LEKCJA 4 Misja na Marsie – piszemy pierwszy program
dla autonomicznego robota
Przedmiot: Informatyka
Etap: klasa I-III, klasa IV-VI, klasa VII-VIII
Czas na realizację: 45min.
Autor: Grzegorz Troszyński
Redakcja: Joanna Skalska

Krótki opis zajęć:
Stworzenie programu sterującego robotem, umożliwiającego pokonanie wyznaczonej trasy. Różne
metody kontroli ruchu robota. Ćwiczenia z użyciem maty edukacyjnej.

Cele szczegółowe:
w wyniku przeprowadzonej lekcji, uczeń:
• porównuje urządzenia zdalnie sterowane i działające autonomicznie
• tworzy program poruszający robotem mBot wg zdalnej trajektorii ruchu
• układa polecenia dla robota w sekwencji
• stosuje instrukcje pętli do wielokrotnego powtarzania jednakowych poleceń
• testuje napisany program i wprowadza potrzebne zmiany
• zapisuje wyniki swojej pracy na dysku komputera

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
•
•
•
•
•
•

roboty mBot
komputery z zainstalowanym oprogramowaniem mBlock, wyposażone w Bluetooth dla
robotów w wersji Bluetooth (dla robotów w wersji 2.4G wystarczy port USB)
mata edukacyjna Trobot M1 (zalecana)
taśma miernicza (opcjonalnie)
stoper (opcjonalnie)
projektor z ekranem lub tablica interaktywna

Formy/metody pracy:
metoda praktyczna – pokaz z objaśnieniem
metoda problemowa – wykład konwersatoryjny
metoda praktyczna – ćwiczenia
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Zgodność z podstawą programową przedmiotu informatyka:
I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna
2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów
własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze
polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego
urządzenia cyfrowego;
3) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.
3.Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami
komputerowymi. Uczeń:
1) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz
urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami
pracy z oprogramowaniem;

II etap edukacyjny
klasy IV–VI
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń
sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
b) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;
2) testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi
założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

klasy VII–VIII
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych
urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów.
W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne
i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne
i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym
obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
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Przebieg zajęć:
Wprowadzanie w tematykę zajęć (10 min.)
Nauczyciel przedstawia temat zajęć. Prosi uczniów o podanie przykładów urządzeń sterowanych
przez człowieka (samochód zabawka) i działających automatycznie, bez bezpośredniej kontroli
człowieka (pralka automatyczna). Wyjaśnia, że automaty nie działają samodzielnie lecz wykonują
wcześniej napisany program. Mogą mieć pewien stopień autonomii (samodzielności), ale ich
działanie zawsze wynika z algorytmu opracowanego przez człowieka.
Ilustruje to przykładem łazika marsjańskiego, działającego w znacznym oddaleniu od człowieka.
Przykładowe filmy o marsjańskim łaziku Curiosity znajdują się na kanale You Tube Trobot:
- Mars rover Curiosity (EN)
- Mars in a Minute: How Do Rovers Drive on Mars? (EN)
- Łazik Curiosity – zdobywca Marsa
Warto również wspomnieć o sukcesach polskich studentów w międzynarodowych zawodach
łazików marsjańskich
Nauczyciel dzieli grupę na zespoły, odpowiednio do ilości posiadanych robotów (optymalnie 2
uczniów do 1 robota).

Robot pokonuje wyznaczoną trasę (30min)
Uczniowie uruchamiają środowisko mBlock na komputerach, włączają roboty i nawiązują
bezprzewodowe połączenie.
Ćwiczenie 1
Nauczyciel prezentuje uczniom przykładowy program. Uczniowie uruchamiają go na swoich
robotach i sprawdzają jaki dystans pokona robot przez 1 sekundę. Nauczyciel zwraca uwagę, że
pokonany przez 1 sekundę dystans zależy od wybranej prędkości. Uczniowie wykonują próby
przejazdu z różnymi prędkościami.

Klasa IV-VI Klasa VII-VIII - uczniowie wyznaczają rzeczywistą prędkość robota mBot, różnymi
metodami:
- pomiar drogi pokonanej w zadanym czasie
- pomiar czasu przejazdu odcinka o znanej długości
Zapisują uzyskane wyniki, np. w formie tabeli
Wybrana wartość
parametru „prędkość”

Czas przejazdu
[s]

Droga
[cm]

Prędkość
[cm/s]

100
255
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Ćwiczenie 2.
Nauczyciel wyznacza 2 linie odległe od siebie o około 0,5 - 1 metra (można wykorzystać siatkę
30cm lub inne elementy na macie edukacyjnej M1). Prosi uczniów o napisanie programu dzięki
któremu robot startując z pierwszej linii zatrzyma się jak najdokładniej na drugiej. Podaje uczniom
punkt odniesienia, np. koła robota - na starcie ustawiamy robota dokładnie kołami na linii i
podobnie kończymy przejazd.
Ćwiczenie można wykonać dobierając czas przejazdu lub prędkość eksperymentalnie albo
wykorzystać zmierzoną w ćwiczeniu 1 prędkość robota do obliczenia potrzebnego czasu
przejazdu.

Ćwiczenie 3.
Modyfikacja programu z ćwiczenia 2. Po osiągnięciu celu robot ma wrócić na miejsce jadąc tyłem.
Nauczyciel zwraca uwagę, że jazdę w tył można zrealizować na 2 sposoby:

Przykładowy program:
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Ćwiczenie 4.
Podobnie jak w ćwiczeniu 3 robot ma wrócić na miejsce, ale jadąc przodem. W tym celu po
dojechaniu do linii robot musi wykonać obrót o 180o.

Ćwiczenie 5.
Nauczyciel wytycza na podłodze pracowni bądź macie edukacyjnej tor w kształcie kwadratu o boku
około 1m. Wytycza bazę (czerwony obszar startu i mety). Doskonale nadaje się do tego mata
edukacyjna Trobot M1.

Prosi uczniów o napisanie programu po uruchomieniu którego robot okrąży przeszkodę
umieszczoną w środku kwadratu i powróci do bazy.
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Program może być zrealizowany jako sekwencja poleceń. Nauczyciel zwraca uwagę, że optymalny
tor jazdy jest kwadratem w związku z czym wygodnie jest użyć pętli do wykonywania
powtarzających się poleceń.

Uwagi:
•

W miarę słabnących baterii robot będzie poruszał się z coraz mniejszą prędkością.
Spowoduje to zauważalne zmiany zaprogramowanego toru jazdy. Wszelkie nierówności na
podłodze również są źródłem zakłóceń. Nie da się tego uniknąć. W związku z tym zaplanuj
dostatecznie dużą bazę tak, by robot był w stanie wrócić do niej pomimo zakłóceń.
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•

Dla uzyskania powtarzalnego toru jazdy istotne jest, aby robot zawsze wyruszał z tego
samego miejsca w bazie.

Podsumowanie i ewaluacja (5min.)
Uczniowie zapisują swoje programy tak, aby można było je wykorzystać na kolejnych zajęciach.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
• Co najbardziej podobało się Wam podczas dzisiejszej lekcji?
• Z czym mieliście największe problemy?
• Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
• Do czego można wykorzystać umiejętności zdobyte na tej lekcji?

Korelacje międzyprzedmiotowe
Fizyka

Pojęcie prędkości, związek prędkości z drogą i czasem,
wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów

Matematyka

Własności kwadratu
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