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Програма спецкурсу 

Мета навчання за спецкурсом:  

 сформувати у слухачів навички для вивчення алгоритмізації та 

програмування з використанням середовища візуального 

програмування Lego Mindstorms EV3,  

 сформувати навички створення робототехнічних систем за 

допомогою програмного засобу Mindstorms EV3,  

 розвивати науково-технічний та творчий потенціал особистості 

слухачів шляхом організації їх освітньої діяльності в процесі 

інтеграції початкового інженерно-технічного конструювання та 

основ робототехніки в навчальний процес. 

 

Завдання спецкурсу: 

 засвоїти середовище програмування Lego  Mindstorms EV3; 

 сформувати вміння конструювати робототехнічні системи на базі 

мікропроцесора Mindstorms EV3; 

 сформувати навички працювати за інструкціями по збірці моделей. 

 

Результати навчання 

Після вивчення курсу слухачі повинні  

знати: 

 функціональні особливості середовища програмування Mindstorms 

EV3, шляхи використання середовища в програмуванні 

робототехнічних систем; 

 функціональні особливості середовища візуального програмування, 

шляхи використання середовища візуального програмування у 

вивченні алгоритмізації та програмування; 

 технологію проектування робото технічних систем; 

 алгоритм підготовки до змагань та конкурсів з робототехніки 

 

вміти: 

 самостійно створювати програми для програмування мікропроцесора 

на базі Mindstorms EV3; 

 реально оцінювати можливості створених робототехнічних систем; 

 аналізувати веб-ресурси для розвитку робототехніки та 

удосконалення наявних робото технічних систем 
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Проявляти спроможність до: 

самостійного опанування можливостями середовища програмування в 

поєднанні з конструкторськими наборами Lego  Mindstorms EV3. 

Навчальна стратегія курсу 

Реалізація завдань для досягнення результатів спецкурсу здійснюється 

у очному форматі шляхом: 

 розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях; 

 виконання практичних завдань, спрямованих на набуття слухачами 

вмінь і навичок на практиці застосовувати алгоритми для 

програмування робототехнічних систем; 

 активізацію розумової діяльності слухачів, розвитку їх критичного 

мислення; 

 перевірки програмованих роботів на успішне виконання місій та 

завдань. 
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 Тематичний план спецкурсу 

Тема  1. Програмування в середовищі LEGO Mindstorms EV3 

Education Software 

1. Вступ до робототехніки. Знайомство з деталями конструктора. 

2. Основи роботи в об'єктному середовищі програмування. Поняття 

програми.  

3. Програмні блоки та палітри інструментів. Завантаження 

програми. Запуск та перевірка робота. 

4. Рухова система робота. 

Тема 2. Сенсорна система робота, її програмування 

1. Знайомство з сенсорами.  

2. Датчик дотику. 

3. Ультразвуковий датчик. 

4. Гіроскоп. 

Тема 3. Конструювання моделей та підготовка до змагань з 

робототехніки 

1. Знайомство з правилами проведення змагань, типами роботів. 

2. Побудова робота для участі у змаганнях. Програмування робота. 
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Графік навчального процесу 

Вид навчальної 

діяльності 

Назва Термін проведення Макс. оцінка 

Тема 1. Програмування в середовищі LEGO Mindstorms EV3 Education Software 

Лекція 1.1 Знайомство з конструктором 

Lego Mindstorms  EV3 

Очна сесія, заняття 

№1 

 

Тренінг 1.1 Перша модель робота Очна сесія, заняття 

№1 

10 

Лекція 1.2 Система програмування  

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

Очна сесія, заняття 

№2 

 

Тренінг 1.2 Програма прямолінійного 

руху 

Очна сесія, заняття 

№2 

10 

Лекція 1.3 Сервомотори Очна сесія, заняття 

№3 

 

Тренінг 1.3 Базова модель робота Очна сесія, заняття 

№3 

10 

Тема 2. Сенсорна система робота, її програмування 

Лекція 2.1 Сенсор кольору та 

освітленості 

Очна сесія, заняття 

№4 

 

Тренінг 2.1 Сенсор кольору та 

освітленості 

Очна сесія, заняття 

№4 

10 

Лекція 2.2 Вивчаємо датчик дотику Очна сесія, заняття 

№5 

 

Тренінг 2.2 Робота з датчиком дотику Очна сесія, заняття 

№5 

10 

Лекція 2.3 Вивчаємо  ультразвуковий 

датчик 

Очна сесія, заняття 

№6 

 

Тренінг 2.3 Програмування 

ультразвукового датчика 

Очна сесія, заняття 

№6 

10 

Лекція 2.4 Вивчаємо  гіроскоп Очна сесія, заняття 

№7 

 

Тренінг 2.4 Робота з гіроскопом Очна сесія, заняття 

№7 

10 

Тема 3. Конструювання моделей та підготовка до змагань з робототехніки 

Лекція 3.1 Турніри з робототехніки. 

Змагання Сумо 

Очна сесія, заняття 

№№8, 9 

 

Тренінг 3.1 Створення робота для 

змагання "Сумо" 

Очна сесія, заняття 

№№8, 9  

30 
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Розподіл навчальних годин спецкурсу 

 Лекції, 

год. 

Тренінги, 

год. 

Самостійна 

робота, 

год. 

Всього, 

год. 

Тема 1. Програмування в середовищі 

LEGO Mindstorms EV3 Education 

Software 

3 3 2 8 

Тема 2. Сенсорна система робота, її 

програмування 

4 4 2 10 

Тема 3. Конструювання моделей та 

підготовка до змагань з робототехніки 

2 3 1 6 

Всього, год.    24 

Форми контролю 

Навчальні результати слухачів у межах спецкурсу оцінюються на основі: 

 виконання практичних завдань з конструювання та програмування 

робототехнічних систем у межах тренінгів та перевірки їх функціоналу; 

Максимальна кількість балів за вивчення спецкурсу – 100. 

Прохідний бал – 60.  

Види навчальної діяльності Тема 1 Тема 2 Тема 3 

Тренінг 30 40 30 

Оцінювання 

Оцінювання в межах тренінгів здійснюється в процесі перевірки 

функціональності робототехнічної системи наступним шляхом: 

Бали Критерії 

100% балів робот функціонує правильно, слухач чітко пояснює алгоритм його 

роботи.     

75% балів робот функціонує правильно, але слухач не може пояснити алгоритм 

його роботи. 

75% балів в функціонуванні робота присутні деякі неточності, слухач може 

виправити їх після незначної допомоги викладача.  

50% балів в функціонуванні робота присутні деякі неточності, слухач може 

виправити їх після значної допомоги викладача.  

25% балів в функціонуванні робота присутні неточності, слухач не може 

виправити їх після значної допомоги викладача, система складена 

відповідно конструкції. 

<25% балів система складена не відповідно конструкції, візуальний код 

складений не правильно. 
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Вступ до спецкурсу 

Вступ до теми 1 

«Програмування в середовищі LEGO Mindstorms EV3 Education Software» 

Мета вивчення теми 1:  

1. Розкрити основні завдання спецкурсу; 

2. Ознайомити слухачів зі структурою та навчальною стратегією модуля 

3. Викласти основні теоретико-методологічні засади використання 

робототехніки при навчанні слухачів; 

4. Формування професійних компетенцій для використання візуального 

середовища LEGO Mindstorms EV3 Education Software для 

програмування робототехнічних систем. 

Завдання щодо вивчення теми 1: 

Систематизувати знання:  

 з алгоритмізації та програмування в візуальних середовищах 

програмування 

Сформувати базові вміння (навички):  

 роботи з візуальним середовищем програмування LEGO Mindstorms 

EV3 Education Software; 

 програмування робота в середовищі LEGO Mindstorms EV3 Education 

Software. 

Розвинути установки та риси:  

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 

 

Очікувані навчальні результати до теми 1: 

Знання щодо:  

 Програмування алгоритмічних структур в середовищі LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software, та їх використання в навчальному 

процесі. 

Вміння: 

 програмування в середовищі та застосування програм для взаємодії з 

наборами LEGO Mindstorms EV3; 
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 роботи з візуальним середовищем програмування LEGO Mindstorms 

EV3 Education Software. 

 Установки до: 

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 
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Лекція 1.1 (1 година) 

“Знайомство з конструктором Lego Mindstorms  EV3” 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочнемо зі знайомства з конструктором Lego Mindstorms EV3. 

Головна  мета заняття - вивчити основні складові конструктора  та  

навчится збирати базові конструкції роботів.  

Давайте розпочнемо знайомитися з конструктором Lego Mindstorms  

EV3.  

Відкривши конструктор, ми бачимо  в ньому безліч різноманітних 

деталей.  Я впевнений, що Ви знайомі з традиційними блоками конструкторів  

Lego, але можливо хтось буде вражений великою кількістю деталей. Не 

турбуйтесь, розібратися з ними буде зовсім нескладно. Усі деталі набору 

можна умовно розділити на декілька груп чи категорій. Виконавши 

сортування деталей відповідно до схеми, Ви мали можливість пересвідчитись 
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у цьому. 

 

Перша і найчисленніша група  деталей називаються " балками"  (інколи  

для цих деталей можна зустріти назву - бім (beam) – так називається балка в 

англійській мові.) Балки виконують роль каркаса (основи вашого робота),  

вони є несучими конструкціями і на них кріпляться усі елементи конструкції. 

Вони бувають  різного розміру, прямі та зігнуті під певним кутом. 

 

Наступна група деталей конструктора  служить для з'єднання балок між 

собою та з іншими компонентами набору.   Деталі, що мають хрестоподібний 

перетин, називаються осями, вони служать для передачі обертання від 

моторів до коліс і шестерень.  
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Деталі, схожі на циліндри (що мають у перетині окружність) 

називаються пінами (від англ. Pin - шпилька)  або коннекторами (від англ. 

Connect - з'єднувати). Деталі цієї групи мають три типи різновидностей 

(нефрикційний(без тертя), фрикційний(з тертям), з втулкою фрикційний(з 

тертям ). Є також подовжені конвектори. 

 

Представлений нижче малюнок демонструє вам різні варіанти з'єднання 

балок за допомогою пінів.  

 

Наступна група деталей - орієнтуючі з`єднувачі. Їх головне завдання - 

з'єднання балок в різних площинах, зміна кута з'єднання деталей і під'єднання 

датчиків до робота. 
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Призначення деталей наступної групи – передача руху. Це механічні 

компоненти: шестерні (зубчаті колеса), черв`яки, комбіновані шестерні, 

конічні шестерні, поворотні столи. Головною характеристикою є кількість 

зубців та тип шестерень. 

 

Прямозубі шестерні ні передають  обертання від моторів до інших 

елементів конструкції робота.  Найчастіше це колеса, але в той же час 

шестерні можуть широко застосовуватися і в різних конструкціях роботів.   

 

За допомогою шестерень можемо збільшити кількість обертів  чи 

потужність. 
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Параметри: 

 Потужність 

зросте 

 Швидкість 

спаде 

 

 

 

Параметри: 

 Потужність 

спаде 

 Швидкість 

зросте  

 

 

Ми ще не раз будемо використовувати шестерні та їх поєднання  при 

конструюванні складних механізмів. 

Рух в просторі  роботу забезпечують різні колеса і гусениці, представлені 

в наборі. Кожне колесо має свої параметри.  

За один повний оберт двигуна робот проїжджає відстань, рівну довжині 

окружності колеса.  Цю відстань можна знайти, помноживши число Рі (= 

3,14159) на діаметр колеса. Діаметр стандартного колеса з набору Lego 

mindstorms EV3 дорівнює 56 мм. 
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Наступна група деталей виконує декоративні функції. За їх допомогою ми 

можемо прикрасити нашого робота, надати йому неповторний вигляд. 

 

Головним рушієм у наборі Lego Mindstorms EV3 є сервомотор . Основою 

майбутнього робота є два великих сервомотора. Сервомотори виконують роль 

м'язів або силових елементів нашого робота. Великі сервомотори, найбільш 

часто використовуються для передачі обертання на колеса, тим самим, 

забезпечуючи рух робота.   Основною відмінністю сервомотора  від простого 

електро двигуна є зворотній зв’язок від сервомотора та система силових 

передач, які зменшують кількість обертів, а збільшують потужність. 
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Сервомотор великий 

В набір Lego Mindstorms EV3 входить один середній сервомотор, який 

виконує роль рушійної сили для різного навісного устаткування робота (клешні, 

модулі захоплення, маніпулятори) . 

 

Сенсори, що входять в набір Lego Mindstorms EV3, збирають  необхідну 

інформацію із зовнішнього середовища. Саме сенсори (датчики) визначають 

подальший алгоритм роботи робота. Сенсори по своїй суті є  логічними 

операторами які виконують перевірку певних умов. 

При програмуванні дій робота необхідно  навчитися отримувати і 

аналізувати інформацію, що надходить з сенсорів , а потім подавати вірні 

команди на сервомотори для виконання певних дій. 

 

Головним  елементом конструктора Lego 

Mindstorms EV3 є системний блок – 

мультикомп'ютер  EV3. В цьому корпусі укладено 

мозок нашого робота. Саме тут виконується 

програма, яка отримує інформацію з датчиків, 

обробна її і передає команди моторам. 
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Тренінг 1.1 (1 година) 

«Перша модель робота» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Настав час - зібрати  першого робота. Під час збирання першого робота 

будемо практично знайомитись зі складовими елементами конструктора. 

Перша модель робота, яку ми складемо буде з ручним управлінням. Це буде 

крокуючий робот (інструкція в файлі «Складання моделі.pdf») 

Ось такий робот-крокомір  у нас має вийти. 

 

Принцип роботи моделі: 

При обертанні колеса першого сервомотора генерується електричний 

струм, що потрапляє на другий сервомотор і приводить в рух робота. 

По такому принципу можна зібрати інших крокуючих роботів. 
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Лекція 1.2 (1 година) 

«Система програмування  LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

Система програмування  LEGO MINDSTORMS Education EV3 

поставляється у складі базового набору LEGO MINDSTORMS . Середовище 

програмування має об'єктно орієнтовну структуру, при роботі з програмою 

не потрібно прописувати жодних програмних кодів. Усі інструменти 

програми мають блочну структур з рядом параметрів та налаштувань. 

Програма дозволяє програмувати роботів, містить конструктивні відомості 

щодо побудови базових роботів набору. Є дві версії програмного 

забезпечення: Версія для учителя дозволяє проектувати та створювати уроки,  

планувати та проводити досліди та експерименти. Функціонал програми 

реєстрації даних є потужним інструментом для проведення різнопланових 

досліджень та експериментів з використанням всієї сенсорної системи 

робота. Програма  дозволяє отримувати та аналізувати дані, що надходять з 

сенсорів, будувати інтерактивні графіки на основі отриманих даних. 

Вбудований редактор контенту програми дозволяє педагогам 

змінювати існуючі курси програми та створювати власні траєкторії засвоєння 

навчального матеріалу. В режимі учня  програма дозволяє вести електронні 

записники, про проведені досліди та експерименти. Дана функція спрощує 

процес здобуття знань та оцінювання навчальних досягнень.  

Програмне забезпечення має вбудований модуль Robot Educator, що 

включає в себе 48 покрокових мультимедійних уроки, для допомоги учням та 

учителям опанувати ази робототехніки, а також працюють у якості 

довідкової системи по складових набору. 
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При запуску програма дає можливість визначити подальший алгоритм 

роботи. 

  

У користувача є 

можливість працювати: 

 з основним або розширеним 

набором компонентів; 

 переглянути короткі 

інструкції по програмі; 

 провести збір та реєстрацію 

даних; 

 створити нову програму; 

 створити новий урок через 

редактор контенту; 

 переглянути інструкцію по 

роботі з середовищем. 

 

При створенні нової програми для виконавця (робота) є вікно проекту. 

Проект може містити одну, або декілька програм керування роботом. 

Усі інструменти програми зібрані в палітри за кольорами в залежності 
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від типів інструментів.  

 Зелена палітра "Дія" , містить блоки управління моторами, блок 

виведення інформації на екран, блок управління звуком і кнопками 

мікрокомп'ютера  EV3 (головного блоку).  

 

 Для запуску створеного проекту на виконання 

використовується кнопка "Пуск" (play) першого блоку.   

 

Інструменти "Зеленої палітри" ми будемо в подальшому розглядати  

при роботі з сервомоторами.  

 

Помаранчева палітра 

 

Інструменти  Помаранчевої палітри "Управління операторами" 

призначені для створення складних алгортимічних конструкцій (конструкція 

повторення – цикл, конструкція розгалуження – перемикач, конструкція 

очікування) та налаштування взаємодії інструментів зеленої палітри "Дія" та 

жовтої палітри "Датчики". Інструменти помаранчевої палітри будуть 

вичатись при роботі з сенсорною системою робота. 
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Жовта палітра "Датчики" 

 

Інструменти палітри призначені для опитування сенсорної системи 

робота (сенсорів та датчиків) та їх  налаштування. Більш  детально про 

інструменти палітри буде йтись під час вивчення датчиків. 

 

Червона палітра інструментів. 

 

Програмні блоки, необхідні для виконання різних операцій над 

числовими, логічними або текстовими даними, зосереджені в червоній 

палітрі середовища програмування Lego mindstorms EV3. Червона палітра 

містить 10 програмних блоків. На відміну від зеленої палітри - з 

програмними блоками червоною палітри ми будемо знайомитися поступово, 

у міру просування по курсу програмування і виникнення необхідності в 

нових програмних конструкціях. 

Середовище програмування з набору Lego mindstorms EV3 дозволяє 

нам обробляти в своїх програмах п'ять різних типів даних: "Текст" , 

"Числове значення" , "Логічне значення" , "Числовий масив" , "Логічний 

масив" . Тип даних "Числове значення" дозволяє нам виконувати різні 

математичні операції над числами. Числа в програмі можуть бути як 

позитивними, так і негативними, бути цілими значеннями або містити 

десяткові дроби.  
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Інструмент змінна дозволяє зчитати дані з будь якого сенсора нашого 

робота, записати та опрацювати їх у вигляді даних певного типу.  

Для виконання математичних обчислень служить програмний блок 

"Математика" . Він дозволяє виконати обрану математичну операцію над 

двома числами, заданими параметрами "a" і "b" .  
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Тренінг 1.2 (1 година) 

«Програма прямолінійного руху» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Завдання: необхідно написати програму прямолінійного руху для 

проїзду роботом відстані в 1 метр. 

За один повний оберт сервомотора робот проїжджає відстань, рівну 

довжині окружності колеса. Цю відстань можна знайти, помноживши число 

Пі (= 3,14159) на діаметр колеса. Діаметр колеса з освітнього набору Lego 

mindstorms EV3 дорівнює 56 мм. 

  Якщо переведемо відстань в 1 метр в міліметри (1000 мм) і розділимо 

на відстань, яку робот проходить за один оберт сервомотора, то дізнаємося: 

скільки обертів сервомотора  необхідно для проїзду заданої відстані. 

 

Програма: 
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1. Блок константа  (містить в собі число π); 

2. Блоки змінної "Diametr". Перший блок містить значення, другий передає 

його для обчислення; 

3. Математичний блок №1 проводить перше  обчислення (π* Diametr); 

4. Математичний блок №2  проводить друге  обчислення (результат 

обчислення №1/1000мм); 

5. Результат обрахунку потрапляє на серводвигун і керує його рухом (вперед 

на 1 метр). 

6. Ось наша програма готова. Завантажуємо її в нашого робота. Для цього 

натискаємо кнопку "Завантажити" на вкладці апаратних засобів і 

від'єднуємо USB-кабель від робота. 

Встановлюємо робота 

на рівну поверхню. За 

допомогою стрілок на блоці 

EV3 заходимо в папку нашого 

проекту, вибираємо програму  

і центральною кнопкою блоку EV3 запускаємо її на виконання. 

 

Синя палітра інструментів 

 

Синя палітра інструментів має назву "Доповнення" і дозволяє 

доповнити функціонал всіх інших інструментів. (відкрити файл, керувати по 

блютуз, здійснити підключення до мережі, відправити звіт). 
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Бірюзова палітра "Мої блоки" призначена для збереження 

авторських блоків користувачів програми.  
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Лекція 1.3 (1 година) 

«Сервомотори» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

 

На цьому занятті ми детально розглянемо сервомотори, що входять до 

набору  Lego Mindsorms  Education EV3. Розглянемо детальне вивчення 

сервомоторів робота. 

Великі сервомотори 

Головним рушієм у наборі Lego Mindstorms EV3 є сервомотор . 

Основою майбутнього робота є два великих сервомотора. Сервомотори 

виконують роль м'язів або силових елементів нашого робота. Великі 

сервомотори, найбільш часто використовуються для передачі обертання на 

колеса, тим самим, забезпечуючи рух робота.   Основною відмінністю 

сервомотора  від простого електро двигуна є зворотній зв’язок від 

сервомотора та система силових передач, які зменшують кількість обертів, а 

збільшують потужність. 

Великий сервомотор EV3 створений для роботи з мікрокомп’ютером 

EV3 і має вбудований датчик обертів з точністю вимірювань до 1 градуса. 

Використовуючи цей датчик, мотор може з’єднуватися іншими моторами, 

дозволяючи роботу рухатися з постійною швидкістю. Крім того, датчик 

обертів може використовуватися і при проведенні різних експериментів для 

точного зчитування даних про відстань і швидкість. Корпус має спеціальні 

кріплення , що роблять монтаж двигуна та  елементів передач і трансмісії 

простим процесом. 

• Вбудований датчик оборотів з точністю вимірювань до 1 град; 
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• Максимальні обороти до 160-170 об/хв; 

• Максимальний крутний момент в 40 Нсм; 

• Автоматична ідентифікація програмним забезпеченням EV3. 

 Сервомотор великий 

 

В набір Lego Mindstorms EV3 входить один середній сервомотор, який 

виконує роль рушійної сили для різного навісного устаткування робота 

(клешні, модулі захоплення, маніпулятори) . 

 

Підключення сервомоторів 

Сервомотори від’єднуються до  мікрокомп’ютера за допомогою 

з’єднувальних кабелів.  Порти для підключення сервомоторів позначено 

англійськими літерами А,В,С,D.  До мікрокомп'ютерного блоку можна 

підключити 4 двигуни.  При потребі більшої кількості використовують 

системи розгалуження. 

 

Мікрокомп’ютер має ряд налаштувань для перегляду, перевірки портів 

та сервомоторів, а також систему зворотнього зв’язку, що дає можливість 
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отримувати інформацію від  сервомоторів. Варто просто обернути вісь 

сервомотора рукою і мікрокомп’ютер відразу покаже кількість обертів. 

Програмування сервомоторів 

Для програмування сервомоторів і усіх конструкцій лего-робота 

використовується програмне забезпечення Lego  Education EV3. Усі палітри 

інструментів програми позначені різними кольорами.  Інструменти зеленої 

палітри "Дія" (Действие) призначені для керування сервомоторами. 

  

Блок «Великий мотор» управляє великим 

мотором. Ви можете вмикати або вимикати мотор, 

управляти його рівнем потужності або включати 

мотор на певну кількість часу або обертів. 

Важливо  налаштувати: Порт до якого 

підключено сервомотор, режим роботи сервомотора,  

його потужність. 

 

 

 

Вибір порту 

  

Вибір режиму  

 

Уведення  

 

Інструменти зеленої вкладки: 

 Середній сервомотор; 

 Великий сервомотор, одинарний режим; 

 Рульове управління – одночасне керування двома великими 
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сервомоторами; 

 Незалежне управління – незалежне керування кожним з двох 

великих сервомоторів. 

 

Режими роботи 

1. Увімкнути 

 У режимі " Увімкнути" (Включити)  відбувається 

включення сервомотора на постійне обертання, потім 

відбувається негайний перехід в наступний блок 

програми. Можна  керувати  швидкістю і напрямком  руху сервомотора за 

допомогою поля введення "Потужність" . Сервомотор працюватиме, поки 

його не зупинять або пізніше не замінять іншим блоком у програмі, або поки 

програма не закінчиться. 

 

 

У даній програмі мотор буде працювати, поки не буде натиснуто 

датчик дотику, і лише потім він зупиняється. 

 

2. Вимкнути 

У режимі "Вимкнути" відбувається вимикання 

двигуна. Як правило, він використовується для зупинки 

мотора, який був запущений в режимі "Включити" . 

 рушійну силу, поки не зупиниться, або поки не 

запуститься інший блок мотора. 
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                                             Якщо введення "Гальмувати в кінці"   (№1 на 

малюнку) активовано, сервомотор негайно 

зупиняється. Сервомотор буде утримуватися 

в зупиненому стані, поки інший блок 

програми не запустить цей мотор, або поки 

програма не закінчиться. Якщо введення 

"Гальмувати в кінці" (№2 на малюнку) 

активовано, живлення мотора просто відключається. Мотор буде рухатися за 

інерцією, використовуючи будь-яку залишкову 

3. Увімкнути на кількість секунд 

Режим "Включити на кількість секунд" включає 

мотор на кількість секунд, вказане у полі "Секунди" , 

а потім вимикає його. Мікрокомп'ютер  чекатиме, 

поки закінчиться час, перш ніж програма перейде до 

наступного блоку.  

 

4. Увімкнути на кількість градусів 

 Режим "Увімкнути на кількість градусів" 

вмикає мотор на кількість градусів обертання, 

вказане у введенні "Градуси" , а потім вимикає його. 

360 градусів - один повний оберт  сервомотора. 

5. Увімкнути на кількість обертів  

Режим "Увімкнути на кількість обертів" включає 

мотор на кількість обертів, вказаних у полі введення  

"Оберти" , а потім вимикає його.  

Режим "Увімкнути на кількість обертів" такий 

же, як і режим "Увімкнути на кількість градусів" , за винятком  того, що в 

ньому використовується інша одиниця - обертання. Можна  використовувати 

десяткову крапку    у  полі введення "Обертати" для отримання частини 

обертання. У наступній таблиці представлені два різні способи отримання 
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однакової кількості обертів. 

 

оберти градуси 

1 360 

2 720 

0,5 180 

1,25 450 

7,2 2592 

Потужність сервомотора і напрямок 

Поле для введення "Потужність" приймає числа від -100 до 100. 

Позитивні і негативні числа забезпечують обертання великого мотора в 

різних напрямках. 

 Позитивна потужність  

 Негативна потужність  

 

Параметри програмування блоків "Великий сервомотор" 

Поле 

введення 

Тип Допустимі 

значення 

Примітки 

потужність Числове 

значення 

-100 - 100 Рівень потужності мотора.  

 

Гальмувати в 

кінці 

логічне 

значення 

Істина / Хиба Застосовується, коли блок закінчується.  

 

Якщо "Істина" (true), мотор негайно 

зупиняється і утримується в положенні.  

 

Якщо "Хиба" (false), мотор зупиняється і 

переходить на рух за інерцією. 

секунди Числове 

значення 

≥ 0 Час руху в секундах. 

градуси Числове Будь-яке Кількість обертів в градусах. 
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значення число  360 градусів повний оберт. 

оберти Числове 

значення 

Будь-яке 

число 

Кількість рухів в оборотах. 

 

Налаштування середнього сервомотора має такі ж параметри як і 

великих сервомоторів. Середній сервомотор має свої інструменти з 

налаштуваннями  параметрів потужності, часу, гальмування.  

 

 

 

 

  

 



34 
 

Тренінг 1.3 (1 година) 

«Базова модель робота» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Користуючись інструкцією  з основного набору конструктора Lego 

Mindstorms EV3 (також можна користуватися інструкцією з програмного 

забезпечення Lego Mindsorms  Education EV3), зібрати базову модель робота  

та запрограмувати великі та середній серводвигуни. 
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Вступ до теми 2 

«Сенсорна система робота, її програмування» 

Мета вивчення теми 2:  

 Формування професійних компетенцій для програмування 

робототехнічних систем із різними типами сенсорів (датчиків). 

Завдання щодо вивчення теми 2: 

Систематизувати знання:  

 з алгоритмізації та програмування в візуальному середовищі 

програмування Lego Mindsorms  Education EV3. 

Сформувати базові вміння (навички):  

 конструювання робототехнічних систем з різними типами сенсорів 

(датчиків) Lego Mindsorms EV3 та їх властивостями; 

 програмування сенсорів за допомогою програмного забезпечення  Lego 

Mindsorms  Education EV3. 

Розвинути установки та риси:  

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 

 

Очікувані навчальні результати до теми 2: 

Знання щодо:  

 конструювання робототехнічних систем з різними типами сенсорів 

(датчиків) Lego Mindsorms EV3 та їх властивостями. 

Вміння: 

 застосування власноруч розроблених програм для взаємодії сенсорних 

систем робота з іншими деталями LEGO Mindstorms EV3.  

Установки до: 

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 
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Лекція 2.1 (1 година) 

«Сенсор кольору та освітленості» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

На занятті познайомимось із сенсорною системою нашого робота. 

Сенсори або як їх ще називають «датчики» є органами чуття робота. Людина 

також має свою сенсорну систему: це зір, слух, нюх, смак, дотик (тактильні 

відчуття).  За допомогою цих систем ми отримуємо інформацію про 

навколишній світ. Робот з набору Lego Mindsorms  Education EV3 має свої 

сенсори, це датчик кольору та освітленості, ультразвуковий  сенсор, датчики 

дотику та гіроскопічний сенсор. Розглянемо детальне вивчення сенсорів 

робота. Почнемо із датчика кольору та освітлення. 

Сенсор кольору та освітленості 

Цифровий EV3 датчик кольору розрізняє вісім різних кольорів. Він 

також є  світлочутливим датчиком шляхом вимірювання  інтенсивності 

світла.  

Датчик кольору може працювати в трьох різних режимах:  

• в режимі "Колір" датчик може визначити колір піднесеного до 

нього предмета; 

• в режимі "Яскравість відбитого світла" датчик направляє 

світловий промінь на довколишній предмет і по відбитому пучку визначає 

яскравість предмета; 

• в режимі "Яскравість зовнішнього освітлення" датчик може 

визначити - наскільки яскраво освітлене простір навколо. У режимі "Колір" 

датчик кольору досить точно вміє визначати сім базових квітів предметів, що 

знаходяться від нього на відстані приблизно в 1 см. Це такі кольори: 
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"чорний" = 1, "синій" = 2, "зелений" = 3, "жовтий " = 4, " червоний " = 5, " 

білий " = 6 і " коричневий " = 7. Якщо предмет віддалений від датчика або 

некоректно визначається колір предмета - датчик інформує про це станом 

"Без кольору" = 0. 

 

 

вимірювання 
відбите світло, інтенсивність навколишнього 

світла, колір 

розрізняє 

кольори 

8 кольорів (безбарвний, чорний, синій, 

зелений, жовтий, червоний, білий. 

Коричневий) 

частота 

зчитування  

 інформації 

1000 Гц (Герц — похідна одиниця, що  

дорівнює одному коливанню (періоду) на 

секунду)  

відстань Від 15 до 50 мм 

В основі цього сенсора є поєднання 

світло та фото діодів.  У режимі 

вимірювання навколишнього освітленості, 

кількість світла, що потрапило на 

світлочутливий елемент, перетвориться в 

цифрове значення, яке вже використовується 

в програмі. 

У режимі вимірювання відбитого 

кольору, крім світлочутливого елемента, 

активується світлодіод. Світло, випущений 

цим елементом, відбивається від будь-якої 

поверхні і потрапляє назад в світлочутливий 

елемент. 
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В діапазоні виміру   кольору в режимі "Color" 

датчик випромінює блакитне світло(a).  Світло-

блакитна область (c) є чітким  діапазоном  виміру з 

високою точністю, а сіра область(d) діапазон виміру 

з похибкою. 

 В діапазоні виміру  "Відбита інтенсивність 

світла"  датчик випромінює червоне  світло(a). Зона 

захоплення - вся поверхня в межах видимості 

датчика (с).  

 

Підключення сенсорів (датчиків) 

Особливу увагу слід звернути на підключення 

датчику до блоку EV3. Усі датчики підключаються до 

цифрових (позначених цифрами) блоку. Серводвигуни 

підключаються до портів позначених літерами 

(A,B,C,D). 

 

1. Помаранчева палітра, програмний блок "Очікування". Робот  

виконуючи якусь дію (у ситуації на скриншоті – рух вперед з 

потужністю 50%) постійно опитує датчик кольору  і очікує поки він не 

«побачить» чорну лінію. Як тільки датчик побачить чорний колір 

виконається команда "зупинити рух". 
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2. Помаранчева палітра, програмний блок 

"Перемикач" (аналог "розгалуження" у 

мовах програмування). Робот постійно 

виконує опитування датчика кольору, 

якщо колір чорний обертається правий 

двигун і праве колесо, якщо колір 

білий – лівий двигун і ліве колесо. По 

такому алгоритму робот здійснює рух 

по чорній лінії, "підрулюючи" то одним то іншим колесом . 

 

3. Жовта палітра " Датчики" програмний блок "Датчик кольору". 

Оскільки датчик кольору є керуючим елементом то він може 

безпосередньо керувати двигунами в залежності від його стану. 

Керування виконується в безкінечному циклі. 
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Тренінг 2.1 (1 година) 

«Сенсор кольору та освітленості» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Побудувати робота, який може розрізняти кольори при піднесенні їх до 

датчика кольору і може називати колір англійською мовою. 

Для роботи потрібно: Датчик кольору і освітленості -1, Процесорний 

блок-1, з’єднувальний провідник – 1, кольорові лего-блоки -4. 

В програмі необхідно використати  елемент помаранчевої палітри – 

"Перемикач", та елемент зеленої палітри "Звук". 
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Важливо: 

1. Вибрати порт до якого підключено датчик кольору (на малюнку порт 

№3); Встановити режим роботи датчика (вимірювання/ колір) 

2. Вибрати звук, який буде відтворюватись 

 

 

Ось такий вигляд має готова 

LEGO модель. При піднесення 

зразка до датчика робот визначає 

колір і каже його назву. 

 

 

 

При побудові базової рухомої 

моделі робота спробуйте 

побудувати  рухому схему 

визначення кольорів. Робот 

визначатиме колір під час руху.  
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Лекція 2.2 (1 година) 

«Вивчаємо датчик дотику» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

На занятті  продовжуємо  знайомитись  із сенсорною системою нашого 

робота. Датчик дотику дуже схожий на органи тактильного чуття людини, 

адже ми відчуваєм коли  торкаємся предметів. 

До складу конструктора Lego mindstorms EV3 входять різні 

датчики. Головне завдання датчиків - представляти інформацію із 

зовнішнього середовища модулю EV3, а завдання програміста - навчитися 

отримувати і обробляти цю інформацію, подаючи необхідні команди 

моторам робота. 

 

 ПРИГАДАЄМО! 

 

Вивчаємо датчик дотику 

Порти призначені для  підключення датчиків до 

модуля EV3 позначені 

цифрами "1" , "2" , "3" і "4" . Таким чином, до одного 

модуля EV3 одночасно можна підключити до чотирьох 

різних датчиків. Всі порти абсолютно рівнозначні, 

головне правильно вказати  номер порту для 

відповідних датчиків в середовищі програмування. 
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 Датчик дотику, являє собою спеціальну 

кнопку, яка може перебувати в двох 

станах: "Звільнено" та "Натиснуто". Також існує 

третій стан цієї кнопки  - послідовний швидкий 

перехід в стан "Натискання" , а 

потім "Звільнення"  

називається: "Клацання", "Клік" . Даний 

стан  обробляється мікрокомп'ютером,  як 

самостійна подія.  

 

Для програмування датчика дотику в середовищі Lego Mindsorms  

Education EV3, використовується помаранчева палітра інструментів – 

"Управління операторами" 

 

 

Натиснення кнопки в середовищі програмування обробляється як певна 

подія чи стан. Аналогічно до процедури обробки подій у візуальних 

середовищах програмування. Сама кнопка по принципу дії є логічним 

оператором і виконує розгалуження в роботі програми..  
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Перший блок Помаранчевої палітри  називається "Початок". Саме 

натиснення цієї кнопки запускає програму  створену в середовищі 

програмування на виконання її роботом. Аналогічно кнопці "Прапорець", яка 

виконує запуск проектів в навчальному алгоритмічному середовищі 

"Скретч". 

Програмний блок  - "Очікування" .  Ми вже розглядали цей блок при 

вивченні датчика кольору. Блок змушує програму очікувати виконання 

певної умови або настання якої-небудь події. Поки не виконається умова, 

встановлена в цьому блоці, програма не перейде до виконання наступних 

фрагментів програми!  

 

Третій блок -"Цикл" . Цей блок багаторазово виконує програмні 

блоки, вкладені в його середину, поки не буде виконана умова завершення 

циклу, задана в налаштуваннях  блоку. 

 

Блок  "Перемикач" .  Призначений  для того, щоб в залежності від 

заданих умов - виконати одну послідовність програмних блоків, вкладених в 

один зі своїх контейнерів. 
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Програмні блоки "Очікування" , "Цикл" і "Перемикач" мають безліч 

режимів і відповідних налаштувань, знайомитися з якими ми будемо на 

практичних прикладах. 
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Тренінг 2.2 (1 година) 

«Робота з датчиком дотику» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

 ПОРТ ДАТЧИКА І РЕЖИМИ  

 
 

1 Вибір порту  

2 Вибір 

режиму 

3 Уведення  

4 Висновки  

  

 Режими 

1. Вимірювання - Стан 

 У режимі «Вимірювання - Стан» видається 

інформація про стан датчика дотику  у висновку стану . 

Стан може бути логічним оператором - "істина", якщо 

датчик дотику натиснутий, і "хиба",якщо його  не 

натиснуто. 

Три  стани 

датчика дотику: 

1-звільнено 

2-натиснено 

3- клацання, клік  
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 2. Порівняння – Стан    

В цьому режимі можна  вибрати стан, в 

якому буде перевірятися датчик дотику 

(«Натискання», «Звільнення» або 

«Клацання») у висновку стану. Хибне або 

істинне значення стану датчика  виводиться 

в вікні «Результат порівняння». Поточний 

стан датчика виводиться в вікні «Виміряне 

значення». 

 

 

 

 

 

 

Введення Тип Допустимі 

значення 

Примітки 

стан Числове 

значення 

0 - 2 Стан для перевірки в режимі 

порівняння.  

0 = Звільнення  

1 = Натискання  

2 = Клацання 

 

 

Датчик дотику може показувати, що він або натиснутий, або ні.  

Він не може виміряти, як далеко або наскільки сильно натиснула 

кнопка. Датчик дотику дає логічні дані (істина або хиба).  

Положення кнопки датчика дотику визначає  її стан, при цьому істина 

відповідає натисканню, а хиба – відсутність  натискання (звільнення). 
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Необхідно побудувати робота та  написати програму, що зупиняє 

робота, коли він зіштовхнувся з перешкодою. 
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Лекція 2.3 (1 година) 

«Вивчаємо  ультразвуковий датчик» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

Ультразвуковий датчик один з головних сенсорів нашого робота. Саме 

за допомогою ультразвукового сенсору робот бачить навколишній світ та 

його предметне оточення. Принцип роботи ультразвукового сенсора схожий 

з сонаром летучої миші, який дозволяє їй ефективно літати і полювати в 

суцільній темряві не наштовхуючись на перешкоди. Якщо датчиком дотику 

робот може розпізнати предмет  лише коли наткнеться на нього і натисне 

датчик, то ультразвуковий датчик дозволяє бачити перешкоди на відстані  і 

оминати їх не торкаючи. 

Ультразвуковий  датчик присутній тільки в освітній версії набору Lego 

mindstorms EV3. Домашня версія набору має інфрачервоний датчик, схожий 

по принципу дії, але менш потужніший. 

Головне призначення 

ультразвукового датчика, це 

визначення відстані до предметів, 

що знаходяться перед ним.  

Для цього датчик посилає 

звукову хвилю високої частоти 

(ультразвук) і ловить зворотну 

хвилю, відбиту від об'єкта,  

провівши замір часу на 

повернення ультразвукового 

імпульсу, з високою точністю 

 



50 
 

розраховує відстань до предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвуковий датчик може вимірювати  відстані  у сантиметрах або 

дюймах. Діапазон вимірювань датчика в сантиметрах дорівнює 

від 0 до 255 см, в дюймах - від 0 до 100 дюймів. Ультразвуковий датчик 

найкраще виявляє об'єкти з твердою поверхнею, яка добре відбиває звук. 

М'які об'єкти, такі як тканина, можуть поглинати звукові хвилі і не 

виявлятися датчиком. Також важче виявляти об'єкти з округлою або похилою 

поверхнею. 

Датчик не може виявляти об'єкти, які знаходяться дуже близько до 

датчика (ближче, ніж приблизно 3 см або 1,5 дюйма). Датчик має широке 

поле огляду і може краще виявляти ближчий об'єкт збоку, ніж більш 

віддалений об'єкт прямо перед ним. 

Окрім режиму вимірювання відстані в сантиметрах і дюймах датчик 

має спеціальний режим "Присутність "( слухати) . В цьому режимі датчик не 

випромінює ультразвукові імпульси, але здатний виявляти імпульси іншого 

ультразвукового датчика що дає можливість співпрацювати з іншими 

роботами та управляти роботом дистанційно. 

 

Відбита ультразвукова хвиля 

Надіслана ультразвукова хвиля 
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 Програмування ультразвукового датчика 

відбувається подібно до інших датчиків. 

Ультразвуковий датчик має два основних режими 

– "Вимірювання та "Порівняння", які мають свої 

налаштування . Програмування датчика може 

відбуватися в різних режимах і програмних 

блоках. Використовуються інструменти 

помаранчевої палітри "Управління операторами" 

та жовтої палітри "Датчики". 

Блоки і режими ультразвукового датчика 

У таблиці нижче показані всі програмні блоки і режими 

ультразвукового датчика. Режими відстані мають додаткові налаштування, 

які дозволяють вибирати між сантиметрами і дюймами. 

Блок Режим Використання 

Очікування  

  

Ультразвуковий 

датчик - 

Порівняння - 

Відстань 

Очікування, коли відстань 

досягне вказаного значення. 

Очікування 

 

Ультразвуковий 

датчик - 

Порівняння - 

Присутність 

Очікування, в пасивному 

режимі, виявлення 

ультразвукового сигналу. 

(Режим "Прислухатись") 

Очікування  

 

Ультразвуковий 

датчик - Зміна - 

Відстань 

Очікування, коли відстань 

зміниться на певну величину. 

Цикл  Ультразвуковий Повторення послідовності 
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датчик -  

Порівняння - 

Відстань 

блоків до тих пір, поки відстань 

не досягне певного значення. 

 

 

 

 

  Налаштування сенсора.  

1- Налаштування порта 
2- Режими сенсора. 

  

 

Цикл 

 

 

Ультразвуковий 

датчик - 

Порівняння - 

Присутність 

Повторення послідовності 

блоків до тих пір, поки не буде 

виявлений ультразвукової 

сигнал, тільки в пасивному 

режимі. 

Цикл  

 

Ультразвуковий 

датчик - Зміна - 

Відстань 

Повторення послідовності 

блоків до тих пір, поки відстань 

не зміниться на певну величину. 

Перемикач  Ультразвуковий 

датчик - 

Порівняння - 

Відстань 

Виберіть між двома 

послідовностями блоків в 

залежності від відстані. 
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Перемикач  

 

Ультразвуковий 

датчик - 

Порівняння – 

Присутність 

 

Виберіть між двома 

послідовностями блоків в 

залежності від того, чи 

визначається ультразвукової 

сигнал в режимі «тільки 

прослуховування». 

Ультразвуковий датчик   

 

Вимірювання - 

Відстань 

Виміряйте відстань і отримаєте 

результат через шину числових 

даних. 

Ультразвуковий датчик 

 

Вимірювання - 

Присутність 

Слухайте інші ультразвукові 

сигнали в пасивному режимі і 

отримаєте результат через 

шину логічних даних. 

Ультразвуковий датчик 

 

Порівняння - 

Відстань 

Порівняйте відстань з 

граничним значенням і 

отримаєте результат через 

шину логічних даних. 
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Ультразвуковий датчик 

 

Порівняння - 

Присутність 

Слухайте інші ультразвукові 

сигнали в пасивному режимі і 

отримаєте результат через 

шину логічних даних. 

Ультразвуковий датчик 

 

доповнення Аналогічно режиму 

«Вимірювання - Відстань», але з 

можливість зробити тільки один 

звуковий сигнал. 

Реєстрація даних  Датчик може 

використовуватися в 

дослідницькій діяльності,  

відображати діяльність у 

вигляді графіку. 

 

Монтаж та розташування датчика: датчик при побудові робота може 

бути розташований в різних площинах в залежності від потреби. При 

боковому розташуванні він забезпечує роботу паралельність руху відносно 

стіни  чи іншого об'єкта. Також датчик може бути розміщений у 

перевернутому стані(боком), таке розташування звузить смугу захоплення 

датчиком об'єктів  і збільшить його вибірковість. Таке кріплення датчика 

використовується в змаганнях сумо роботів. 
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Тренінг 2.3 (1 година) 

«Програмування ультразвукового датчика» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Практична робота 

Базова модель робота у 

нас вже побудована, ми 

використовували її під час 

роботи з датчиком дотику. 

Проведемо заміну датчиків і 

замість датчика дотику 

попереду робота встановімо 

ультразвуковий датчик. 

Залишилось тільки  

написати програму, що зупиняє 

робота, що прямолінійно 

рухається, на відстані 15 см до 

стіни або перешкоди. 

 

Для вирішення завдання 

скористаємося вже знайомим нам 

програмним 

блоком "Очікування" Помаранчевої 

палітри, переключивши його в 

Режим: "Ультразвуковий датчик" - 

"Порівняння" - "Відстань в сантиметрах". 
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Розв’язання 

1. Почати прямолінійний рух вперед інструмент рульове 

управління, потужність 50% (блок № 1); 

2. Очікувати, поки значення ультразвукового датчика не стане 

менше 15 см. (Блок №2); 

3. Припинити рух вперед, зупинити обидва двигуни з різким 

гальмуванням двигунів. (Блок №3) 
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Пропоную трішки ускладнити це завдання. Давайте побудуємо робота-

мандрівника, він безперешкодно буде рухатись по кімнаті оминаючи всі 

перешкоди. Для побудови робота використаємо інструменти "Помаранчевої 

палітри" інструмент "Цикл".  

Розв'язок.  Робот постійно рухається вперед двома двигунами з 

потужністю 21%. 

Рухаючись робот постійно "Очікує" повідомлення від ультразвукового 

датчика про перешкоду (умова - менше 20 см. до перешкоди). Як тільки 

повідомлення про перешкоду отримано робот миттєво зупиняється (з 

гальмуванням ) і здійснює  "задній хід" з поворотом. Поворот відбувається за 

рахунок різної потужності обертового моменту сервомоторів. Правий 

сервомотор робить 2 оберти з потужністю 25%,  лівий сервомотор робить 2 

оберти з потужністю -17(- назад)%. Виконавши розворот, і переконавшись у 

відсутності перешкод,  робот продовжує рух.  
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Лекція 2.4 (1 година) 

«Вивчаємо  гіроскоп» 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3. 

Наступний датчик, який ми вивчаємо, це гіроскоп.  Цей датчик не має 

можливості бачити чи відчувати дотик або розрізняти кольори, про те він 

відіграє важливу роль у нашому роботі. Саме завдяки гіроскопу наш робот 

буде орієнтуватися в просторі.  Принцип роботи гіроскопа дуже схожий на 

вестибулярний апарат людини. Саме вестибулярний апарат, що знаходиться 

у внутрішньому вусі допомагає нам орієнтуватися в просторі,  підтримувати  

вертикальну поставу та прямоходіння. 

Гіроскопічний датчик  призначений для 

вимірювання кута обертання робота або 

швидкості обертання. Зверху на корпусі датчика 

нанесені дві стрілки, що позначають площину, в 

якій працює датчик. Тому важливо правильно 

встановити датчик на робота. Також для більш 

точного вимірювання кріплення гіроскопічного 

датчика має виключати його рухливість щодо 

корпусу робота.  

Навіть під час прямолінійного руху 

робота  датчик гіроскопу може накопичувати 

помилки вимірювання кута і швидкості 

обертання, тому безпосередньо перед 

вимірюванням слід здійснити обнуління 

поточного показника датчика. 

 

 

Обертання робота 

проти годинникової 

стрілки формує негативні 

значення вимірювань, а 

обертання за 

годинниковою стрілкою - 

позитивні.     
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Гіроскопічний датчик може опрацьовувати такі дані: 

Дані Тип Примітки 

Кут Числове значення 
Кут обертання в градусах.  

Виміряна з минулого скидання 

Швидкість Числове значення Швидкість обертання в градусах в секунду. 

 

Розглянемо програмний блок "Гіроскопічний датчик"  "Жовтої 

палітри".  

Цей програмний блок має три режими 

роботи: "Вимірювання" , "Порівняння" і "Скидання" . 

 У режимі "Вимірювання" можна виміряти "Кут" , "Швидкість" або 

одночасно "Кут і швидкість" . 

 

Блоки і режими гіроскопічного датчика 

 У таблиці показані програмні блоки і режими, які можна 

використовувати з гіроскопічним датчиком. 

Блок Режим Використання 

очікування  

Гіроскопічний 

датчик - 

Порівняння 

Зачекайте, поки кут або 

швидкість обертання не 

досягне певного значення. 
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очікування 

Гіроскопічний 

датчик - Зміна 

Зачекайте, поки кут або 

швидкість обертання не 

змінитися на певне значення. 

цикл 

гіроскопічний 

датчик 

Повторюйте послідовність 

блоків, поки кут або 

швидкість обертання не 

досягне певного значення. 

Перемикач 

 

гіроскопічний 

датчик 

Виберіть між двома 

послідовностями блоків на 

підставі кута або швидкості 

обертання. 

гіроскопічний датчик 

 

Вимірювання 

Виміряйте кут і / або 

швидкість обертання і 

отримаєте результат через 

шину числових даних. 

гіроскопічний датчик порівняння Порівняйте кут або швидкість 

обертання з граничним 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FLoopCondition.html
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 значенням і отримаєте 

результат через шину 

логічних даних. 

гіроскопічний датчик 

 
Скидання 

Скиньте кут обертання на 

нуль. 

Реєстрація даних 

Кут 

гіроскопічного 

датчика  

Швидкість 

гіроскопічного 

датчика 

Проведення експериментів з 

датчиком гіроскопу 
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Тренінг 2.4 (1 година) 

«Робота з гіроскопом» 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3. 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача). 

Перед початком нашої практичної роботи давайте обладнаємо нашу 

базову модель робота гіроскопічним датчиком. 

Завдання: написати програму руху робота по квадрату з довжиною 

сторони квадрата, що дорівнює довжині окружності колеса робота. 

 Перед початком руху скинемо датчик в 0 , 

використовуючи програмний блок "Гіроскопічний 

датчик" Жовтої палітри;  

 

 Ми вже знаємо: щоб проїхати прямолінійно 

необхідну відстань - необхідно, скориставшись 

програмним блоком "Незалежне керування 

моторами" , включити обидва мотори на 1 оберт. 

 

Для повороту робота на 90 градусів  скористаємося гіроскопічним 

датчиком; 

 використовуючи програмний блок 

"Незалежне керування моторами" , змусимо 

робота обертатися вправо навколо своєї осі; 
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 використовуючи програмний блок 

"Очікування" в режимі "Гіроскопічний датчик" , 

будемо чекати, поки значення кута повороту не 

досягне 90 градусів; 

 

 Вимкнемо мотори; 

 

Використовуючи програмний блок "Цикл" в режимі "Підрахунок" , 

повторимо кроки 1 - 3 чотири рази.  

 

 

 



64 
 

Вступ до теми 3 

«Конструювання моделей та підготовка до змагань з робототехніки»  

Мета вивчення теми 3:  

1. Формування професійних компетенцій для виконання певних завдань, 

участі у змаганнях та конкурсах з робототехніки. 

Завдання щодо вивчення теми 2: 

Систематизувати знання:  

 з алгоритмізації та програмування в візуальному середовищі 

програмування Lego Mindsorms  Education EV3. 

Сформувати базові вміння (навички):  

 конструювання робототехнічних систем з сервомоторами, сенсорами 

Lego Mindsorms EV3 та іншими деталями; 

 програмування за допомогою програмного забезпечення  Lego 

Mindsorms  Education EV3. 

Розвинути установки та риси:  

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 

 

Очікувані навчальні результати до теми 3: 

Знання щодо:  

 конструювання робототехнічних систем Lego Mindsorms EV3 для 

виконання різноманітних завдань. 

Вміння: 

 застосування власноруч розроблених систем для виконання 

поставлених завдань та участі в різноманітних конкурсах. 

Установки до: 

 рефлексії; 

 аналізу; 

 інноваційності; 

 гнучкості. 
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Лекція 3.1 (2 години) 

Турніри з робототехніки. Змагання Сумо 

 

Метод-навчання: лекція-презентація  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software», проектор, набір Lego Mindstorms  EV3, 

поле для змагань «Сумо». 

Максимальна кількість учасників команди в цій категорії змагань – дві 

людини (включаючи тренера). 

У цьому змаганні учасникам необхідно підготувати робота, здатного 

найбільш ефективно виштовхувати робота-противника за межі чорної лінії 

рингу. 

 

Змагання проводитимуться у двох категоріях: 

Автономні роботи. Роботи, керовані дистанційно (дозволяється тільки 
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BlueTooth управління). 

1.     Умови змагання 

1.1. Змагання проходить між двома роботами. Мета змагання – 

виштовхнути робота-противника за чорну лінію рингу. 

1.2. Після початку змагання роботи повинні рухатися у напрямку один 

до одного до зіткнення. Після зіткнення роботи можуть маневрувати по 

рингу як завгодно. 

1.3. Якщо будь-яка частина робота торкається поверхні за межами 

подіуму, роботу зараховується програш у раунді. 

1.4. Якщо після закінчення раунду жоден робот не буде виштовхнутий 

за межі кола, то вважається, що виграв раунд робот, що знаходиться 

найближче до центру кола. 

1.5. Якщо переможець не може бути визначений способами, описаними 

вище, рішення про перемогу або перегравання зустрічі приймає суддя 

змагання. 

1.6. Під час раунду учасники команд не повинні торкатися роботів. 

1.7. Стартові позиції роботів можуть відрізнятися від зображених 

нижче, але будуть однаковими для всіх учасників змагань. Наприклад, на 

початку раунду роботи можуть стояти не навпроти один одного. 

2.     Поле 

2.1. Білий круг діаметром 1 м з чорною лінією товщиною в 5 см. 

2.2. У колі червоними смужками відзначені стартові зони роботів. 

2.3. Червоною точкою відзначений центр кола. 

2.4. Поле виконано у вигляді подіуму висотою 10 -20 мм. 

3.     Робот 

3.1. На роботів не накладаються обмеження на використання будь-яких 

комплектуючих, крім тих, які заборонені існуючими правилами. 

3.2. Під час всього раунду: 

•        Розмір робота не повинен перевищувати 250х250х250 мм. 
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•        Вага робота не повинна перевищувати 1 кг. 

3.3. Робот повинен бути автономним. 

3.4. Робот, який, на думку суддів, навмисно пошкоджує або забруднює 

інших роботів, або який пошкоджує чи забруднює покриття поля, буде 

дискваліфікований на весь час змагань. 

3.5. Перед матчем роботи перевіряються на габарити та вагу. 

3.6. Конструктивні заборони: 

•        Заборонено використання будь-яких клейких пристосувань на 

колесах і корпусі робота. 

•     Заборонено використання будь-яких пристосувань, що дають 

роботу підвищену стійкість, наприклад , створюють вакуумне середовище. 

•      Заборонено створення завад для роботи датчиків робота – 

суперника, а також завад для електронного обладнання. 

•        Заборонено використовувати пристосування, що кидають що-

небудь в робота-суперника або заплутують його. 

•        Заборонено використання будь-яких деталей, відмінних від 

деталей виробництва LEGO. 

•   Заборонено використовувати конструкції, які можуть заподіяти 

фізичну шкоду рингу або роботу-супернику. 

•       Робот повинен управлятися одним мікропроцесорним блоком – 

NXT або EV3. 

 

Роботи, що порушують вище перелічені заборони, знімаються зі 

змагань. 

3.7. Учасники мають право на оперативну конструктивну зміну робота 

між раундами (в т.ч. – ремонт, заміну елементів живлення , вибір програми та 

ін.), якщо внесені зміни не суперечать вимогам , що пред’являються до 

конструкції робота і не порушують регламенту змагань. Час на оперативну 

конструктивну зміну робота контролюється суддею , але не може 
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перевищувати 1 хвилину. 

3.8. Між матчами дозволено змінювати конструкції і програми роботів. 

 

4.     Проведення матчів. 

4.1. Змагання складаються з серії матчів. Матч визначає з двох роботів, 

що беруть у ньому участь, найбільш сильного. Матч складається з 3 раундів 

по 30 секунд. Раунди проводяться поспіль. 

4.2. Змагання складаються не менше ніж з двох спроб (точне число 

визначається оргкомітетом ) . Спроба – це сукупність всіх матчів, в яких бере 

участь кожен робот мінімум 1 раз. 

4.3. Перед першою спробою і між спробами команди можуть 

налаштовувати свого робота. 

4.4. До початку спроби команди повинні помістити своїх роботів в зону 

інспекції роботів. Після підтвердження суддею того, що роботи відповідають 

всім вимогам, змагання можуть бути розпочаті. 

4.5. Якщо при огляді буде знайдено порушення в конструкції робота, то 

суддя дає 3 хвилини на усунення порушення. Однак, якщо порушення не 

буде усунуто протягом цього часу, команда не зможе брати участь у 

змаганні. 

4.6. Після поміщення робота в зону інспекції його не можна 

модифікувати (наприклад : завантажувати програму , міняти батарейки) або 

міняти роботів , до кінця спроби. 

4.7. Безпосередньо в поєдинку беруть участь судді та оператори роботів 

– по одному з кожної команди. 

4.8. Після запуску роботів оператори повинні відійти від поля більш 

ніж на 1 метр за  5 секунд. 

 

Цей пункт слід розуміти як необхідність додавати затримку в 5с на 

початку програми (для автономних роботів), тільки після цих перших п’яти 
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секунд починаються наступні 5с, впродовж яких роботи мають стикнутися 

(пункт 5.4 цих правил). 

 

4.9. Кожен оператор один раз під час всього матчу може зупинити 

старт раунду без штрафних санкцій , але не пізніше , ніж за 1 секунду до 

закінчення зворотного 5 – секундного відліку. Затримка старту дозволена не 

більше ніж на 30 секунд. Затримка на більший час може бути здійснена лише 

за спеціальним дозволом судді. Після усунення неполадки роботи знову 

встановлюються на старт. 

4.10. Якщо під час матчу конструкція робота була ненавмисно 

пошкоджена , то матч може перерватися і команді дозволяється полагодити 

робота , в цей час можуть проходити матчі з іншими командами , після 

налагодження робота і завершення поточного матчу , перерваний матч 

продовжується. 

4.11. Матч виграє робот , який виграв найбільшу кількість раундів. 

Суддя може використовувати додатковий раунд для роз’яснення спірних 

ситуацій. 

4.12. Раунд програється роботом якщо: 

•    Одна з частин робота торкнулася поверхні за межами подіуму. 

•    Якщо робот знаходиться далі від центру рингу, ніж робот 

противника, у тому разі, якщо час раунду минув і не один з роботів не 

вийшов за межі подіуму. 

5.     Проведення змагань. 

5.1. Після оголошення судді про початок раунду, роботи виставляються 

операторами перед червоними лініями. 

5.2. Коли роботи встановлені на стартові позиції , суддя запитує про 

готовність операторів , якщо обидва оператори готові запустити робота , то 

суддя дає сигнал на запуск роботів. 

5.3. Після сигналу на запуск роботів оператори запускають програму. 



70 
 

5.4. Роботи повинні їхати прямо і зіткнутися один з одним , після 

зіткнення роботи можуть маневрувати по рингу як завгодно. Час від початку 

раунду до зіткнення роботів не повинен перевищувати 5 сек. 

5.5. Якщо роботи не стикаються протягом 5 секунд після початку 

раунду, то робот, з вини якого, на думку судді, не відбувається зіткнення, 

вважається переможеним в раунді. 

5.6. Якщо роботи їдуть прямо і не встигають зіткнутися за 5 секунд, то 

робот, який знаходиться далі від центру поля, вважається переможеним в 

раунді. 

6. Правила відбору переможця. 

6.1. За рішенням оргкомітету , ранжування роботів може проходити по 

різних системах в залежності від кількості учасників і регламенту заходу, в 

рамках якого проводиться змагання . Орієнтовна система: 

– Перша спроба , в якій беруть участь всі учасники за олімпійською 

системою ( на вибування ) до визначення 3-5 ( кількість фіналістів буде 

оголошено на змаганні заздалегідь) фіналістів. Учасники групуються в пари 

по черзі : перший з другим , третім з четвертим і т.д. 

– Друга спроба , в якій беруть участь всі учасники за олімпійською 

системою ( на вибування ) до визначення 3-5 ( кількість фіналістів буде 

оголошено на змаганні заздалегідь) фіналістів. Учасники групуються в пари 

через одного : перший з третім , другим з четвертим і т.д. 

– У фіналі беруть участь всі фіналісти попередніх спроб і змагаються за 

системою «кожен з кожним». Ранжування проводиться за кількістю виграних 

матчів. У спірних ситуаціях проводяться додаткові матчі. 

Конструкція робота для змагання "Сумо" 

Базова  поведінка робота в "Сумо" – активний напад з відстеженням 

лінії краю поля. Роботу також необхідно знайти всередині поля об'єкт і 

виштовхати його за межі кола. Об'єкт  суперник у свою чергу шукає нашого 

робота і теж жадає виштовхати його скоріше.  

 Зосередимося на своїй цілі: шукати суперника нам як і раніше буде 
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допомагати один з датчиків, здатних визначати предмети на відстані 

(ультразвуковий сенсор), а своєчасно визначати чорну лінію краю поля 

будемо за допомогою датчика кольору. Більш ефективнішою буде  

конструкція робота з двома датчиками кольору: переднім і заднім. Так ми 

точно будемо впевнені що ні рух вперед ні рух назад не пройдуть мимо лінії.  

Для того, щоб захистити попереду розташований датчик від взаємодії з 

суперником, спорудимо бампер і закріпимо його на нашому роботі.  

Головне призначення 

бамперів – зменшити зчеплення 

суперника з полем, для того щоб 

виштовхати його за межі і не дати 

супернику шанс "зачепити" 

нашого робота. 
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Тренінг 3.1 (3 години) 

Створення робота для змагання "Сумо" 

 

Метод-навчання: тренінг  

Матеріали для обов’язкового вивчення: 

Презентація до теми, інструкція до набору Lego Mindstorms  EV3 

Обладнання: комп'ютер зі встановленим програмним забезпеченням «LEGO 

Mindstorms EV3 Education Software» (один на слухача), набір Lego 

Mindstorms  EV3 (один на слухача), поле для змагань «Сумо». 

Поведінкову модель робота-сумоїста можна умовно розділити на дві 

частини:  

1. пошук суперника,  

2. атака суперника .  

Спочатку займемося реалізацією першої частини - пошуку суперника . 

Детально пропишемо послідовність дій нашого робота при виявленні 

суперника на полі: 

1. обертатися навколо своєї осі, поки попереду розташований 

датчик не виявить суперника; 

зупинитися навпроти суперника. 

 

 

Встановимо суперників на 

полі навпроти один одного, як 

показано на малюнку. 

В першому раунді  

супротивники стоять один 

навпроти одного. 
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1. Для того, щоб змусити робота обертатися навколо своєї осі, 

скористаємося програмним блоком "Незалежне керування моторами" 

"Зеленої палітри" , Режим роботи блоку встановимо "Включити" , значення 

потужності для порту "B" встановимо рівним -30 , значення потужності 

для порту "C " встановимо рівним 30.  

 

2. Для пошуку суперника використовуємо програмний блок "Очікування" 

"Помаранчевої палітри" в режимі "Ультразвуковий датчик - Порівняння - 

Відстань в сантиметрах"  з граничним значенням спрацювання датчика, 

рівним 57 (Поле 1 метр в діаметрі, половина 50 см. Граничне значення 57 

дозволить "бачити " суперника прямо з лінії старту). 

 

3. Після того, як робот виявиться навпаки суперника, використовуючи 

програмний блок "Незалежне керування моторами" "Зеленої палітри" 

вимкнемо режим обертання по колу для сервомоторів.  Ми опрацювали 

алгоритм пошуку суперника. Тепер настав час опрацювати алгоритм для 

відстежування лінії краю поля та атаки.  

 

4. Проаналізуємо готову програму для робота-сумоїста з одним датчиком 

кольору та одним ультразвуковим датчиком. 
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1. Якщо робот не" бачить" суперника він здійснює круговий рух 

незалежними сервомоторами з потужністю 20%; 

2. Як тільки суперник потрапляє в зону видимості робот активує рухомий 

бампер і починає атакувати робота суперника з потужністю 80-100%; 

3. Щойно датчик кольору відслідковує чорну лінію відразу наступає 

зупинка усіх  ходових сервомоторів,  робот починає рух назад півколом і 

поворот таким чином він стає бампером прямо в центр поля; 

4. Робот готовий до атаки. 

Тепер спробуємо наших роботів на полі для змагань «Сумо». 

Спочатку доцільно позмагатися, використовуючи Bluetooth керування 

зі смартфону чи планшету, а потім спробувати автономне керування. 

Після тренувальних змагань раціонально змінити програмний код і 

конструкцію роботів та влаштувати повторне змагання автономних роботів 

для визначення переможця. 
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