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Jak czytać ten dokument 

Nasz materiał edukacyjny składa się z dwóch modułów, niniejszy jest wersją roboczą 
modułu 1.  

Aby mieć lepsze wyobrażenie o strukturze materiału edukacyjnego, prosimy o zapoznanie 
się z ramami kompetencji. 

(https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing) 

Moduł 1 składa się z 2 sekcji. Każda sekcja składa się z kilku rozdziałów i podrozdziałów. Jak 
widać w ramach kompetencji, mamy dwie wersje modułu 1, po jednej dla każdej grupy 
wiekowej.  

Jest to "pełna" wersja przeznaczona dla osób w wieku od 15 do 21 lat.  

Poza przygotowaniem materiału edukacyjnego w formie pisemnej, podjęliśmy wysiłek 
(korzystając z wytycznych podręcznika), aby dostosować go do grupy docelowej naszego 
projektu. 

Należy pamiętać, że są to tylko sugestie; nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Naszym 
zdaniem nie można opracować materiału edukacyjnego bez uwzględnienia uczniów, do 
których jest on skierowany.   

Instrukcje (innymi słowy co oznaczają te kolory?) 

Kolor zielony: ta część będzie przetłumaczona na język migowy. 

Kolor niebieski: ta część będzie w formie video. 

Bez koloru: zwykły tekst. 

Aby mieć lepsze wyobrażenie przygotowaliśmy również wersję beta jednego podrozdziału. 
Jest ona również załączona, nazwana "pętle beta". 

Czekamy na Wasze opinie. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SMARC – SMArt Robotyka i Kodowanie  

Celem tego rozdziału jest zapoznanie studentów z podstawowymi ruchami robotów. 
Studenci zbudują robota SMARC i nauczą się programować go tak, aby wykonywał 

https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing
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podstawowe ruchy. Dowiedzą się również jak używać pętli do zaprogramowania go do 
wykonywania powtarzających się ruchów.. 

I. Budowa SMARC 

 

 



 
 

7 
 

 

 



 
 

8 
 

 



 
 

9 
 

 



 
 

10 
 

 



 
 

11 
 

 

II. Dowiedz się, jak wprowadzić SMARC w ruch. 
 

Poniższe zdjęcie przedstawia okno programowe aplikacji. 

Widać na nim również obszar, w którym znajdują się bloki do programowania. 

Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia własnych programów. 

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z aplikacją. 

https://www.youtube.com/watch?v=NtWOHAn7Uq4 

https://www.youtube.com/watch?v=NtWOHAn7Uq4
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Photo  1- The Block Pallet 

 

A. Grupowanie bloków. 
W tym rozdziale dowiesz się jak bloki są pogrupowane według ich koloru. Znajomość 

ogólnych kategorii ułatwia znalezienie odpowiedniego bloku w zależności od tego, co 

chcemy zrobić. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się szczegółowo każdej z kategorii. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCUhZCLgfWY 

⮚ Dzięki żółtym blokom możesz kontrolować przebieg programu 

 

Zdjęcie  2-Żółty blok 

Możesz ich użyć do uruchomienia programu, zatrzymania programu, wstrzymania 

programu lub nawet zapętlenia grupy poleceń 

 

 

Palety 

bloków Ponó

w 
Cofni

j Kopiuj Bloki 

Stop Program 

Włącz 

kod 

Podłączony Boost i stan baterii 

https://www.youtube.com/watch?v=YCUhZCLgfWY
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⮚ Pomarańczowe bloki współpracują z czujnikiem koloru i odległości, 

mikrofonem oraz czujnikiem nachylenia Move Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy jeden z powyższych czujników jest aktywowany, aktywuje również te bloki. 

 

⮚ Fioletowe bloki służą do komunikacji robota ze światem zewnętrznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogą one odtwarzać dźwięki przez głośniki urządzenia użytkownika. Mogą również 

zmieniać kolor świateł na Move Hub & Color and Distance Sensor. 

⮚ Białe bloki pozwalają na skomplikowane programowanie przy użyciu 

"zmiennych" i "stałych". 

Zdjęcie   SEQ Photo_ \* ARABIC 3-Pomarańczowy Blok 

Photo   SEQ Photo_ \* ARABIC 4-Purple Blocks 
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Mogą być również wykorzystywane przy wykonywaniu różnych obliczeń 

matematycznych, tworzeniu wyrażeń logicznych i generowaniu liczb losowych. 

 

 

 

 

 

⮚ Jasnofioletowe klocki pozwalają nagrać dźwięk, który robot będzie powtarzał. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Blok grupowania akcji pozwala na grupowanie kilku akcji jako jeden przycisk 

blokowy 

Zdjęcie   SEQ Photo_ \* ARABIC 5-Biały Blok 

Photo   SEQ Photo_ \* ARABIC 6-Light Purple Blocks 
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Jest to odpowiednik tworzenia podprogramów 

B. Jak wprawić SMARC w ruch 
Aby rozpocząć kodowanie SMARC'a pierwszą rzeczą, której potrzebujemy jest blok 

Start znajdujący się w żółtej palecie 

 

 

 

Istnieje szereg bloków, które kontrolują ruchy piasty ruchu. Bloki te można znaleźć w 

zielonej części palety. Poniżej przedstawiamy te najczęściej używane. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4sTV-0Hv1c 

 

 

 

Przesunięcie bazowe dla czasu trwania - pierwsza prędkość silnika 
(od -100 do 100) i druga prędkość silnika (od -100 do 100) dla 
czasu trwania (w sekundach) 

 

Przesunięcie zbiornika bazowego na odległość - prędkość 
pierwszego silnika (od -100 do 100) i prędkość drugiego silnika (od 
-100 do 100) na odległość (w stopniach) 

 

Poruszanie zbiornikiem i kierowanie przez czas - prędkość obu 
silników (od -100 do 100) i kierunek sterowania (od -100 do 100) 
przez czas trwania (w sekundach) 

Zdjęcie   SEQ Photo_ \* ARABIC 7- Blok grupowania akcji 

https://www.youtube.com/watch?v=j4sTV-0Hv1c
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Poruszanie zbiornikiem i sterowanie na odległość - prędkość obu 
silników (od -100 do 100) i kierunek sterowania (od -100 do 100) 
dla odległości (w stopniach) 

 

Poruszanie zbiornikiem - prędkość pierwszego silnika (od -100 do 
100) i prędkość drugiego silnika (od -100 do 100) 

 

Przesuń zbiornik i steruj przez czas - prędkość obu silników (od -
100 do 100) i kierunek sterowania (od -100 do 100) 

 

 

C. Przykładowe programy 
 

 

Zdjęcie  8 – Poruszanie się SMARCa 

Filmik z poniższym tekstem i Smarc wykonujący programy. 

Utwórz nowy projekt na Creative Canva, uruchom każdy z bloków kodu oraz zwróć uwagę 
na różnice i podobieństwa. 

Zauważ, że ruchome bloki, które nie ustawiają interwału czasowego lub ilości stopni 
(obrotów) ruchu, będą nadal obracać silniki w sposób nieskończony, chyba że zostanie 
dodany blok oczekiwania, który ustawi interwał czasowy dla silników do pracy, a 
następnie blok zatrzymania silników. 
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Dowiedz się jak sprawić by Smarc się poruszał - 
https://www.youtube.com/watch?v=XwZ4mo6ImQc&list=PLDLM111mi3MDYY1A
ZRHt72XowyS90FzOv&index=1 

Uwaga: jeśli uczeń wykonał pierwsze ćwiczenie z prostym samochodem lub pierwszym 
z serii Vernies, może użyć bardziej uproszczonej wersji bloków ruchowych. 

 

Zdjęcie  9-Panel główny Aplikacji Lego Boost  

Krok 1: Przejdź do ikony prostego samochodu na stronie głównej i kliknij ją. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwZ4mo6ImQc&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=XwZ4mo6ImQc&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=1
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Zdjęcie  10-Ćwiczenie z prostym samochodem 1 
 

Krok 2: Kliknij pierwszą czynność 

Wskazówka dla nauczyciela: Możesz odblokować programy, naciskając przez pięć sekund 
aktywność, którą chcesz odblokować. 

 

Zdjęcie  11-Budowa prostego samochodu 

Krok 3: Jeżeli po raz pierwszy otwierasz tę konkretną działalność, pokazał się przewodnik 
krok po kroku do budowy samochodu. Zawsze możesz po prostu przewinąć do ostatniej 
strony i kliknąć na ikonę zaznaczenia. 
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Zdjęcie  12- Podstawowe bloki do wykonywania prostych ruchów 

Krok 4: Użyj prostych klocków do poruszania Smarca. Jak daleko się on porusza, gdy użyty 
jest jeden prosty klocek ze strzałką? Czy porusza się w oczekiwanym kierunku? 

Uwaga dla nauczyciela: Silniki napędowe w Smarc znajdują się z przodu robota, w 
Simple Drive Car są one umieszczone z tyłu robota. 

III. Zasady kodowania pętli 
Pętle pozwalają Smarcowi na łatwe powtarzanie bloków kodu bez konieczności 
umieszczania ich w kółko. Istnieją różne rodzaje pętli w kodowaniu. 

"For Loops" pozwalają na powtarzanie kodu określoną ilość razy.  

"While Loops" wymagają, aby warunek był prawdziwy, aby powtarzać kod.  

"Forever Loops" powtarzają kod w nieskończoność i należy ich unikać, gdy nie są konieczne, 
ponieważ mogą zużyć wszystkie zasoby naszego komputera i wyczerpać baterie naszego 
robota. 

https://www.youtube.com/watch?v=a-UobsOBaJc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-UobsOBaJc
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● “For Loops”.  
Loop For Count: Zapętla załączone bloki kodu przez 
określoną liczbę razy, którą może ustawić użytkownik 
 

 

 

Wideo  

 

● “While Loops”  
Loop While True: Zapętla załączone bloki kodu dopóki 
warunek jest prawdziwy. 
 
 

Użytkownik może ustawić, czy pętla zostanie wykonana, 
jeśli warunek jest prawdziwy lub fałszywy..  

Wideo  

 

 

● “Forever Loops” 

Loop Forever: Zapętla załączone bloki kodu 
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Koncepcja kodowania pętli - 
https://www.youtube.com/watch?v=mBw1Tp51Lm0&list=PLDLM111mi3MDYY1A
ZRHt72XowyS90FzOv&index=2 

 

Przykładowe programy bloków pętli 

 

Zdjęcie  13-Program - Bloki pętli (Loop blocks) 

Spróbuj użyć różnych bloków dla poleceń zapętlenia, jak w przykładowym programie 
powyżej. 

Utwórz nowy projekt na Creative Canva, uruchom każdy z bloków kodu oraz zwróć 
uwagę na różnice i podobieństwa. 

Zauważ, że ostatni blok kodu nie działa poprawnie. Spróbuj zmienić go tak, aby po 
naciśnięciu przycisku pętla była aktywna (warunek pętli staje się prawdziwy). 

https://www.youtube.com/watch?v=mBw1Tp51Lm0&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mBw1Tp51Lm0&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=2


 
 

22 
 

 

Koncepcja kodowania pętli 2 - https://www.youtube.com/watch?v=CQr4crN-
NLE&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=3 

 

 

 

 

Zdjęcie  14-Program - Pętla zagnieżdżona 

https://www.youtube.com/watch?v=CQr4crN-NLE&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CQr4crN-NLE&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=3
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Rozwiązaniem jest wstawienie kolejnej pętli Loop Forever i dodanie przycisku bloku 
wyglądu poza blokiem Loop While True. Jest to tzw. pętla zagnieżdżona (pętla wewnątrz 
pętli). 

 

2. Używanie czujników z Smarc 

I. Czujniki 
W tym rozdziale zobaczymy, jak możemy dołączyć czujnik do Smarca i jak możemy go 
wykorzystać do wykrywania przeszkód, różnych kolorów, natężenia światła, a także 
odległości od obiektu. 

A. Czujnik koloru i odległości Lego Boost 
Czujnik jest urządzeniem, które wykrywa zdarzenia lub zmiany w otaczającym środowisku 
i wysyła informacje do urządzenia w celu ich przetworzenia i podjęcia odpowiednich 
działań. Istnieje wiele przykładów wykorzystania czujników w naszym codziennym życiu. 
Od czujnika ruchu, który wykrywa ruch i włącza światła lub otwiera drzwi przesuwne, po 
czujniki wykrywające temperaturę, które włączają grzejniki i klimatyzację. Czujniki są również 
stosowane w większości urządzeń zdalnie sterowanych, takich jak telewizory i 
klimatyzatory. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioi1NgzqmzY 

 

 

 

Czujnik koloru i odległości LEGO BOOST przedstawiony na rysunku służy do: 

▪ Wykrywania odległości - Jak daleko od czujnika znajduje się obiekt- 
przeszkoda. 

▪ Wykrywania koloru - może wykrywać określone kolory (czarny, niebieski, 
zielony, żółty, czerwony, biały), jak również brak koloru. 

▪ Wykrywanie ruchu - może być stosowany jako detektor ruchu 
▪ Detekcja światła - może wykrywać poziom światła odbitego od czujnika 

mierząc od 0 - najciemniejszy do 10 - najjaśniejszy. 

Dodatkowo czujnik koloru i odległości może emitować różne kolory (czerwony, 
zielony, niebieski, oraz kombinację tych trzech kolorów). 

 

B. Wykrywanie obiektów 
 
Bloki wykrywania obiektów 

 
Trigger on Distance Blok - Wyzwala się, gdy odległość określona przez czujnik jest mniejsza 

Czujnik koloru i 
odległości 

https://www.youtube.com/watch?v=ioi1NgzqmzY
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niż odległość wskazywana przez wartość poniżej. Po wyzwoleniu wykonuje następującą 
sekwencję kodu. Można przyjmować wartości od 0 do 10. 

 

Sensor Distance Reporter - Wyświetla w czasie rzeczywistym aktualną 
odległość wyznaczoną przez czujnik. Musi być podłączony do dolnej części 
pozostałych bloków, aby mógł być uwzględniony w oprogramowaniu. 
Można przyjmować wartości od 0 do 10.  

 

Wait for Distance - Czeka, aż odległość określona przez czujnik będzie 
mniejsza niż odległość wskazana przez wartość poniżej. Jeśli obiekt nie 
znajduje się bliżej niż określona wartość, program pozostanie wstrzymany 
i rozpocznie wykonywanie następującej sekwencji instrukcji, aż warunek 
zostanie spełniony. Można przyjmować wartości od 0 do 10. 

Przykładowe programy wykrywania przeszkód 

 

Zdjęcie  15- Wykrywanie przeszkód 

1. Pierwszy program aktywuje się, gdy obiekt znajdzie się w odległości mniejszej niż 
5 przed Smarkiem. Smarc porusza się wtedy o 360 stopni do przodu z prędkością 50. 

2. Drugi blok wskazuje w czasie rzeczywistym odległość od obiektu znajdującego się 
przed czujnikiem. 

3. Trzeci program pobiera odległość i wykorzystuje ją jako dane wejściowe do 
wyboru i wyświetlania kolorów na lampie movehub. Zauważ, że kiedy zmienia się 
odległość od obiektu, zmienia się również kolor. 

W czwartym programie Smarc zaczyna poruszać się z prędkością 5 do przodu i kiedy 
wykryje obiekt w odległości mniejszej niż 8 zatrzymuje się na sekundę, a następnie 
próbuje poruszać się ponownie. 
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Wykrywanie przeszkód  
https://www.youtube.com/watch?v=XrX1H675fqs&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72Xo
wyS90FzOv&index=4 

 

C. Wykrywanie kolorów 
 

 

Czujnik LEGO BOOST potrafi wykryć sześć kolorów (czarny, niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały oraz brak koloru - brak koloru oznacza, że żaden obiekt nie jest 
wykrywany przez czujnik). 
 

 
Zdjęcie  16- Kolory, które widzi czujnik: Czarny, Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony, Biały 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o74HSwv20RA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrX1H675fqs&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XrX1H675fqs&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=o74HSwv20RA
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Uwagi: 
Jeśli obiekt nie znajduje się w proponowanym zakresie czujnika, kolor może nie zostać 
prawidłowo wykryty. Na przykład, zielony obiekt może zostać wykryty jako niebieski. 
 
Ponadto, jeśli kolor obiektu nie jest jednym z sześciu możliwych do wykrycia kolorów, 
aplikacja przedstawi go jako najbardziej zbliżony kolor. Na przykład kolor pomarańczowy 
zostanie przedstawiony jako czerwony. 
https://www.youtube.com/watch?v=-yUHPWDnvYE 
 
 
 
Bloki wykrywania kolorów: 

 
Trigger on Color - Wyzwala się, gdy kolor zmierzony przez czujnik jest 
równy kolorowi wskazywanemu przez wartość poniżej. Po aktywacji 
wykonywana jest następująca sekwencja kodu. Można użyć siedmiu 
wartości: Brak koloru, Czarny, Niebieski , Zielony , Żółty, Czerwony i Biały. 
 

 

Wait for Color - czeka, aż kolor określony przez czujnik będzie równy 
kolorowi wskazywanemu przez wartość poniżej. Jeśli wykryty kolor nie jest 
równy określonej wartości, program pozostanie wstrzymany i rozpocznie 
się następująca sekwencja instrukcji, dopóki warunek nie zostanie 
spełniony. Można użyć siedmiu wartości: Brak koloru, Czarny, Niebieski , 
Zielony , Żółty, Czerwony i Biały. 

  
 

Sensor Color Reporter - pokazuje aktualny kolor mierzony przez czujnik 
w czasie rzeczywistym. Aby można go było użyć w programie, musi 
znajdować się na dole pozostałych cegiełek. Zobaczysz siedem wartości: 
Brak koloru, Czarny, Niebieski , Zielony, Fioletowy, Czerwony i Biały. 

 

Przykładowe programy wykrywania kolorów 

Zanim zobaczymy programy do wykrywania kolorów, musimy najpierw zainstalować 
silnik interaktywny. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yUHPWDnvYE
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Zdjęcie  17- Program – Wykrywanie kolorów 

1. Pierwszy blok wskazuje w czasie rzeczywistym kolor obiektu znajdującego się 
przed czujnikiem. 

2. Drugi program aktywuje się, gdy przed czujnikiem Smarca znajdzie się obiekt o 
zielonym kolorze. Smarc przesunie wtedy śmigło o 180 stopni w prawo z 
prędkością 50. 

3. Trzeci program aktywuje się, gdy obiekt o czerwonym kolorze znajdzie się przed 
czujnikiem Smarca. Smarc przesunie wtedy śmigło w tył o 180 stopni w lewo z 
prędkością 50. 

4. Czwarty program aktywuje się, gdy obiekt o niebieskim kolorze znajdzie się przed 
czujnikiem Smarca. Smarc poruszy wtedy śmigłem w tył o 360 stopni w prawo z 
prędkością 100. 

5. Piąty program aktywuje się, gdy obiekt koloru zielono czarnego znajdzie się przed 
czujnikiem Smarca. Smarc poruszy wtedy śmigłem w tył o 360 stopni w lewo z 
prędkością 100. 
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Wykrywanie kolorów 
https://www.youtube.com/watch?v=2TynB5U7Z6Y&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72
XowyS90FzOv&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TynB5U7Z6Y&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2TynB5U7Z6Y&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=5
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D. Blok If/Else: 
Instrukcja If/Else pozwala Smarcowi na łatwe podejmowanie decyzji w oparciu o dane 
wejściowe z czujnika. Jeśli warunek jest spełniony (co oznacza, że jest TRUE), Smarc 
wykona określony blok kodu. Jeśli warunek nie jest spełniony (co oznacza, że jest FALSE), 
Smarc wykona inny blok kodu. 
https://www.youtube.com/watch?v=uo5rRT5eH9I 
 
 

If/Else - Jeśli warunek jest prawdziwy (True) to wykonaj górną 
sekwencję, jeśli jest fałszywy (False) to wykonaj dolną sekwencję. 

 

Equal Operator - Zwraca True gdy wejście z czujnika 
(kolor/odległość/światło otoczenia) jest równe wartości. 

 

Less Than Operator - Zwraca wartość True, gdy wejście z czujnika 
(kolor/odległość/światło otoczenia) jest mniejsze od danej wartości. 

 

Greater Than Operator - zwraca wartość True, gdy wejście z czujnika 
(kolor/odległość/światło otoczenia) jest większe niż wartość.  

 

Not Equal Operator - Zwraca wartość True, gdy wejście z czujnika 
(kolor/odległość/światło otoczenia) nie jest równe wartości. 

 
Pomiar ilości odbitego światła: Bloki Odbicia Światła: 

 

Sensor Light Level Reporter – Wyświetla w czasie rzeczywistym 
aktualny poziom oświetlenia otoczenia mierzony przez czujnik. Aby 
mógł być użyty w programie, musi być przymocowany do spodu innych 
bloków. Może wskazywać wartości od jednego (1) do dziesięciu (10). 
Jeden oznacza najciemniejszy, a dziesięć najjaśniejszy. 

 

 

 

II. Wykrywanie dźwięku za pomocą Smarc 

A. Reagowanie na dźwięk 
Robot aktywowany dźwiękiem 

https://www.youtube.com/watch?v=uo5rRT5eH9I
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W tym rozdziale zobaczymy, jak możemy kontrolować Smarca za pomocą dźwięków, takich 

jak klaskanie w dłonie, oraz poprzez użycie różnych intensywności dźwięku, przy użyciu 

klocków Czujnika Dźwięku.  

W przypadku Smarca, czujnik dźwięku jest tak naprawdę wbudowanym mikrofonem, który nie 

znajduje się w ruchomej piaście. Zamiast tego opiera się na mikrofonie, który znajduje się 

wewnątrz urządzenia, do którego Smarc jest podłączony, takiego jak tablet, laptop lub 

smartfon. 

Aplikacja Lego Boost App rozpoznaje, jak głośny jest dźwięk. Możemy więc zaprogramować ją 

tak, aby reagowała różnie w zależności od natężenia dźwięku, który odbiera. 

https://www.youtube.com/watch?v=OaTZ5b9AdVg 

 

B. Bloki czujnika dźwięku: 
Trigger on Sound Level - Wyzwala się, gdy poziom dźwięku mierzony przez 
czujnik jest wyższy niż poziom dźwięku wskazywany przez wartość pod nim. 
Kiedy jest wyzwalany, wykonuje sekwencję kodu, która następuje. 
Przyjmuje 11 wartości od 0 do 10. 
 

Wait for Sound Level - czeka, aż natężenie dźwięku zmierzone przez czujnik 
będzie wyższe niż poziom dźwięku wskazany przez wartość poniżej. Jeśli 
zarejestrowany poziom dźwięku nie jest większy niż podana wartość, 
program pozostaje wstrzymany i rozpoczyna się następująca po nim seria 
instrukcji, aż do spełnienia kryterium. Przyjmuje się jedenaście wartości z 
zakresu od 0 do 10. 

 

Sound Level Reporter - wyświetla w czasie rzeczywistym ostatnią 
częstotliwość dźwięku obliczoną przez czujnik. Aby można go było użyć w 
programie, musi być podłączony do spodu innych klocków. Będzie 
reprezentował wartości od 0 do 10, w tym jedną liczbę po przecinku, np. 
7,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przykładowe programy do wykrywania dźwięku 
Program 1 

https://www.youtube.com/watch?v=OaTZ5b9AdVg
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Zdjęcie  24-Program 1- Wykrywanie dźwięku 

Utwórz nowy projekt na Creative Canvas i uruchom blok kodu: 

1. Kod zostanie wykonany w momencie wyzwolenia bloku Trigger on Sound Level. 
Stanie się tak, gdy zostanie wykryty hałas o poziomie większym niż 5.  

2. Jeśli dźwięk zostanie wykryty, Smarc porusza się do przodu za pomocą bloku 
Drivebase Move Steering z prędkością 50.  

3. Blok Wait for Time jest ustawiony na 1 sekundę. Celem tego bloku jest to, aby 
Smarc nie pomylił tego samego dźwięku, który jest używany do aktywacji 
programu ruchu do przodu i do uruchomienia reszty kodu.  

4. Blok Wait for Sound Level oczekuje na dźwięk o poziomie większym niż 5 w celu 
uruchomienia wykonania reszty kodu.  

5. Na koniec, gdy blok Wait for Sound Level zostanie wyzwolony, Drivebase Stop 
aktywuje się i zatrzymuje Smarca w ruchu. 
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Wykrywanie dźwięków 1 
- https://www.youtube.com/watch?v=DZQlx0YnlU4&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72
XowyS90FzOv&index=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZQlx0YnlU4&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=DZQlx0YnlU4&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=9
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Program 2 

 

Zdjęcie  25- Program 2 - Wykrywanie dźwięku 

Utwórz nowy projekt na Creative Canvas i uruchom blok kodu:  
1. Infinite Loop będzie uruchamiać kod wielokrotnie, tak aby Smarc cały czas sprawdzał 

odczyt z czujnika i odpowiednio się zachowywał. 
2. Wewnątrz pętli znajduje się blok If/Else, który jeśli jest TRUE, Smarc będzie poruszał się 

do przodu, a jeśli FALSE, Smarc zatrzyma się. 
3. Blok Compare Greater Than ustawia warunek dla bloku Switch. Blok Compare 

Greater Than porównuje wyjście z bloku Sensor Sound Level Reporter z wartością 2. 
Zwraca on wartość true, gdy czujnik wykrywa poziom dźwięku większy niż 2 i false, gdy 
jest on równy lub mniejszy niż 2. 

4. Jeśli wyjście bloku If/Else jest prawdziwe, to blok Drivebase Move Steering przesunie 
Smarca z prędkością 55, pod kątem 0 stopni i będzie to robił przez 0,2 sekundy. Jeżeli 
wynik jest fałszywy, blok Drivebase Stop zatrzyma Smarca w ruchu. 
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Wykrywanie dźwięków 2 - 
https://www.youtube.com/watch?v=eZQNQ3FIi3U&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72X
owyS90FzOv&index=10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eZQNQ3FIi3U&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=eZQNQ3FIi3U&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=10
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III. Poruszanie się po Smarc za pomocą pilota zdalnego 

sterowania 

A. Pilot zdalnego sterowania 
W tym rozdziale zobaczymy, jak Smarc może się poruszać za pomocą pilota zdalnego 

sterowania.  

Istnieje wiele różnych sposobów komunikacji z robotem. Roboty są najczęściej sterowane za 

pomocą przewodowego lub bezprzewodowego kontrolera lub mogą działać autonomicznie, 

otrzymując instrukcje od swojego programu sterującego (co robiliśmy ze Smarcem w 

poprzednich rozdziałach). 

Zdalnie sterowane roboty mogą mieć różne zastosowania naukowe, w tym w 

niebezpiecznych warunkach, takich jak ekstremalne ciepło lub zimno, miejsca radioaktywne, 

praca w głębokim oceanie w celu umieszczenia rur i kabli, a także badanie przestrzeni 

kosmicznej i planet. 

https://www.youtube.com/watch?v=oydQt25jo28 

 

B. Bloki zdalnego sterowania: 

Joystick Widget Show - Prezentuje Joystick Widget w Lego BOOST App, 
gdy ten blok jest aktywowany. 

 

Joystick Widget Hide - Ukrywa Widget Joystick z Lego BOOST App, kiedy 
ten blok jest aktywny. 

 

Joystick Widget Speed Reporter - Wyświetla w czasie rzeczywistym 
aktualną prędkość Joystick Widget (-100..100). Aby można go było użyć w 
programie, musi być przymocowany do dolnej części innych klocków. W 
większości przypadków jest używany jako wejście sterujące do bloku 
Drivebase Move Steering. Może pokazywać wartości od -100 do 100 
włącznie z dwoma wartościami dziesiętnymi, np. 78,89. 

 

Joystick Widget Steering Reporter - Wyświetla w czasie rzeczywistym 
aktualne sterowanie Joystick Widget (-100..100). Aby można go było 
wykorzystać w programie, musi być dołączony do dolnej części innych 
bloków. W większości przypadków jest używany jako wejście prędkości do 
bloku Drivebase Move Steering. Może pokazywać wartości od -100 do 100 
włącznie z dwoma wartościami po przecinku, np. 78,89. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oydQt25jo28
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Przykładowe programy do zdalnego sterowania 
Program 1 

 

Zdjęcie  26-Program – Zdalne sterowanie 

Utwórz nowy projekt na Creative Canvas i uruchom blok kodu:  
1. Joystick Widget Show wyświetli kontroler joysticka w aplikacji (patrz rysunek). 
2. Infinite Loop będzie uruchamiać kod wielokrotnie, tak aby Smarc cały czas sprawdzał 

odczyt z joysticka i odpowiednio się zachowywał. 
3. Wewnątrz pętli znajduje się blok Drivebase Move Steering, który jako dane wejściowe 

prędkości przyjmie odczyt z bloku Joystick Widget Speed Reporter, a jako dane 
kierunkowe odczyt z bloku Joystick Widget Steering Reporter. 
 

 

Zdjęcie  27-Program - Joystick Controller 

 



 
 

37 
 

Program 2 

 

Zdjęcie  28- Program 2 – Sterowanie zdalne 

Czasami potrzebujemy dokładniejszej kontroli nad Smarciem, a prędkość wejściowa jest 
do tego zbyt duża. W tym celu możemy zrobić sztuczkę, aby zmniejszyć prędkość wejściową, 
która jest wysyłana przez blok Joystick Widget Speed Reporter. Do wejścia prędkości 
bloku Drivebase Move użyty jest operator podziału. Wejście bloku Joystick Widget Speed 
Reporter jest najpierw dzielone przez 4, a następnie wartość ta jest wysyłana jako wartość 
prędkości. Na przykład, jeżeli wartość odczytana z joysticka wynosi 100, to prędkość 
obrotowa wynosi: 

100 ÷ 4 = 25 

Zatem rzeczywista wartość wejściowa prędkości wyniesie 25. 
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Pilot zdalnego sterowania - 
https://www.youtube.com/watch?v=yQ1n6BbbROU&list=PLDLM111mi3MDYY1A
ZRHt72XowyS90FzOv&index=11 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ1n6BbbROU&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=yQ1n6BbbROU&list=PLDLM111mi3MDYY1AZRHt72XowyS90FzOv&index=11
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