane w
dowolnym momencie przez operatorów i polecenia programu. Wartość
zmiennej można odnaleźć, gdy wywoływana jest jej nazwa. Nazwy
zmiennych są swobodnie przypisywane przez programistę, zgodnie z
pewnymi podstawowymi zasadami. Nazwy zmiennych muszą być napisane
po łacinie i, w zależności od kompilatora, mogą zawierać liczby i znaki
specjalne. Nazwy te powinny być opisowe i związane z tym, do czego
zmienna będzie używana. Zmienna, wraz z jej nazwą, może być 'wywołana'
w celu: włączenia do formuły, przekazania jako parametr lub
wydrukowania jej wartości itp.
Zmienne mogą być różnego rodzaju. Rodzaj ten jest ustalany podczas
tworzenia zmiennej i nie można go zmienić. W zależności od wybranego
typu danych, pewna ilość (liczba komórek) pamięci jest zarezerwowana.
Dla wszystkich zmiennych tego samego rodzaju jest zarezerwowana ta
sama liczba komórek pamięci. Typy danych używane dla zmiennych:


Liczby całkowite (typ całkowity) – liczby nieułamkowe (1, 2, 3,
......, 102, ...., 1003, itd.);



Liczby rzeczywiste – typ zmiennoprzecinkowy (0.1, 2.5, 3.8,
....., 10.2, ..., 100.3, itd.);
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Typ znakowy – znaki lub symbole (a, b, D, E, itd.);



Typ tekstowy – sekwencja znaków lub tekstu (To jest tekst!,
itd.);



Typ wskaźnikowy – zmienne, które zawierają adresy, pod
którymi znajdują się wartości innych zmiennych;



Typ logiczny – zmienna, która ma jedną z dwóch możliwych
wartości: PRAWDA lub FAŁSZ.

Składnia deklarowania zmiennych w języku C++ (oraz w większości
innych języków) jest następująca:
<typ danych> <identyfikator lub nazwa> [= <inicjalizacja lub
wartość>].
Przykłady deklarowania zmiennych można zobaczyć w wierszach 11, 12,
13 na rysunku 1, w wierszach 33, 34 na rysunku 3 oraz w wierszu 51 na
rysunku 4.
Zakres widoczności i okres życia zmiennej zależy od tego, gdzie została
ona zadeklarowana. Jeżeli zmienna została zadeklarowana w sposób
pokazany w wierszach 11, 12 i 13 na rysunku 1, jest to zmienna globalna.
Zmienna zadeklarowana w wierszu 51 na rysunku 4 ma natomiast
charakter lokalny. Zmienne globalne są widoczne (dostępne) w całym
programie, włącznie z wewnętrznymi funkcjami programu. Ich okres życia
trwa do momentu zatrzymania programu. Zmienne lokalne są widoczne
(dostępne) tylko w funkcji, w której są deklarowane.
Zmienne zadeklarowane w programie głównym (przedstawione w
wierszach 33, 34 na rysunku 3) mają jednocześnie charakter globalny i
lokalny. Dla programu głównego wyglądają one globalnie, ale dla funkcji
opisanych poza programem głównym pozostają niewidoczne i
niedostępne. Wartości tego typu zmiennych są najczęściej przekazywane
funkcjom jako parametry podczas wywoływania funkcji.
W YKORZYS TANI E
PODP ROGRAM ÓW
OR AZ FUNKCJI

Podczas pisania programów często konieczne jest kilkakrotne pisanie tego
samego kodu. Aby tego uniknąć, powtarzający się kod może być
zorganizowany jako oddzielna funkcja lub podprogramy. Podczas
wykonywania programu głównego, funkcja ta jest wywoływana w
miejscach, w których konieczne jest uzyskanie wyniku odpowiedniego
obliczenia i przekazanie mu kontroli. Po zakończeniu operacji, funkcja ta
przekazuje kontrolę z powrotem do programu głównego, zwracając do
niego
wynik
swoich
obliczeń.
W większości języków, składnia deklarowania funkcji jest następująca:
<typ danych do zwrócenia> <nazwa> ([typ] [parametr1], [typ]
[parametr2], ...),
Rysunek 5 przedstawia strukturę i kod funkcji.
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Rys. 5: Przykład kodu funkcji

Słowo "int" oznacza, że w tym konkretnym przykładzie, jako wynik
działania, funkcja powróci do liczby całkowitej. W wierszu 32 na rysunku 5
czynność (w tym przypadku mnożenie) jest wykonywana, a wynik jest
dzielony przez zmienną x. Zdanie przywróć (return) przekazuje wartość x i
przywraca kontrolę programowi głównemu.
Poniższy rysunek przedstawia w jaki sposób można wywołać tę funkcję z
programu głównego.

Rys. 6: Wywoływanie funkcji

Podczas przywoływania funkcji należy przekazać niezbędne parametry. W
tym przypadku w wierszu 18 na rysunku 6. umieszczone są dwa parametry.
Liczba parametrów przekazanych może się wahać w zależności od celu
funkcji. Rodzaj oraz liczba parametrów są określone przez programistę
podczas tworzenia funkcji oraz są deklarowane na początku pisania
programu. Wynik zwracany przez funkcję jest przekazywany do zmiennej
tego samego rodzaju jako rodzaj, w którym funkcja została zadeklarowana.
W tym przypadku jest to zmienna Rezultat w wierszu 18 na rysunku 6.
Zmienna musi zostać zadeklarowana jako int, jak ukazano w wierszu 16 na
rysunku 6.
Funkcję można zaprogramować w taki sposób, by nie zwracała żadnych
wyników. W niektórych językach programowania określa się to jako
"procedurę". Na przykład w języku Pascal istnieją procedury oraz funkcje,
podczas gdy w języku C++ istnieją wyłącznie funkcje. We wszystkich
jednak przypadkach wykorzystywanie funkcji i procedur poprawia
czytelność i przejrzystość kodu.
P RZE RW ANI A
P ROGR AM ÓW

Przerwania to niezwykle użyteczne procedury poprawiające wydajność
mikrosterowników. Bez nich, systemy wymagające sterowania w czasie
rzeczywistym nie będą w stanie pracować. Jak sugeruje nazwa, przerwania
przerywają program podstawowy mikrosterownika, jeżeli są uruchomione
przez zdarzenie i przekazują sterowanie innemu procesowi (podprogram,
procedura)
Każdy mikrosterownik posiada mechanizm przerywania, zwany
mechanizmem obsługi przerwania. Mechanizm ten wdraża się przy użyciu
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oprogramowania (wykonanie kodu programu) lub osprzętu (schemat
osprzętu wykonujący określoną sekwencję czynności). Przerwania to
procesy, które mogą zostać uruchomione na dwa sposoby - przez
oprogramowanie i przez osprzęt. Mogą one również być "wewnętrzne" lub
"zewnętrzne". Przerwania wewnętrzne są zwykle wywołane przez
zadziałania różnych rodzajów liczników czasowych wewnątrz
mikrosterownika. Przerwania zewnętrzne są wywołane przez zewnętrzne
sygnały wejściowe (wysokiego lub niskiego poziomu) w mikrosterowniku.
Wszystkie przerwania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) są
podzielone na przerwania o wysokim i niskim priorytecie. W przypadku,
gdy przetwarzane jest przerwanie o niskim priorytecie, a otrzymane
zostanie polecenie przerwania o wysokim priorytecie, to program obsługi
przerwania o niskim priorytecie zostanie wyłączony, a wykonane zostanie
przerwanie o wysokim priorytecie. Po zakończeniu przerywania o wysokim
priorytecie usługa przerywania o niskim priorytecie wznowi działanie od
miejsca, w którym została wyłączona. To programista decyduje o tym, jaki
priorytet należy przypisać określonym zdarzeniom w trakcie wykonywania
programu.
Program obsługi przerwania powinien być możliwie najkrótszy. Zwykle
zakłada on zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych. Większość z tych
zmiennych jest typu logicznego (bool) i zwane są one flagami. Zgodnie z
wykonywanym algorytmem program nadrzędny (master) monitoruje status
flag. W zależności od zmiany flag (flaga zostanie uniesiona w przypadku
logicznego stanu 1), system wykona podprogramy niezbędne do
wygenerowania żądanej czynności. Pod koniec działania tych
podprogramów stan flagi zostanie zresetowany, wskazując, że zdarzenie
zostało przetworzone. Po zakończeniu każdego programu sterowanie
zostanie przekazane z powrotem do programu głównego.

OCENA

1. W jaki sposób można spowodować przerwanie mikrosterownika?
a) wykonując równoczesne czynności;
b) wykonując rozgałęziony algorytm;
c) przy użyciu oprogramowania;
d) przy użyciu pętli;
e) przy użyciu osprzętu.
2. Jakie rozróżniamy typy przerwania?
a) cykliczne;
b) rozgałęzione;
c) o wysokim priorytecie;
(d) o niskim priorytecie;
(e) o średnim priorytecie;
f) równoległe.
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3. Która ze zmiennych służy do zapisu liczb całkowitych?
a) bool
b) real
c) int
d) float
e) char
Prawidłowe odpowiedzi: 1 (c, e); 2 (c, d); 3(c)
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Podejmowanie decyzji w programach

OP ER ACJE
LOGICZNE W
P ROGR AM ACH

Operacje logiczne stanowią podstawę dla podejmowania decyzji w ramach
algorytmów i programów. Operacje logiczne to czynności generujące wynik
(prawda lub fałsz) w oparciu o porównania pomiędzy wartościami dwóch
zmiennych lub pomiędzy zmienną i stałą. Składnia zdań logicznych jest
następująca:
<parametr 1> < operator logiczny > < parametr 2>.
Parametr 1 i parametr 2 odnoszą się do wartości dwóch zmiennych lub do
zmiennej i stałej. Operator logiczny może być jednym z elementów
wskazanych na Rysunku 7.

Rys. 7: Parametry logiczne

Jeżeli odpowiedź dla jednego z operatorów logicznych brzmi "tak", wynik
stanu (porównania) będzie prawdą. Jeżeli odpowiedź brzmi "nie", wynik
warunku będzie fałszem.
STRUKTURY
ROZG AŁĘZI ONE
W
P ROGR AM ACH
Z
OP ER ATOR AM I
IF...ELSE

Określone operatory służą do podejmowania decyzji w programie.
Podstawowym operatorem tego typu jest if. Umożliwia programowi
sprawdzenie stanu (parametr, zmienna) i, w zależności od wyniku, do
wykonania jednego lub zestawu (bloku) poleceń. Istnieje kilka rodzajów
rozgałęzień.
Pierwszy z nich używa tylko z operatora if do wykonywania zdań logicznych
(porównanie) dla poniższego warunku:
• Jeżeli wynik porównania jest prawdziwy, dodatkowy kod programu
znajdujący się w bloku zdania if (zamknięty dużym nawiasem)
zostanie wykonany, natomiast program wznowi działanie od kodu
znajdującego się za blokiem.
• Jeżeli wynik porównania jest fałszywy, dodatkowy kod programu
nie zostanie wykonany, a program wznowi działanie od kodu
znajdującego się za blokiem if.
Rysunek 8 przedstawia składnię rozgałęzień tego typu.
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Rys. 8: Składnia zdania if

Rysunek 9 przedstawia schemat algorytmu rozgałęzionego opartego na
zdaniu if.

Nie
No

i>5
Yes
Tak
i=5

Rys. 9: Schemat blokowy algorytmu rozgałęzionego ze zdaniem if

Drugi typ rozgałęzienia oparty jest na zdaniu if ... else. Oznacza to dosłownie
"jeden albo drugi". W zależności od wyniku porównania w wyrażeniu
logicznym, wykonany zostanie jeden lub drugi kod programu:


Jeżeli wynik porównania to "prawda", to wykonany zostanie kod
programu znajdujący się w bloku zdania if (zamknięty w dużym
nawiasie od linii 93 do linii 97). Kod znajdujący się w bloku else
zostanie pominięty. Program będzie kontynuował wykonywanie
kodu programu głównego po linii 104 na Rysunku 10.



Jeżeli zwrócony wynik porównania to "fałsz", to kod zamknięty
przez operator if - linie od 93 do 97, zostanie pominięty. Kod
znajdujący się w bloku else, od linii 99 do 103, zostanie wykonany, a
program wznowi działanie od kodu znajdującego się za blokiem else
(linia 104).

Rysunek 10 przedstawia składnię gałęzi if .. else.

Rys. 10: Składnia zdania if .. else

Rysunek 11 przedstawia schemat blokowy algorytmu rozgałęzionego ze
zdaniem if .. else.
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Rys. 11: Schemat blokowy algorytmu rozgałęzionego ze zdaniem if .. else.

Trzecia opcja zakłada zagnieżdżenie zdań if .. else, które są często niezbędne
dla rozwiązania bardziej skomplikowanych zależności logicznych. W
zależności od wyniku porównania w każdym wyrażeniu logicznym,
wykonany zostanie jeden lub drugi kod programu, zgodnie z opisanymi
powyżej instrukcjami. Brak jest limitu dla liczby możliwych do użycia zdań
zagnieżdżonych.
Rysunek 12 przedstawia składnię rozgałęzienia z zagnieżdżonymi zdaniami if
.. else.

Rys. 12: Składnia z zagnieżdżonymi zdaniami if .. else

Rysunek 13 przedstawia schemat blokowy algorytmu rozgałęzionego z
zagnieżdżonymi zdaniami if .. else.
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Rys. 13:
Schemat blokowy algorytmu rozgałęzionego z zagnieżdżonymi zdaniami if .. else.
STRUKTURY
ROZG AŁĘZI ONE
Z
NIEKONWENCJON
ALNYM
OP ER ATOREM
PRZEJŚCIOWYM
GOTO

Czasem programy wymagają wyjątków, które nie są obsługiwane przez wyżej
wymienione zdania. W takich przypadkach operator może skorzystać z
operatora goto dla wykonania bezwarunkowego przejścia. Wykonanie
programu zostanie bezwarunkowo przekazane do linii kodu, w której
znajduje się operator label. Operator ten łączy się z liczbą, ponieważ musi być
niepowtarzalny. Możliwe jest również dokonanie przejścia do odpowiedniej
etykiety (label), używając kilka operatorów goto, znajdujących się w różnych
miejscach w kodzie programu. Nie jest jednak możliwe posiadanie więcej niż
jednego operatora etykiet o tym samym numerze.
Rysunek 14 przedstawia składnię operatora przejściowego goto i label. Po
dotarciu do linii 161 bezwarunkowy operator przejściowy jest wykonywane, a
wykonanie programu przechodzi do kodu w linii 156, od której jest
kontynuowane w dół. Podczas korzystania z tego operatora należy dołożyć
wszelkich starań, aby zapewnić, że program nie wszedł w nieskończoną
pętlę. Wyjście z takiej pętli jest niemożliwe i może być osiągnięte tylko przez
ponowne uruchomienie sterownika.

Rys. 14: Składnia bezwarunkowego operatora przejściowego goto

OCENA

1. Które operatory są stosowane w wyrażeniach logicznych?
a) ==
b) konkatenacja
c) &&
d) Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
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e) ++
f)> +
2. Które słowa zastrzeżone są wykorzystywane w strukturze rozgałęzionej?
a) while
b) if … else
c) goto
d) else ... if
e) for
3. Podczas której operacji można wykonać jeden z dwóch różnych bloków
poleceń?
а) else … while
b) if … label
c) if … else
d) do … while
4. W zdaniu if (warunek) else, który z bloków poleceń jest wykonywany w
przypadku zwrócenia warunku "prawda".
а) blok kodu za operatorem else
b) blok kodu w operatorze if
c) żadne z powyższych
d) obie odpowiedzi są prawidłowe
e) polecenia w bloku operatora label
5. W zdaniu if (warunek) else, który z bloków poleceń jest wykonywany w
przypadku zwrócenia warunku "fałsz".
а) blok kodu za operatorem else
b) blok kodu w operatorze if
c) żadne z powyższych
d) obie odpowiedzi są prawidłowe
e) polecenia w bloku operatora label
Prawidłowe odpowiedzi: 1 (a, c); 2 (b, c); 3 (c); 4 (b); 5 (a)
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Pętle w programach kontrolera

DL ACZEGO
PĘTLE SĄ
POTRZEBNE?

J AK TW ORZYĆ I
WYKORZYSTYW
AĆ PĘTLE

Niektóre kody w programach należy wykonywać kilka razy. Iteracje mogą
być konieczne dla określonej, dokładnej liczby powtórzeń lub należy je
wykonać nieokreśloną liczbę powtórzeń lub liczbę powtórzeń, która jest
zależna od sygnału kontrolera zewnętrznego. Wymaga to wykorzystania
struktury cyklicznej programu - pętli. Pętla gwałtownie zmniejsza całkowitą
liczbę wykorzystywanych wierszy poleceń i zwiększa czytelność oraz
przejrzystość programu. Dlatego też pętle są niezwykle ważnym oraz
przydatnym narzędziem w programowaniu.
Istnieje kilka rodzajów pętli:
Pętle ze wstępnie ustalonymi parametrami
Są to najczęściej wykorzystywane pętle. Liczba iteracji jest zazwyczaj
ustalona w strukturze pętli. Ten rodzaj pętli tworzy się za pomocą zdania for.
Rysunek 15. przedstawia strukturę pętli z operatorem for.

Rys. 15: Składnia operatora for

W pętli for kod umieszczony w nawiasie {} jest powtarzany (wiersze od 45
do 49 na rysunku 15.) zgodnie z parametrami pętli. Dane wejściowe lub
parametry pętli umieszczone są w nawiasach (). W celu poprawnego
działania pętli wymagane są trzy parametry oraz zmienna indeksu, która z
nimi współgra. Najczęściej zmienną indeksu będzie liczba całkowita, ale
może być to również zmienna float (typ zmiennoprzecinkowy). Trzy
parametry oddzielone są średnikiem (;), jak pokazano w wierszu 44 na
rysunku 15.
Pierwszy parametr służy do stworzenia pętli. Określa on wartość zmiennej
indeksu, od której powinna zaczynać się pętla. Zmienna indeksu, którą
zostaje określona wcześniej, przyjmuje tę wartość początkową. Może to być
stała (w przykładzie jest to liczba 0) lub jej wartość może zostać nadana
przez inną zmienną.
Drugi parametr określa koniec pętli. Zawiera on logiczne wyrażenie, które
porównuje zmienną indeksu (w przykładzie jest to i) z innymi zmiennymi
lub stałymi. Parametr ten określa koniec iteracji w pętli. Iteracje będą
pojawiać się tak długo, aż warunek określony w wyrażeniu logicznym
powróci do statusu 'true'.
Trzeci parametr jest wykorzystywany w celu określenia przyrostu, poprzez
który pętla zwiększa wartość zmiennej indeksu aż do zakończenia. Przyrost
można określić za pomocą stałej bądź innej zmiennej. Proces przyrostu jest
dokonywany podczas każdej iteracji pętli. Rysunek 16. przedstawia diagram
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blokowy ukazujący algorytm powtarzania w pętli.

i=0

Nie
No

i<5

Yes
Tak
i=i+1

Rys. 16: Diagram blokowy przedstawiający algorytm powtarzania w pętli

Jak działa pętla for?
Podczas inicjacji pętli for zmienna i przyjmuje wartość 0. Warunek parametru
kończącego pętlę zostanie sprawdzony, oraz, w przypadku powrotu do
statusu 'true', blok kodu zostanie wykonany w odpowiednich wierszach
poleceń (rzędy od 45 do 49 na rysunku 15). Po wykonaniu ostatniego
wiersza (wiersz 49) bloku pętli program powróci do początku pętli oraz
wykona (obliczy) wyrażenie określone w trzecim parametrze (w przypadku i
= i + 1). Wyrażenie (i = i + 1) zostanie odczytane następująco: obecna
wartość zmiennej i (która wynosi 0 przy pierwszej iteracji) zostaje
zwiększona o 1, a nowa wartość wypadkowa jest dzielone przez tę samą
zmienną i. Po obliczeniach wartość zmiennej i będzie wynosić 1. Program
ponownie sprawdzi, czy warunek wyrażenia określonego w drugim
parametrze (i <10) został spełniony. Wynik, który zostanie zwrócony
podczas tej iteracji, ma status true w sytuacji, gdy i = 1, także warunek
zostanie ponownie spełniony, a ciało pętli zostanie wykonane. Po każdej
iteracji obecna wartość zmiennej i zostanie zwiększona o 1, a więc w naszym
przykładzie przyjmie ona odpowiednio wartości 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9.
Warunek (i <10) zostanie spełniony, o ile wartość i jest mniejsza niż 10.
Iteracje będą się powtarzać, aż warunek powróci do statusu false. Po
wykonaniu ostatniej iteracji, podczas której i przyjmie wartość 9, wartość i
wzrośnie o 1 i będzie wynosić i = 10. Na tym etapie, po wykonaniu pętli,
zostanie dokonana kontrola warunku, podczas której zwrócony zostanie
status false, a program zakończy pętlę. Ciało pętli nie zostanie wykonane, a
kontrola zostanie przekazana wierszom programu po pętli (w tym
przypadku wiersz 51 na rysunku 15.).
Pętle z warunkami wstępnymi
Ten rodzaj pętli tworzy się za pomocą zdania while. Warunek wstępny pętli
określony jest na początku pętli. Ciekawym faktem dotyczącym tego rodzaju
pętli jest to, że nie może zostać wykonana nawet raz. Dostęp do ciała pętli i
jego wykonanie (bloku w nawiasach {}) zostaną zapewnione tylko wtedy,
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gdy określony warunek, po wstępnej weryfikacji, jest spełniony (jeśli zwróci
status true). Wyrażenie, które zmienia wartość zmiennej indeksującej
poprzez określony przyrost, jest umieszczane wewnątrz ciała pętli. Wartość
wstępna zmiennej indeksującej musi zostać określona poza pętlą (przed
zdaniem while). Pętle while są wygodne w użytkowaniu w celu kontroli
zewnętrznych sygnałów wejściowych do mikrokontrolera.
Rysunek 17 przedstawia strukturę pętli z operatorem while.

Rys. 17: Składnia pętli while

W strukturze pętli while kod zawarty w nawiasach {} (wiersze od 55 do 60 na
rysunku 17) zostanie wykonany podczas każdej iteracji, w której spełniony
jest warunek pętli. Warunek pętli jest umieszczony w nawiasach okrągłych
zaraz po zdaniu while. Wartość zmiennej indeksującej wykorzystanej w
warunku pętli musi zostać określona przed uzyskaniem dostępu do pętli
przez program (wiersz 53 na rysunku 17). Tak jak w przypadku pętli for,
zmienna indeksująca pętli while jest zazwyczaj liczbą całkowitą, ale może być
też zmienną typu float (typ zmiennoprzecinkowy).
Jak działa pętla while?
Zmienna indeksująca otrzymuje wartość wstępną przed wprowadzeniem do
pętli. W naszym przykładzie przyjmuje ona wartość 0 (rząd 53 na rysunku
17). Kolejnym etapem jest kontrola warunku w małym nawiasie (). Jeśli
wynik warunku ma status true, pętla zostanie wprowadzona, a polecenia w
niej zawarte zostaną wykonane (wiersze 55 do 60 na rysunku 17). W
przeciwnym razie (jeśli wynik ma status false), ciało pętli zostanie pominięte,
a program będzie nadal wykonywać polecenia po pętli (od wiersza 62 na
rysunku 17). Ważnym jest, by zmienna indeksująca została zwiększona
wewnątrz ciała pętli (w naszym przykładzie wzrasta ona o 1). Bez wykonania
tej czynności, program nie będzie w stanie zakończyć pętli, czego efektem
będzie pętla nieskończona, która spowoduje awarię programu. Po
wykonaniu ostatniego wiersza w ciele pętli kontrola zostanie przekazana na
poczatek pętli w celu wykonania kolejnej iteracji. Warunek zostanie poddany
kolejnej kontroli oraz, w zależności od wyniku, czynności zostaną
powtórzone lub program zakończy pętlę.
Pętle z warunkiem wyjściowym
Składnia takiej pętli rozpoczyna się operatorem do, a po niej występuje ciało
pętli zawarte w nawiasach {}. Warunek jest określony na końcu pętli w
nawiasach () po zdaniu while. Ciekawym faktem dotyczącym tego rodzaju
pętli jest to, że zawsze zostanie wykonana przynajmniej raz. Dopiero po
tym nastąpi kontrola warunku w celu określenia, czy wystąpi więcej iteracji.
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Rysunek 18 przedstawia strukturę pętli z operatorem do .. while.

Rys. 18: Składnia pętli do .. while

Jak działa pętla do .. while?
Tak jak przy poprzednich rodzajach pętli, w tej pętli zmienna indeksująca
otrzymuje wartość wstępną przed rozpoczęciem pętli przez program. W
naszym przykładzie przyjmuje ona wartość 0 (rząd 64 na rysunku 18).
Następnym etapem będzie wykonanie operatorów umieszczonych w ciele
pętli (rzędy 66 do 71 na rysunku 18). W pewnym miejscu wewnątrz pętli
musi być zawarty wiersz kodu modyfikujący wartość zmiennej indeksującej.
W naszym przykładzie wykonuje się to w wierszu 71 na rysunku 18. Jeśli
taki kod nie istnieje, wartość zmiennej indeksującej nie zmieni się, warunek
nigdy nie zwróci statusu false, a program wejdzie w nieskończoną pętlę, tj.
nie opuści jej. W następnym etapie program dokona kontroli warunku pętli
(zawartych w nawiasach () po zdaniu while) (wiersz 72 na rysunku 18). Treść
warunku brzmi następująco: powtórz wykonanie ciała pętli w razie
zwrócenia statusu true przez warunek. Jeśli warunek zwróci wartość false,
wówczas pętla zostanie zakończona, a kontrola przekazana do operatorów.
W naszym przykładzie operatorom w wierszu 73 na rysunku 18.

OCENA

1. Jaka liczba iteracji zostanie wykonana w następującej pętli: for(i=0; i<=5;
i++)?
а) 6
b) 5
c) 0
d) 3
2. Na jak długo wprowadzona zostanie pętla z warunkiem wyjściowym?
a) Pętla zostanie wykonana, a program zostanie zakończony;
b) Pętla zostanie wykonana, jak tylko zmienna osiągnie najwyższą
wartość;
c) Pętla zostanie wykonana, a warunek zwróci wartość true;
d) Pętla będzie wykonywana aż do momentu jej przerwania;
e) Pętla będzie wykonywana aż do momentu wciśnięcia przez
operatora dowolnego klawisza.
3. Na jak długo wprowadzona zostanie pętla z warunkiem wstępnym?
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

22

a) Pętla zostanie wykonana, a program zostanie zakończony;
b) Pętla zostanie wykonana, jak tylko zmienna osiągnie najwyższą
wartość;
c) Pętla zostanie wykonana, a warunek zwróci wartość true;
d) Pętla będzie wykonywana aż do momentu jej przerwania;
e) Pętla będzie wykonywana aż do momentu wciśnięcia przez
operatora dowolnego klawisza.
4. Która z poniższych opcji dotyczących pętli z warunkiem wstępnym jest
prawdziwa?
a) Pętla zostanie wykonana przynajmniej raz;
b) Pętla zostanie wykonana w każdym wypadku;
c) Pętla może nigdy nie zostać wykonana;
d) Program zakończy pętlę po spełnieniu warunku;
e) Pętla nie zostanie wykonana więcej niż 1 raz;
f) Pętla będzie wprowadzana cyklicznie.
5. W jaki sposób program może wejść w pętlę z warunkiem wyjściowym?
a) Pętla zostanie wykonana wyłącznie wtedy, gdy warunek zwróci
wartość true;
a) Pętla zostanie wykonana przynajmniej raz;
c) Pętla może nigdy nie zostać wykonana;
d) Program zakończy pętlę po spełnieniu warunku;
e) Pętla nie zostanie wykonana więcej niż 1 raz;
f) Pętla będzie wprowadzana cyklicznie.
Prawidłowe odpowiedzi: 1 (a); 2 (c); 3 (c); 4 (c); 5 (b)
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Ruch i pozycjonowanie robota

PROJEKT
ROBOTÓW
MOBILNYCH

Najprostszym typem robota mobilnego jest robot kołowy przedstawiony na
poniższym rysunku. Roboty kołowe zawierają jedno lub więcej kół i
posiadają kilka biernych bądź skręcanych kół. Większość platform
robotycznych wymaga dwóch silników do napędzania ruchu naprzód i
jednego do napędzania ruchu obrotowego.

(а)

(b)

(c)

Robot kołowy: (а) pojedyncze koło, (б) napęd różnicowy (в) sterowanie Ackerman

Konstrukcja platformy wskazana w (a) obejmuje jedno koło, które może się
również obracać. Wymagane są dwa silniki, jeden do napędzania robota i
jeden do wykonywania obrotów. Zaletą tej konstrukcji jest to, że oba ruchy napędowe i obrotowe - są wykonywane całkowicie niezależnie od siebie, ze
względu na zastosowanie dwóch silników. Dlatego oprogramowanie
sterujące napędem i obrotami nie może być skomplikowane. Wadą jest to, że
robot nie może się obracać w miejscu, ponieważ koło nie znajduje się na
środku platformy.
Konstrukcja platformy wskazana w (b) zwana jest "napędem różnicowym" i
jest jedną z najpowszechniejszych konstrukcji stosowanych w robotach
mobilnych. Kombinacja dwóch kół umożliwia robotowi jazdę naprzód,
kierowanie i obracanie się w miejscu. Połączenie pomiędzy poleceniami
sterowania, takie jak krzywa promienia i odpowiadająca jej prędkość koła,
muszą być skonfigurowane przy użyciu oprogramowania. Inną zaletą
konstrukcji jest to, że silniki i koła są stałe. Znacznie upraszcza to mechanikę
robota.
Platforma (c) to tak zwana platforma "sterowania Ackermanna", posiadająca
standardowy układ napędowy i układ sterowania pojazdem o napędzie na
tylne koła. Jeden z silników napędza oba tylne koła przy pomocy różnicowej
skrzyni biegów. Inny silnik steruje układem sterującym oboma kołami
przednimi.
Wszystkie trzy typy konstrukcji platform mobilnych wymagają dwóch
silników wystarczających do napędzania i sterowania.
Poważną wadą robotów kołowych jest fakt, iż w celu poruszania się
wymagają one relatywnie płaskich powierzchni. Roboty o gąsienicowym
układzie bieżnym przedstawione na rysunku poniżej (b) są bardziej
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elastyczne i mogą poruszać się po ciężkim terenie i pokonywać przeszkody, a
także są łatwiejsze w obsłudze. Ich wadą jest brak takiej precyzji, jaką
posiadają roboty kołowe, chociaż przy użyciu niezbędnych systemów oraz
czujników mogą również zdać egzamin. Platformy o gąsienicowym układzie
bieżnym wymagają dwóch silników, po jednym na każdą gąsienicę.

а

b

c

Koło (a), gąsienicowy układ bieżny (b) oraz roboty kroczące (в)

Roboty kroczące (c), tak jak roboty o gąsienicowym układzie bieżnym, mogą
poruszać się po ciężkim terenie oraz pokonywać przeszkody. Główna
obowiązująca zasada: im więcej nóg, tym lepsza równowaga robota. Na
przykład robotem z sześcioma nogami można sterować w taki sposób, by
trzy z jego nóg były zawsze oparte o ziemię, a pozostałe trzy uniesiony w
powietrzu. Roboty kroczące zazwyczaj wymagają dwóch lub więcej silników
zasilających jedną nogę, więc robot o sześciu nogach potrzebowałby 12
silników Korzystanie z większej liczby silników pozwala na większą swobodę
ruchu w zamian za większy ciężar i wyższy koszt części.
KONTROLA
N AP Ę DÓW

Kontrola w pętli zamkniętej - kontrola bez sprzężeń
Zadania kontroli zazwyczaj dotyczą dwóch obiektów: obiekt kontrolujący
(master) oraz obiekt kontrolowany (slave). W najprostszym przypadku
polecenie jest przekazywane z obiektu master, a obiekt slave je wykonuje, nie
zapewniając obiektowi master żadnych informacji o wyniku, tj. bez
zapewniania informacji zwrotnej.

połączenie bezpośrednie

Direct connection

Controller
Kontroler

obiekt
kontrolowany

Controlled object

Kontrola w pętli otwartej

Jednostką sterującą robota, wraz z jego plikiem wykonywalnym, jest
urządzenie sterujące. Obiektem kontroli są również koła oraz ciało.
Kontroler przesyła polecenia do jednostki sterującej silnik w odpowiedniej
kolejności, a synchronizacji dokonuje wewnętrzny zegar, tzw. 'timer'.
Główne zadanie dotyczące programowania robotów jest związane z kontrolą
ruchu robota. Spójrzmy teraz na to zadanie bardziej szczegółowo.


Poruszanie do przodu oraz do tyłu przez określony czas
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Polecenia przesyłane do jednostki sterującej silnikiem sprawiają, że robot
porusza się do przodu. Polecenia te uruchamiają silnik na pewny okres czasu.
Na przykład:

Polecenie dotyczące silnika to układ trzech elementów, z których każdy
określa obecny status obrotu silników A, B oraz C. Czynność zapewniającą
najwyższą prędkość poruszania się robota do przodu (Full forward) osiąga się
liczbą 100, a tę zapewniającą najwyższą prędkość poruszania sie robota do
tyłu (Full back) liczbą -100. Zatrzymanie robota osiąga się liczbą 0.
Wykonanie tej komendy następuje natychmiastowo. Po jej wykonaniu, silnik
zostaje uruchomiony i działa tak długo, aż nie zostanie zatrzymany innym
poleceniem. Jeśli polecenie dotyczące wyłączenia silnika jest wykonane zaraz
po poleceniu silnik [], robot pozostanie w bezruchu. Oto przykład:

Dlatego też, aby wykonać ruch, wymagane jest opóźnienie czasowe przed
wyłączeniem silników. Osiąga się to za pomocą funkcji czuwania. Funkcje
czuwania nie prowadzą do konkretnych czynności - zapewniają one
wyłącznie czas na działanie silników.

To, czy ruch będzie wykonywany do przodu, czy do tyłu, jest określone
przez kierunek obrotu silników. Aby określić kierunek ruchu obrotów EV3,
należy ustawić dodatnią lub ujemną wartość prędkości silnika. Na przykład:

Jeżeli zmiana kierunku zostanie dokonana przy wysokiej prędkości, robot
może się poślizgnąć. Dlatego też zaleca się płynne zatrzymanie. Przed
wydaniem komendy ruchu w tył, należy odłączyć silniki od źródła zasilania i
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pozostawić robota w bezruchu na jakiś czas. Na przykład:



Sterowanie i obracanie

Aby obrócić robota w miejscu, wystarczy obrócić silniki w różne kierunki.
Robot obróci się mniej więcej dookoła środka osi kół, przenosząc środek
ciężkości. W celu bardziej precyzyjnego obrotu należy dokonać
synchronizacji na setne sekundy. Natomiast po naładowaniu baterii należy
wprowadzić nowe parametry obrotu:

Istnieją także inne rodzaje obrotu. Jeśli jeden z silników zostanie zatrzymany
bądź jego prędkość zostanie zmniejszona, podczas gdy uruchomiony jest
drugi silnik, obrót nastąpi dookoła silnika o niższej prędkości. Obrót ten
będzie bardziej płynny:



Poruszanie się po kwadracie

Wykorzystując dotychczasowe informacje możliwe jest zaprogramowanie
robota w ten sposób, by podążał po obwodzie kwadratu bądź innego
wielokąta. Programowanie opiera się na pętli bądź przejściu
bezwarunkowym.
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Po określeniu czasu trwania obrotu oraz liczby iteracji można nauczyć
robota poruszania się po obwodzie kwadratu bądź innej figury. Aby
zapewnić precyzję podczas sterowania, należy zredukować moc silników
około dwa razy. Należy dostosować opóźnienia czasowe podczas procesu
testowania.

Zarządzanie informacjami zwrotnymi
Obecność informacji zwrotnych w systemie oznacza, że urządzenie
kontrolujące otrzymuje informacje o kontrolowanym obiekcie. Informacje
zwrotne są dostarczane przez czujniki zamontowane w ciele robota. Dane
sensoryczne są przekazywane do kontrolera (urządzenie kontrolujące).
Direct connection

Controller

Feedback

Controlled object

Zarządzanie informacjami zwrotnymi

Na przykład, w celu uniezależnienia ruchu od zasilania akumulatora można
wykorzystać prędkość silnika i czujnik położenia (enkoder), co pozwala na
dokonanie pomiarów z dokładnością do 1 stopnia. W następnym
przykładzie przedstawione jest wykorzystanie faktu, który mówi, iż przy
obrocie podwozia o 90 stopni lewe koło obróci się o 250 stopni wokół
własnej
osi
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Czujniki robotów

DL ACZEGO W
ROBOTACH
W YM AG ANE S Ą
CZUJNIKI

SERWOMOTOR
ENKODER
PRZYROSTOWY

Roboty nie posiadają zmysłu wzroku bądź uczuć jak ludzie, lecz jeśli
wyposażone są w czujniki, mogą otrzymywać informacje o środowisku
zewnętrznym. Jeśli wbudowany program robota potrafi interpretować
te informacje, wówczas robot może reagować na oddziaływanie
środowiska.
Serwomotor Lego Mindstorms EV3 to połączenie silnika
elektrycznego, skrzyni biegów oraz czujnika przyrostowego
zamkniętych w jednym podwoziu o określonym kształcie.

Serwomotor Lego Mindstorms EV3
Małe silniki zasilane prądem stałym (DC) zazwyczaj obracają się zbyt
szybko i nie posiadają mocy na wale, a więc nie trzeba łączyć ich
bezpośrednio z kołami lub innymi mechanizmami. Aby zmniejszyć
prędkość obrotu i w tym samym czasie zwiększyć moment obrotowy,
używany jest bieg. Serwomotor posiada 8 biegów z łącznym
przełożeniem 1: 48.

Motor
Silnik
Gearbox
Skrzynia biegów
Encoder
Enkoder

Budowa wewnętrzna serwomotoru EV3

Każdy silnik posiada wbudowany czujnik przyrostowy (enkoder), który
pozwala na dokładniejszą kontrolę prędkości silnika. Czujnik
przyrostowy mierzy kąt obrotu silnika w stopniach z dokładnością do
± 1 stopnia. Całkowity obrót silnika wynosi 360 stopni. Enkoder
pozwala na dostosowanie prędkości silnika.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech silnika jest moment
obrotowy (ang. 'torque' bądź 'moment of force'). Moment obrotowy to
fizyczna wielkość wektorowa. Oblicza się go poprzez mnożenie
wektora siły przez promień, na który działa siła (promień zaczyna się
w miejscu osi obrotu, a kończy w miejscu przyłożenia siły).
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Moment obrotowy (Moment of force)

CZUJNIK
DOTYKOWY

Aby robot mógł poczuć dotyk i nacisk, należy wykorzystać czujnik
dotyku. Jest to przycisk, który może posiadać dwa statusy - wciśnięty
oraz zwolniony. W programie czujnik rozpoznaje również inny status kolizja. Czujniki dotyk wykorzystywane są w celu wykrywania
przeszkód na drodze poruszającego się robota.

Released
Zwolniony

Pressed
Wciśnięty

Schemat i wygląd zewnętrzny czujnika dotyku Lego Mindstorms EV3

CZUJNIK
ODLEGŁOŚCI

Czujnik ultradźwiękowy sprawia, że robot może "zobaczyć" i
rozpoznawać obiekty, unikać przeszkód, dokonać pomiarów
odległości oraz wykrywać ruch. Czujnik mierzy odległość od obiektu w
centymetrach i calach. Pomiary wahają się od 0 do 2,5m z
dokładnością do ± 3cm.
Czujnik odległości składa się z przekaźnika oraz odbiornika.
Przekaźnik emituje falę w częstotliwości ultradźwiękowej, fala odbija
się od powierzchni obiektu i wraca do odbiornika (zob. rysunek
poniżej).
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X, cm
Distance S, cm

α

X, cm

Transmitter
Receiver
przekaźnik
odbiornik

Schemat funkcjonalny czujnika odległości

Ruch (S) fali dźwiękowej do obiektu zajmuje pewien okres czasu (Δt) .
Dlatego też program nie otrzyma danych sensorycznych
natychmiastowo; otrzyma je po upłynięciu tego czasu. Czujnik
ultradźwiękowy umieszczony w zestawie Lego Mindstorms EV3 może
określić odległość S do 2,5m metra. Oznacza to, że znając prędkość
dźwięku w powietrzu, można obliczyć maksymalny czas oczekiwania na
odbitą falę Δt:𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 = 330𝑚/𝑠
𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 330 𝑚⁄𝑠
1
Δ𝑡 =
=
=
𝑠 ≈ 0,15𝑠
2. 𝑠
2 . 2,5m 66
Większe obiekty o stałej powierzchni potrafią bardzo dobrze odbijać
dźwięk, przez co zapewnią najbardziej wiarygodne wyniki. Najmniej
wiarygodne wyniki pochodzą od świecących, małych lub cienkich
obiektów, a także od obiektów o zaokrąglonej powierzchni (np. piłka).
Miękkie przedmioty potrafią absorbować fale ultradźwiękowe, więc
czujnik nie może ich wykryć. Dwa lub więcej czujników
ultradźwiękowych działających w tym samym pomieszczeniu mogą
nawzajem zakłócać swoją pracę i zmniejszyć dokładność wyników
pomiarów.
CZUJNIK
ŚW I ATŁ A

Natężenie oświetlenia to wielkość fizyczna odpowiadająca liczbowo
ilości świata padającego na powierzchnię. W systemie SI jednostka
miary natężenia oświetlenia to lux (lx). Natężenie oświetlenia jest
wprost proporcjonalne to intensywności światła źródła i zależy od
odległości źródła światła do oświetlanego obiektu, a także od kąta
padania promieni światła na powierzchnię.
Istnieje wiele różnych rodzajów czujników światła, jak np.
fotorezystory, fotodiody i fototranzystory. Czujnik światła posiada
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podczerwoną diodę LED, którą można włączyć lub wyłączyć za
pomocą programu, a także fotokomórkę, która mierzy jasność światła
padającego na nią (zob. rysunek poniżej). W trybie podświetlenia
naturalnego Ambient Light ilość światła, które pada na części wrażliwe
na światło jest przeliczana na wartość wartość cyfrową, którą następnie
wykorzystuje się w programie. Dla przykładu, posiadając czujnik
pracujący w tym trybie, robota można zaprogramować w taki sposób,
by wyszukiwał najbardziej oświetlonych przedmiotów w
pomieszczeniu.

Fotokomórka
Photodetector
dioda LED
LED

ROBOT PORUSZAJACY SIĘ WZDŁUŻ LINII

Fotodioda

Podczerwona
dioda LED

Fotodioda

Podczerwona
dioda LED

WYSOKI poziom logiczny

Wysoka wartość współczynnika
odbicia / napięcia

Niska wartość współczynnika
odbicia / napięcia

Czujnik światła
Środkowe czujniki podczerwieni muszą być powyżej czarnej linii

W trybie światła odbitego Reflected Light źródło światła (dioda LED)
jest umieszczana w części wrażliwej na światło. Emitowane światło
odbija się od powierzchni i zostaje odbite to części wrażliwej na
światło.
Im jaśniejsza jest powierzchnia odbijająca światło, tym więcej odbitego
światło wraca do części wrażliwej na światło. Oraz odwrotnie - im
ciemniejsza powierzchnia, tym mniej światła wraca do części wrażliwej
na światło. Owa ilość światła jest przeliczana na wartość cyfrową i
przekazywana do programu. Jeśli czujnik znajduje się powyżej ciemnej
powierzchni, program otrzymuje niskie wartości współczynnika
odbicia. Im jaśniejsza powierzchnia, tym otrzymuje się wyższe wartości
współczynnika odbicia (zob. rysunek (b) poniżej). Aby czujnik działał
w sposób odpowiedni, musi być umieszczony pod odpowiednim
kątem powyżej powierzchni.
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Światło pada na

Światło
pada
na
The light
falls
on the
fotokomórkę
photocell
Dioda
nie emituje
The
redLED
backlight
LED is
off światła
czerwonego

The light falls on the
fotokomórkę
photocell
Dioda
LEDemits
emituje
The LED
red
światłolight
czerwone

Tryb światła naturalnego
(Ambient Light)

Tryb światła odbitego
(Reflected Light)

HIGH logic
level

WYSOKI
poziom logiczny

Fotodioda

IR LED

Photo
Diode

Podczerwona
dioda LED

IR LED

Fotodioda

Photo
Diode

(a) Tryby pracy czujnika światła

LOW logic
level

60 %

40 %

HIGH Value of reflectance/voltage LOW Value of reflectance/voltage

Wysoka wartość współczynnika odbicia
wartość współczynnika
(b) /Odczyty
czujnika światła (wNiska
trybie
światła odbitego) na
napięcia
odbicia / napięcia

jasnej i ciemnej

powierzchni

Fotokomórka umieszczona w czujniku światła jest bardziej wrażliwe
na promieniowanie podczerwone niż na zwykłe spektrum światła
widzialnego.
Jednym ze sposobów kontroli ruchu robotów jest zaprogramowanie
ich w taki sposób, by poruszały się wzdłuż oznaczonych powierzchni.
W tym celu korzysta się z czujnika światła, który jest zamontowany
pionowo względem ziemi, na której umieszczone są zaznaczone linie.
W celu poprawnego wdrożenia algorytmu odpowiedzialnego za
podążenie po linii należy znać wartość progową reakcji czujnika. Jest to
wartość oddzielająca dwa spektra, np. jasne i ciemne. Za pomocą
wartości progowej robot określi, które wartości odczytów czujnika
światła są jasne, a które ciemne. Pozwala to na podział wszystkich
możliwych odczytów czujnika (od 0 do 100) na dwa przedziały. W
zależności od tego, wg którego przedziału musi pracować, robot skręci
w lewo lub w prawo w celu uniknięcia zboczenia z linii. Wartość
progowa będzie różna w różnych przypadkach w zależności od
natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, jak również od współczynnika
odbicia światła od powierzchni oraz czarnej linii. Wartość progowa
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określona jest jako średnia arytmetyczna między odczytami czujnika w
ciemnych i jasnych przestrzeniach.
CZUJNIK
KOLORU

Czujnik koloru Lego Mindstorms EV3 to zaawansowany czujnik
światła, który potrafi rozpoznać 6 różnych kolorów. Oprócz swojego
głównego zadania, jakim jest rozróżnianie kolorów, czujnik koloru
posiada te same możliwości co czujnik światła. Czujnik wykrywa
kolory poprzez dokonywanie sekwencyjnych pomiarów światła
odbitego od koloru czerwonego, zielonego i niebieskich diod LED.
Wyniki tych pomiarów są przetwarzane, a czujnik określa najbliższą
wartość koloru w formie kodu. Aby dokonać poprawnej oceny koloru,
należy umieścić czujnik pod odpowiednim kątem 1cm nad
powierzchnią.

Czujnik koloru Lego Mindstorms EV3
CZUJNIK
AKUSTYCZNY

Czujnik akustyczny jest mikrofonem. Mierzy on poziom sygnału
dźwięku (dźwięki w przedziale 20-20000 Hz, które są słyszalne dla
ludzkiego ucha), jak również infradźwięki (poniżej 20 Hz) oraz
ultradźwięki (powyżej 20000 Hz). Głośność dźwięku lub poziom
ciśnienie akustyczne jest mierzone w jednostkach zwanych decybelami
(dB). Decybele wskazują, o ile głośniejszy bądź cichszy jest jeden
dźwięk od pozostałych dźwięków. Na potrzeby czujnika, 0 dB to
najcichszy dźwięk, jaki może usłyszeć przeciętny człowiek.
Maksymalne ciśnienie akustyczne, jakie może zmierzyć czujnik, wynosi
90 dB, co odpowiada głośności dźwięku emitowanego przez kosiarkę.
Odczyty czujnika dźwięku są wyrażane jako procent maksymalnej
mocy możliwej do zmierzenia.

Czujnik akustyczny Lego Mindstorms EV3

Czujnik akustyczny Lego Mindstorms EV3 może zapewnić
następujące odczyty: odczyt 4-5% równa się poziomowi hałasu
cichego pokoju dziennego; odczyt 5-10% równa się poziomowi hałasu
zwykłej mowy słyszanej ze średniej odległości; odczyt 10-30% równa
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się poziomowi hałasu zwyczajnej rozmowy mającej miejsce w pobliżu
czujnika lub muzyki o normalnej głośności; odczyt 30-100% równa się
poziomowi hałasu krzyków bądź muzyki. Dane będą ważne, gdy
czujnik znajduje się 1 m od źródła dźwięku. Czułość ucha ludzkiego na
dźwięk w dużej mierze zależy od częstotliwości dźwięku. Ucho ludzkie
jest najbardziej czułe na dźwięki o częstotliwości 3-5 kHz, podczas gdy
usłyszenie dźwięków o częstotliwości poniżej 20 Hz i powyżej 20 kHz
wykracza poza fizyczne możliwości. Czujnik dźwięku można
przełączyć na tryb dBA, w którym wartości pomiarowe najbliżej
odzwierciedlają granicę słyszalności człowieka i odpowiadającą wartość
ciśnienia akustycznego.
CZUJNIK
PRZYSPIESZENIA
(AKCELEROMETR)

Akcelerometry to niewielkie czujniki ruchu wykorzystywane w różnych
urządzeniach, w tym w smartfonach i tabletach. Mierzą przyśpieszenie:
wielkość wyrażająca zmianę prędkości poruszającego się obiektu
w czasie. Jednostką miary przyśpieszenia jest metr na sekundę kwadrat
(m/s2). Przyśpieszenie ziemskie oznacza się literą g (od słowa
"grawitacja") i wynosi 9,8 m/s2.
Akcelerometry to urządzenia elektromechaniczne mierzące siły
statyczne (takie jak grawitację) lub dynamiczne (takie jak wibracje i
ruch). Urządzenia te mogą zmierzyć przyśpieszenie jednej, dwóch lub
trzech osi, przy czym akcelerometry w nowoczesnych smartfonach i
tabletach zwykle działają w trzech osiach. Dzięki czujnikowi
akcelerometru robot może określić przyśpieszenie powstałe podczas
zmiany prędkości w każdym z trzech kierunków i określić "odchylenie"
od płaszczyzny poziomej.
Działanie czujnika opiera się na efekcie piezoelektrycznym - wyglądzie
ładunku elektrycznego na powierzchni piezoelektrycznej pod
wpływem nacisku mechanicznego. W przypadku zmiany prędkości
przez robota (jej zwiększeniu lub zmniejszeniu) jego
bezwładność umożliwia
rozciągnięcie
lub
skurczenie
elementu piezoelektrycznego. Znając masę t, długość l, współczynnik
proporcjonalności q, i napięcie U, przyśpieszenie można obliczyć ze
wzoru:
𝑈. 𝑞 = 𝑚. 𝑙. 𝑎 => 𝑎 =

𝑈. 𝑞
𝑚. 𝑙

+
l

-

U

m
Zasada działania i wygląd zewnętrzny czujnika przyśpieszenia

Czujnik przyśpieszenia umożliwia pomiar przyśpieszenia w zakresie ±
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19,62 m/s2, tj. dwukrotności przyspieszenia ziemskiego g (g =
9.8lM/s2).
CZUJNIK
KOM P AS U
M AGNE TYCZNE G
O

Czujnik kompasu magnetycznego
orientacji robota w przestrzeni.
tradycyjnego kompasu. Działanie
poniżej)
opiera
się
na
zmianie oporu materiału
pod
magnetycznego.

służy do określenia aktualnej
Jest to cyfrowy odpowiednik
kompasu cyfrowego (zob. rys.
efekie
magnetooporu,
tj.
wpływem
zewnętrznego pola

Opór magnetorezystancyjny Rφ zmienia swoją wartość w zależności
od kierunku sił pola magnetycznego, powodując ewentualną różnicę.
Im większy kąt obrotu czujnika φ w odniesieniu do linii siły pola
magnetycznego Ziemi, tym większy opór. Dokładność pomiaru
czujnika wynosi 1 stopień, a zakres pomiarowy mieści się przedziale
od 0 do 359 stopni.
N

φ
Rφ

U
S

Zasada działania czujnika kompasu

CZUJNIK
ŻYROSKOPOWY

Czujnik żyroskopowy Lego może wykrywać ruch na pojedynczej osi
obrotu. Może określić prędkość obrotu w stopniach i w sekundach,
które z kolei można wykorzystać do określenia czasu potrzebnego na
wykonanie obrotu przez robota lub dowolne jego części. Ponadto
czujnik żyroskopowy rejestruje całkowity kąt obrotu w stopniach. W
ten sposób można sterować ruchem robota. Za pomocą tego czujnika
można określić prędkość robota w stopniach na sekundę.

Wygląd zewnętrzny czujnika żyroskopowego

Wygląd zewnętrzny czujnika żyroskopowego.
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CZUJNIK
PODCZERWIENI

Czujnik podczerwieni Lego Mindstorms EV3 umożliwia wykrywanie
sygnałów podczerwonych wysyłanych np. przez nadajnik podczerwieni
oraz wysyłanie własnych sygnałów podczerwonych i analizę ich
odbicia od innych przedmiotów (zob. rysunki poniżej).

Wygląd zewnętrzny czujnika i nadajnika podczerwieni Lego Mindstorms EV3

W widmie fal elektromagnetycznych promieniowanie podczerwone
zajmuje zakres między czerwoną granicą światła widzialnego a
mikrofalami (od 750 nm do 1 mm). Często nazywane jest również
promieniowaniem termicznym. Ten typ sygnału jest stosowany w
większości pilotów do telewizora. Podobnie jak światło widzialne
promieniowanie podczerwone jest blokowane przez obiekty znajdujące
się na jego ścieżce, więc pomiędzy nadajnikiem a czujnikiem
podczerwieni powinna być wolna przestrzeń. Promieniowanie
słoneczne może mieć wpływ na sygnały podczerwone, ale zwykłe
oświetlenie pomieszczenia nie powinno wpływać na odczyty czujnika.

Detektor i kula podczerwieni

Czujnik wykrywania podczerwieni wykorzystuje pięć czujników
podczerwieni skierowanych w różnych kierunkach, oddalonych od
siebie o 60 stopni i na tej podstawie określa źródło sygnałów IR i ich
intensywność. Ponadto generuje promieniowanie elektromagnetyczne
w widmie podczerwieni.
CZUJNIK
W YKRYW ANI A
OBIEKTÓW

Elektrycznooptyczny detektor zbliżeniowy przypomina zwykły czujnik
światła, ale wykorzystuje pulsujące światło do wyeliminowania
zakłóceń światła otoczenia i w tle przy pomocy procesu pomiaru. W
przypadku wykorzystania pulsującego światła jasność może być
stosunkowo wysoka podczas pulsu. Czujnik wykrywa i określa różnicę
pomiędzy pomiarem światła przed wysłaniem pulsu a pomiarem
światła podczas pulsu.
Elektrycznooptyczny detektor zbliżeniowy posiada dwa tryby pracy:
sensitivity x1 i sensitivity x4. W trybie sensitivity x4 może wykryć kulę
podczerwieni w odległości 15 cm. Dla małych obiektów w kolorze
białym należy używać trybu sensitivity x1. Czujnik ten może służyć do
zaprogramowania robota tak, aby wykrywał obiekty za pomocą
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odbitych sygnałów świetlnych. Wbudowana funkcja korekcji światła
otoczenia umożliwia korzystanie z czujnika zarówno w miejscach
dobrze, jak i słabo oświetlonych.

Czujnik wykrywania obiektów

OCENA

1. Enkoder jest częścią:
a) Serwosilnika;
b) Czujnika dotykowego;
c) Czujnika odległości;
d) Czujnika światła.
2. Do określenia odległości czujnik odległości wykorzystuje:
a) Sygnały z zakresu 20-20000 Hz;
b) Sygnały powyżej 20 kHz;
c) Światło z zakresu 380-740 µm;
d) Światło powyżej 740 µm;
d) Światło poniżej 380 µm;
3. Aby określić poziom dźwięku czujnik akustyczny wykorzystuje:
a) Sygnały z zakresu 20-20000 Hz;
b) Sygnały powyżej 20 kHz;
c) Światło z zakresu 380-740 µm;
d) Światło powyżej 740 µm;
d) Światło poniżej 380 µm;
4. Czujnik koloru wykorzystuje:
a) Sygnały z zakresu 20-20000 Hz;
b) Sygnały powyżej 20 kHz;
c) Światło z zakresu 380-740 µm;
d) Światło powyżej 740 µm;
d) Światło poniżej 380 µm;
5. Czujnik podążania za linią wykorzystuje:
a) Sygnały z zakresu 20-20000 Hz;
b) Sygnały powyżej 20 kHz;
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c) Światło z zakresu 380-740 µm;
d) Światło powyżej 740 µm;
d) Światło poniżej 380 µm;
6. Czujnik wykrywania obiektów wykorzystuje:
a) Sygnały z zakresu 20-20000 Hz;
b) Sygnały powyżej 20 kHz;
c) Światło z zakresu 380-740 µm;
d) Światło powyżej 740 µm;
d) Światło poniżej 380 µm;
Prawidłowe odpowiedzi: 1 (a); 2 (b); 3 (a); 4 (c); 5 (d); 6 (c)
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Additional Learning Materials

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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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
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usually different from the number of steps described. In some cases, the actions can be very small
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
Time == 2 min

Led1 = true

No

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.
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START
Initialization of
the device

Time = 1

Yes
Time == 5

Led1 = false

END

No

Led1 = true

Time = Time + 1

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
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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

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:
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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
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
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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 EDU C ATI ON AL M OBILE ROBO T

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

Left wheel

Distance
sensor

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:
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d
𝑟
As a result of the calculations, a motor running time of 370° is obtained for the right motor.
𝜑right = 𝜑𝑝 .

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
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low

high
Rotation accuracy

high

low

M OVEM ENT OF THE ROBO T I N A S TR 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:
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.
𝜑𝑝 =

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.
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3. Rotation of the robot around its center in the right direction is carried out in accordance with
the formulas:
d/2

a) 𝜑right = −𝜑𝑝 .
b) 𝜑right = 𝜑𝑝 .

𝑟

d/2
𝑟

; 𝜑left = 𝜑𝑝 .

d/2
𝑟

𝑟

;

d/2

; 𝜑left = −𝜑𝑝 .

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

d/2

;

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
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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
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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
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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
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speed of the motors is proportional to the intensity of the reflected light reflected from the
surface.
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.
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(-5,1)

Turn right

+1
Move
forward

+5

-5
-1

Error

(5,-1)
Turn left

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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Tracking
line
Right
sensor

Left
sensor

Tracking
line
Right
sensor

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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sensor

Tracking
line
Right
sensor

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.
Tracking
wall

Transmitted
signal

Distance
sensor

Reflected
signal

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)
Communication with Other Robots or a Personal Computer
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.
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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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