
EV3 програмування 
 

Огляд для FLL тренерів 

З великим привітом до Тоні Айяду  
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• Представимо авторів 
 • Дебора Керр & Фарідодін Лайварді - FIRST ® старші наставники 
 • Джейсон Янт - менеджер з технічного тренування - LEGO® Education 
 Північна Америка 
 • Глен Свенсон ,  FIRST® FLL менеджер-логіст

 

      

• Зміст:

 • Джейсон розгляне базові прийоми програмування EV3 робота 
 • Розглянені основи програмування, не поглиблений рівень, що означає, 

що цей огляд призначений для новачків у Мindstorm та змаганнях FLL 

• Teхнічна підтримка – де отримати допомогу 
• Питання та відповіді
  

           2013 Природні катаклізми 
Базове програмування Mindstorm EV3 робота



План  

• Мета:

 • Цей огляд призначений для тренерів FLL, які зацікавлені у вивченні 
програмного середовища Mindstorms EV3-G.

 

 

 

• Програмування
 • EV3 мікропроцесор (або “брік”)

 • Інтерфейс користувача
 • Програмні блоки 
 • Керування роботом за допомогою блоків руху 

• Що нового: порівняння EV3 та NXT 
• Повороти - існує декілька варіантів 

 • Геометрія та математика у робототехніці 
 • Датчик-гіроскоп

 

 

• Складніше програмування
 • Датчик кольору/освітлення 
 • Блоки операторів (блоки Очікування, Цикл, Перемикач)

 • Mатематичні блоки (Змінна, Mатематичний та Порівняння)
 • Mої блоки
 • Корисні посилання
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EV3 Мікропроцесор (брік) 

1 = Назад, ця кнопка 
використовується 
для скасування дії, 
зупинки виконання 
програми та 
вимкнення EV3.

2 = Центр, натисніть 
центральну кнопку 
для підтвердження 
дії або налаштування 
та запуску програми.

3 = ліво, право, догори, 
вниз. Ці 4 кнопки 
використовуються для 
навігації по меню.

1 

2 

3 

3 

3 3 
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 Чотири виходи (для моторів) 

 Чотири входи (для датчиків) 

 USB, Bluetooth чи Wi-Fi 
з'єднання  

 Покращений LCD екран 
 16 MB флеш-пам'яті 
 64 MB оперативної пам'яті 

 Порт для SD карток: 32 GB 

 Різноманітні вбудовані функції 

 1,000 операцій на секунду  

 Підсвітка кнопок мікропроцесору 

 Звуки  

 

 

 

Програмований 
EV3 брік



Порти, датчики та мотори 

Великий мотор 

1, 2, 3, 4 = Вхідні порти 
(для датчиків).

Середній мотор 

A, B, C, D = Вихідні 
порти (для моторів).

  USB порт використовується для 
з'єднання з комп'ютером, тож 
програми можна зберігати у EV3.
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Зроблені для легкого конструювання

 Великий мотор - сильний та потужний 
мотор великого розміру.

 

Середній мотор має меншу потужність, 
але більшу швидкість обертання

.  

Обидва мотори мають вбудований 
датчик обертів з точністю у 1 градус

.  

Обидва автоматично розпізнаються

.

 

Середній мотор менший та легший, що 
дає розширені можливості для 
використання.    

 
 
 

 EV3 Мотори  
 



  

EV3 Ультразвуковий датчик  

 Визначає відстань 
 

 Точність до 1 см або до 0,3 дюйми 
 

 Може слухати інший 
ультразвуковий датчик
 

 Покращений дизайн для легших 
конструкторських рішень 
  

 Підсвітка для розуміння, у якому 
режимі працює датчик  
 

 Автоматичне розпізнавання 

 



  

 Розпізнає 8 різних кольорів  
 

 Розпізнає оточуюче світло: від 
темряви до сонячного світла
 

 Розпізнає відбите червоне світло
 

 Вбудоване ігнорування 
оточуючого світла робить датчик 
надійнішим  

 Покращений дизайн для кращих 
конструкторських рішень
 

 Автоматичне розпізнавання
 

EV3 датчик кольору 



  

Датчик дотику 

 Розпізнає натискання 
 

 Розпізнає звільнення від натиску 
 

 Розпізнає удари  
 

 Покращений дизайн для кращих 
конструкторських рішень
 

 Автоматичне розпізнавання 



  

Датчик-гіроскоп
 Режим розпізнавання кутів 

 

 Режим гіроскопа  
 

 Режим кутів та гіроскопа  
 

 Може скидати вже існуюче 
значення кутів
 

 Покращений дизайн для 
кращих конструкторських 
рішень   

 Автоматичне розпізнавання 

 



EV3 навігація  

На 
головну 

 
Відкрити 
новий
проект

Відкриває попередньо збережені проекти 

Відкрити 
новий 
проект або 
попередньо 
збережений 
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Robot Educator 



Проекти та програми 

Відкриті проекти 

Натисніть, щоб 
створити 
програму у рамках 
цього проекту

Відкриті програми, що 
належать до цього проекту 

Властивості проектів
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Робоче поле оболонки програмування 

Поле для 
програмування, де ви 
можете розмістити 
програмні блоки

Палітра, де ви можете 
знайти різноманітні 
програмні блоки

Це вікно встановлює взаємозв'язок з EV3 
мікропроцесором. У ньому можна 
завантажити програму, передивитися 
пам'ять, заряд батареї, підключені датчики 
та мотори.
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 Статус з'єднання 

 Завантажені програми 

 Завантажити та одразу виконати програму 
 Завантажити блок програм для 
подальшого виконання 
 Розширений статус EV3: назва та рівень 
заряду тощо 

 Статус портів та показники датчиків
 Тип з'єднання між EV3 та комп'ютером 

(Bluetooth, Wi-Fi чи USB)

 

Панель зв'язку  



  

Редактор контенту 

 Анімація 

 Інструкції до побудови 
 Iнтерактивні 
керівництва
 Приклади програм
 Завдання 
 Збереження проекту 
 Вчительский та 
учнівський режим
 Редагування вмісту



Середній мотор, Великий мотор, Рульове управління, 
Незалежне управління, Дисплей, Звук, Підсвітка бріку.

Старт, Очікування, Цикл, Перемикач, Переривання циклу 

 Палітри
Блоки дії  

Блоки операторів 

Кнопки бріку, Датчик кольору, Гіроскоп, Інфрачервоний, Обертів моторів, 
Температури, Таймер, Дотику, Ультразвуку, Лічильник енергії, Звуку

Блоки датчиків 
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Змінна, Константа, Масив, Логічні дії, Математичні дії, Округлення, 
Порівняння, Інтервал,  Текст, Випадкове число

 

Доступ до файлів, Реєстарція даних, Повідомлення, BlueTooth, 
Підтримувати активним, Необроблені дані датчиків, Нерегульований 
мотор, Інвертувати мотор, Зупинка програми

 Палітри 
Операції з даними 

Доповнення  

Блок, який ви можете створити щоб повторювати 
послідовності дій багато разів у різних програмах. 
Програмісти називають це підпрограмою або 
функцією.

Mої Блоки 
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Керування EV3 моторами  

 

• Прямолінійний рух та повороти робота здійснюються за допомогою великих моторів,  
що обертаються у заданих напрямках в залежності від встановленого значення 
потужності: позитивне значення (наприклад, +75) обертатиме мотор за годинниковою 
стрілкою, а негативне (наприклад, -45) - проти годинникової стрілки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те ж саме стосується і середніх моторів.  

 

 

 • Усі розглянуті приклади у цьому документі 
стосуватимуться лише такої конфігурації роботу та 
підключення моторів. 

 B - Moтор 

C - Moтор 

Позитивна потужність  (+60)
 

Негативна потужність (-60) 
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Рульове управління 
Рульове управління 
• Контолює та регулює два мотори. 

• Обидва мотори рухають робота або 
вперед (позитивна потужність), або назад 
(негативна потужність)

• Дозволяє робити повороти за рахунок 
збільшоної потужності на одному з 
моторів

Рульове керування у проміжку 
(-100- 100), де
0 = рух по прямій; 
Позитивне - C потужніший за B 
Негативне - B потужніший за C  

Потужність (-100 - 100); 
позитивне значення для руху 
вперед; негативне - назад. 
Важливо: замалі значення 
потужності можуть не дати 
роботу зрушитися.

Кількість секунд, 
обертів мотору або 
кут повороту 
мотору

Гальмувати 
Рухатися по 
інерції
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Вимкнути мотор
Увімкнути мотор
Увімкнути на певний час
Увімкнути на кут повороту

Увімкнути та кількість обертів



Незалежне управління 

Потужність (-100 - 100); 
позитивне значення для руху 
вперед; негативне - назад. 
Важливо: замалі значення 
потужності можуть не дати 
роботу зрушитися.

Кількість секунд, 
обертів мотору або 
кут повороту 
мотору

Гальмувати 
Рухатися по  інерції

Незалежне управління 
• Контролює два мотори та дозволяє вмикати 
мотори з різною потужністю, включаючи різний 
напрям обертання для поворотів та кружляння 
на місці. 
• Для поворотів: один мотор має потужність 0, 
інший - позитивну (рух вперед) чи негативну (рух 
назад) потужність. 

• Коли встановлена потужність 0, мотор 
заблокований та не рухатиметься, що підвищує 
точність поворотів. 
• Для кружляння: один мотор має позитивну 
потужність, інший - негативну.
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Великий мотор  

Потужність (-100 - 100); 
позитивне значення для руху 
вперед; негативне - назад. 
Важливо: замалі значення 
потужності можуть не  дати 
роботу зрушитися.

Кількість секунд, 
обертів мотору або 
кут повороту 
мотору

Гальмувати 
Рухатися по інерції

Великий мотор 
• Контролює один великий мотор 
• Коли встановлена потужність 0, мотор 

заблокований та не рухатиметься, що 

підвищує точність поворотів. 
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Середній мотор  

Потужність (-100 - 100); 
позитивне значення для  руху 
вперед; негативне - назад. 
Важливо: замалі  значення 
потужності  можуть не дати 
роботу  зрушитися.

Кількість секунд, 
обертів мотору 
або кут повороту 
мотору

Гальмувати 
Рухатися по інерції

Середній мотор 
• Блок "Середній мотор" контролює 
середній мотор, який можна 
вимкнути/увімкнути, виставити його 
потужність чи увімкнути мотор на 
виставлену кількість часу чи обертів. 
• Коли виставлена потужність 0, мотор 
заблокований та не рухається. 
• Використовує позитивну та негативну 
потужність для контролю напрямку
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Кроки до створення програми 

1. Натиснувши та утримуючи блок лівою кнопкою 
миші, потягніть його нагору.

 

2. Відпустіть програмний блок, коли з'явиться сірий 
прямокутник.

 

3. Оберіть налаштування. 

4. Натисніть "Завантажити", щоб 
скомпілювати та завантажити програму 
на EV3.
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Що нового? 

• Усі файли зберігаються у проекті, наприклад, програми та мої блоки. Ви можете 
переміщати/копіювати проект та інші комп'ютери, і він працюватиме. Тепер ви 
можете робити резервні копії проекту або навіть використовувати карту пам'яті 
для збереження проекту! 

• Вмикання/вимкнення EV3 займає десь 30 секунд  

 

• Блок Руху розділений на Рульове управління та Незалежне управління 
 • Рульове управління має один регулятор потужності, мотори регулюються, тобто якщо 

один мотор рухатиметься швидше, то контролер його сповільнюватиме, щоб вирівняти 
швидкості.

 • Незалежне управління дозволяє окремо виставляти потужність кожного мотору. Один 
мотор може бути швидшим за інший, або крутитися в інший бік, це легко регулюється.
         Примітка: Фактично здається, що питання використання керма у NXT вирішено у EV3. 

 

• Блок Мотор розділений на Великий мотор та Середній мотор
 

 • В NXT-G ви задавали напрям обертання моторів, а у EV3-G 
задаєте потужність, від якої вже залежить напрям обертання.

 

• Необмежене обертання перенесене в Увімкнути (On).  

 

• Зупинка  у блоках управління та моторів перенесена у Вимкнути (Off).  
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Що нового - значно покращений Математичний блок!!! 

• Як і в NXT, ви можете додавати, віднімати, 
ділити, множити та брати модуль від результату.  
Тепер ви можете обчислювати експоненту, а 
також створювати власні математичні функції у 
додаткових (Advanced) опціях!

 

 

• Тепер ви маєте до 4 змінних, які можна вводити 
безпосередньо або використовуючи провідники даних.

 

• Потім ви можете ввести необхідну функцію та 
отримати результат обчислень.

 

• Це зменшує кількість математичних блоків, 
що необхідно використати. 

 

 

• Протестуйте: яка ж відповідь?  
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Нововведення продовжуються 

• Циклові тепер можна давати назви 

 

 
 

• Цикл може бути переврано за 
умовою, прописаною у самому циклі 
або за допомогою Переривання 
циклу 

 

• Багато паралельних програм може бути створено з новим 
блоком Запуску програми .

 • Чисельні програми можуть працювати водночас. 
 • Натискання на зелену стрілку блоку Запуску програми 

компілюватиме та завантажуватиме програму на ваш EV3, але 
тільки обрана програма виконуватиметься.

 

 
 

• Використання блоку Інвертувати мотор змінює місцями напрям руху за 
годинниковою та проти годинникової стрілки. Після цього блоку, виставляючи 
позитивну потужність мотору, ви отримаєте обертання проти 
годинниковї стрілки і, навпаки, негативну - за годинниковою стрілкою. 

 Важливе зауваження:  Інвертувати мотор не працює з Рульовим 
управлінням та Незалежним управлінням!

 

• Bбудованого калібрування датчика кольору більше немає! Ви маєте власноруч 
калібрувати датчик (приклад наведено далі).

 

 

 

Йдіть та 
жуйте 
гумку 
водночас!
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Що нового? Продовжуємо... 

• Для використання NXT датчиків з EV3, додано новий блок 
Необроблених даних датчиків.
• Також ви можете використовувати NXT датчик освітлення, 
написавши програму для калібрування датчику за допомогою 
блоку Необроблених даних датчика.

 • Запам'ятайте: Необроблені показники з білого менші, аніж з 
чорного!!! 

• Як ми рахуємо інтенсивність освітлення для NXT датчика освітлення 
 • Перше, ми маємо знати необроблені значення для чорного та білого. 
 • Наприклад, коли ми вимірюємо значення для чорного та білого під час 

калібрування, ми отримаємо приблизно 1300 для білого і 2300 для чорного.
 • Щоб підрахувати інтенсивніть освітлення для "X", використаємо цю формулу:

 Білий 

 1300

 Чорний 

 2300  Діапазон= 
Чорний – Білий= 
2300 – 1300= 1000

X 
2000 

Крок 1: 

Діапазон = Чорний – 

Білий
 

            = 2300 – 1300 = 1000 

 

 

= 0.3 чи

 

30%

 

Крок 2:  Чорний  - X 
Інтенсивність = Діапазон 
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= 2300-2000
1000 =



Що нового? Продовжуємо... 

  З типу 

 Логічний

Логічний

Числовий

У тип  
Числовий
Текстовий
Текстовий   

Результат 

Помилка = 0, Істина = 1 

Помилка = “0”, Істина = “1” 

Переведення того ж числового 
зачення (Наприклад, “3.5”)

• Блоку Число у Текст, що використовувався для перетворення числового занчення у 
текстове для виведення на екран, більше немає!
• Логічні та математичні дані з провідників автоматично конвертуються, як описано 
нижче. 
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Ви можете відобразити 
значення датчику обертів 
(градуси) на екрані EV3 
без необхідності 
конвертації числового 
значення у текстове! 



Повороти та Кружляння 

• Є два підходи до поворотів робота:
 • Увімкнути лише один мотор 
 • Використати обидва мотори, увімкнувши їх у протилежних 

напрямках, це вже "кружляння"

• Рух одним мотором:

 • Правий поровот – використовуйте Незалежне 
керування, встановіть позитивну потужність на моторі
 “B” та потужніть 0 на моторі "C"

 • У цьому випадку праве колесо робота буде заблокованим, а 
ліве рухатиметься. 

 

 

 

 • Увімкнення двох моторів у протилежних напрямках 
 • Для повороту направо, використайте блок 

Незалежне управління, де мотор “B” 

обертатиметься за годинниковою стрілкою (позитивна 
потужність), а мотор “C” - проти (негативна потужність).

 

B 

C  

 Право 

Вимкнений

 

B 

C  

Проти 
годинникової 
стрілки  

За 
годинниковою 
стрілкою  

Підказка: Для обертання на одній точці 
використовуйте повороти двома моторами.
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Повороти (продовження) 

• Щоб зробити оберт на 180 градусів, використовуйте блок Незалежне управління або 
блок Великий мотор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Зверніть увагу, що шлях, необхідний роботу для повороту, майже вдвічі менший при 
використанні двох моторів під час руху.

 

Стартова 
позиція 
B

 Кінцева позиція 

  

C 

Стартова 
позиція 

C 

Кінцева позиція 

 C

B 

C 

 B 

• Зробимо правий поворот на 180 градусів, використавши Незалежне управління

(обертання на місці)
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        Геометрія та математика  

      
 Цікавий метод побачити усе вивчене у школі - програмування 

роботів для FIRST LEGO League.
 
 
Зауваження: це може бути гарним тренуванням для молодших 
команд, що ще не вивчали це у школі.

Р = π x Діаметр 
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 Відстань у градуси обертів мотору 
• Периметр (окружність) колеса є тією відстанню, яку проїде робот за 1 оберт колеса. 
• Периметр =  π x Діаметр
• Градуси на одиницю відстані  = 360 / периметр колеса

81 міліметр  

41 міліметр 

56 міліметрів 

1 Оберт = 25,4 сантиметри 

1 Оберт = 12.8 см  

 • Периметр колеса =  π x Діаметр = 3.14 x 81   = 254 міліметри 
• Градуси, пройдені на 1 см = 360 / 25.4 = 14.17 градусів обертів

 • Периметр колеса =  π x Діаметр = 3.14 x 56   = 176 міліметрів 
• Градуси, пройдені на 1 см = 360 / 17.6 = 20.45 градусів обертів 

 1 Оберт = 17.6 сантиметри

 • Периметр колеса =  π x Діаметр = 3.14 x 41   = 128 міліметрів 
• Градуси, пройдені на 1 см = 360 / 12.8 = 28.1 градус оберів

       Ви можете використати лінійку або рулетку для вимірювання поля. 
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Вимірювання відстані повороту робота - ще геометрія!
 • Коли робот робить поворот одним колесом, його траекторією буде коло 

радіусом, що дорівнює відстані між колесами робота.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Примітка:  щоб зробити 1 повний оберт(на 360º), необхідно 
буде зробити 5 обертів колесом
              (чи 5º обертів колеса, щоб проїхати 1º по колу повороту)  

• Наприклад: щоб зробити оберт роботом на 90º 

 • Градуси мотору = 90 X 5 = 450 градусів мотору 

 

 

 

 

 

  14 см

14 см
 

У прикладі відстань між колесами 14 см
Периметр  = 2 X π X R

                             = 2 X 3.14 x 14 = 88 см  

56 мм  

  56 X 3.14 
  

• IЯкщо робот їздить на колесах діаметром 56 мм, а отже, периметром 
17.6 см, скільки повних обертів колеса йому необхідно буде зробити, 
щоб робот зробив повний оберт (відстань 88 см)?
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Периметр кола оберту робота Діаметр X π

Діаметр X πПериметр кола робота
= =

2 X 140 X 3.14
= 5



Легкі повороти – Датчик-гіроскоп!  

 

• Гіроскопічний датчик має режим виміру кутів, що 
дає змогу робити точні повороти на заданий кут. 

• Коли Гіроскопічний датчик приєднаний до робота, і 
 робот повертає направо, датчик повертає позитивне 
 значення, а коли ж робот повертає наліво, то датчик 

повертає негативне значення. 
 • Розгляньмо приклад нижче

 

 

 + 
Позитивний 

 - 
Негативний 

Зауваження: ви маєте обнулити значення гіроскопічного 
датчика, як у першому кроці, перед поворотом, щоб 
поворот здійснювався від даного положення робота!
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Обнуляємо
датчик-гіроскоп 

Вмикаємо мотор В
(на необмежену 
роботу)

Очікуємо, поки гіроскоп 
не зафіксує поворот у 90 
градусів

Зупинити 
мотори



Процес програмування 

• Aналіз та планування кроків 
 • Визначення пролеми 
 • Обговорення шляхів вирішення та вибір одного 
 • Зробіть його найпростішим!

 • Заплануйте та створіть блок-схему та зробіть необхідні вимірювання 

 

 

• Пропозиції для програмування 
 • Розділити програму на невеликі частки 
 • Програмувати одну частинку за раз 
 • Наприклад: Робот має доїхати до чорної лінії 

 • Як тільки цей крок починає стабільно спрацьовувати, переходьте далі 
 • WЯкщо необхідно повторювати якісь частини програми, 

використовуйте палітру Мої Блоки 
 • Необхідна допомога? Пишіть 
 • http://forums.usfirst.org/forumdisplay.php?f=24 
 •Питання мають бути загальними та не стосуватися стратегії
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На додаток  

 
• Для прямолінійного руху робота, блоки Рульове управління та Незалежне 
управляння мають вбудовані ПІД-регулятори, щоб коригувати рух моторів
“B” та “C”.  Якщо один мотор рухається повільніше, програма автоматично знижує 
живлення швидшого. 
• Для переміщення робота використовуйте мотори у портах B та C; порти A та D 
варто використовувати для моторів маніпуляторів робота. 
• Використання повної потужності (100%) може зумовити помилки у русі робота, 
краще використовувати потужність 75% чи меншу. 
• З іншої боку, надто низька потужність (нижче 25%) може стати причиною 
зупинки робота. 
• Зупинка в кінці кожного блоку руху моторами використовує ПІД-регулятор, що 
автоматично підвищує точність руху. 
• Програмування руху робота за допомогою градусів та обертів є точнішим методом, аніж за 
часом роботи, оскільки час дає значні похибки у русі при розрядженому акумуляторі. 
• Кожен блок руху запам'ятовує накопичену помилку та компенсує її в останньому 
з послідовних блоків руху.  
• Використовуйте зупинку у кінці руху, а також обнуляйте датчики. 
• Пам'ятайте: компроміс між швидкістю та точністю!
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Навіщо датчик Кольору/Освітлення? 

      
Oдин з методів навігації робота - використання кольорових ліній, 
нанесених на полі. Щороку поле для Гри роботів містить темні та 
кольорові мітки, що можуть бути зчитаними датчиками кольору та 
освітленості. 
У цьому розділі розглянемо питання  
 
• Як працює датчик кольору?
 
• Як відкалібрувати датчик освітленості?
 

 
Розглянемо приклади програм:

 • Руху, доки датчик відстані не покаже темну лінію 
 • Вирівнювання робота за допомогою лінії 
 • Руху по лінії
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Датчик кольору - режим відбитого світла 

• Датчик кольору підсвічує поверхню поля та зчитує інтенсивність відбитого 
світла, яскравого чи темного, щоб повернути значення у програму для 
виконання певних дій.  
• Інтенсивність світла має діапазон 0-100% 
• На яскравій (білій) поверхні інтенсивніть буде вищою за 50% 
• На темнішій поверхі (чоній, синій, зеленій...) значення інтенсивності буде 
меншим за 50%

 

• Щоб забезпечити більшу точність зчитування, переконайтесь, що датчик 
знаходиться на відстані меншій за 13-15 мм від поверхні поля.
• Калібруйте датчик щоразу, як змінюється зовнішнє освітлення

 

 
 
 

 Чорний 
Фіолетовий 

Синій 
Червоний/коричневий 

70% 

50% 

20% 

50% 

70% 
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Обнулити датчик 
освітлення

Помістити датчик над 
найтемнішою зоною

Hаписання програми для калібрування датчика освітленості 
 Чекати на натиснення  

центральної кнопки EV3
Калібрувати мінімальне
значення

Помістити датчик над 
найсвітлішою зоною

Чекати на натиснення  
центральної кнопки EV3

Калібрувати максимальне 
значення



Чекати значення датчику освітленості 

 

Виставіть необхідне 
значення

Оберіть “>” (більше чим) або “<“ (мене чим). 
Наприклад: якщо ви оберете “<“ та виставите 
50, а датчик освітленості буде над чорною 
зоною, результат буде "Істина".
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• Блок Очікування проводитиме опитування датчику, доки не буде досягнене 
виставлене значення інтенсивності, після чого буде виконаний наступний 
крок у програмі Виставіть порт, до якого під'єднано

  датчик освітлення



Блок Очікування - приклади 

Приклад 1:
Рухатися до темної (чорної) лінії
та зупинитися 

Приклад 2:
Рухатися до чорної лінії, 
використовуючи Цикл замість 
блоку Очікування.  Водночас 
використати блок Очікування 
для відліку часу, і якщо пройде 
2 секунди, використати 
Переривання циклу для 
зупинки моторів. 
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Запустити мотори
В та С без обмежень

Чекати, 
доки інтенсивність
відбитого світла 
буде менше за 40 Зупинити 

мотори

Запустити мотори 
В та С без 
обмежень

Цикл виконуватиметься, 
доки інтенсивність світла 
буде більшою за 40 Зупинити 

мотори

Цикл буде перервано через 
2 секунди, не залежно від того, 
чи знайде датчик темну зону



 

        Палітра блоків Доповнення та приклади 

      

• Щоб створити програму для руху по лінії, потрібно буде постійно 
зчитувати показники датчику освітлення та коригувати положення робота

 
• Блок Повтору (Цикл)

 
• Блок Порівняння - на прикладі програми руху по лінії 

 
 • Блоки Доповнення 

 • Змінна
 • Mатематичний
 • Порівняння

 
• Провідники даних 
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Блок Повтору (Цикл)
 • Часом необхідно багаторазово повторювати певні дії. Цикл дає змогу це робити, 

поки не буде досягнено певних умов (тобто умови не стануть Істиною).
 

 • Приклад: об'їхати роботом коробку і повернутися на старт 
• Щоб рухатися вздовж сторін, необхідно виконати 8 блоків:

Застереження: Видалення Циклу видалить усі блоки, що у ньому 
знаходяться. Витягніть блоки з Циклу, а потім його видаліть.

  Використовуючи 
Цикл, лише

 Повторити 
4 рази  
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Їхати вперед 54 см Поворот 90º Їхати вперед 54 см Їхати вперед 54 см Їхати вперед 54 смПоворот 90º Поворот 90º Поворот 90º



Перемикач  

• Пермикач перевіряє стан датчика, і, якщо умови виконані (істина) 
робить одну послідовність дій, якщо ж ні( помилка), то іншу.

C B 

 Виконувати 
цикл впродовж 
5 секунд

 

Перемикач містить 
2 чи більше 
послідовності 
програмних блоків, 
що виконуються в 
залежності від 
прописаних умов
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Якщо інтенсивніть відбитого світлі не менша за 50, то мотор В швидший за С

Якщо інтенсивніть відбитого світла менша за 50, то С швидший за В.



 
 
 

 
 
 

 

Вхідні дані 

Mатематичний блок 
• Математичний блок дозволяє додавати, віднімати, 
ділити та множити числа, також  має додаткові функції. 

Результат

 Блок Порівняння 
 • Дозволяє отримати інформацію про те, 

чи більше/менше значення має а у 
порівнянні з b, чи вони рівні.  Результат - 
логічні дані (істина чи помилка).

Результат (Істина чи 
помилка)

Вхідні
 

дані
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Блоки Доповнення 
 Блок Змінна

 • Блок Змінна - це певна "корзина", де можна зберігати дані 
 та використовувати їх згодом. 

 • Можливі три типи даних: Числові, Логічні та Текстові



Змінна - створюйте власні змінні  

 

 

• Щоб створити власні змінну 
 1. Натисніть іконку“Властивості 

проекту” 

 2. Натисніть вкладку "Змінні" 
 3. Потім натисніть “Додати” 

 

 

 

 4. Введіть ім'я змінної
 5. Оберіть тип змінної
6. Натисніть OK
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Mої блоки 

• Mій блок - це комбінація двох та більше програмних блоків в один. Створений один 
раз, він може використовуватися в багатьох програмах. Mій блок є чудовим рішенням, 
щоб:

 1. Скоротити програмування, якщо одна дія необхідна у багатьох програмах. 
Часто ви маєте повторювані крок, наприклад, різні програми вимагають у робота 
під'їхати по стінки, щоб вирівнятися. Це процес можна прописати у Mій Блок. 

 2. Розділити програму на менші частини.
 3. Зменшити об'єм пам'яті. 
 4. Зробити програму зрозумілішою, давши зрозумілу назву Mоїм Блокам.

 

• Приклад 1: ваша програма вже має довину 22 програмні блоки, але це ще не кінець.
Час розбивати її на елементарні дії, тобто використати Mої Блоки.

 

• Приклад 2: Щоб зробити поворот направо чи наліво, використовується блок Великий 
мотор. Але, якщо хтось перевіряє програму, він не може сказати, у який бік поверне 
робот, якщо бачить блок Великий мотор. Рішення: створити Мій блок “Поворот 
наліво/направо”, щоб полегшити розуміння дій у програмі.

 

• Приклад 3: Якщо ви написали програму для ідеального повороту на 90º, ви можете 
створити Мій блок "Поворот на 90º" та використовувати його щоразу за потреби.
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Приклад - Мій блок, що 
рухатиметься задану у см 
відстань 
• Задача:

 • Створити Мій блок, єдиними 
ввідними даними до якого буде 
тривалість руху у сантиметрах  

1. Витягніть на поле Математичний 
блок та Рульове управління

 
 

2. У панелі Інструменти, оберіть
 "Конструктор Моїх блоків” 

 

 
3. Введіть назву Mого Блоку “Рух по 
см”,  коротке описання функцій блоку та 
оберіть іконку для нього 

 

 4. Натисніть на кнопку Додати 
параметр, оберіть його тип та 
натисніть на Завершення.

 

 

50 

Математичний блок множить параметр а (см) на b (кількість градусів, що 
проходить колесо за 1 см). Результат - градуси, що передаються до Блоку 
Рульового управління



Використання Mоїх блоків 

• Коли ви створили Мій блок, він стає 
доступним на палітрі Мої Блоки  

 

1. Оберіть палітру Мої Блоки 

 

2. Витягніть на поле програмування 
Mій блокy, що називається "Рух по см"  

 

 

 

• Введіть необхідну кількість сантиметрів у 
значення параметру а. Ось і все!.
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На додачу до Моїх блоків 

• Використовуйте Mої блоки, щоб розбити велику програму на менші підпрограми. 

 

• Якщо ви створили Mій блок з одним вхідним параметром, а потім вирішили додати 
іще один, ви маєте почати створення Мого блоку спочатку.

 

• Якщо ви створили Mій блок з декількома вхідними параметрами, а потім 
вирішили  прибрати один, ви не можете просто його видалити. Створіть новий Мій 
Блок, або ігноруйте зайвий параметр. 
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        Нарешті, корисні посилання 

      

  

• FLL форум, де ви можете отримати пораду від тренерів з США  http://forums.usfirst.org/forumdisplay.php?f=24 

•   Група українських тренерів на Facebook https://www.facebook.com/groups/687805791337620/ 

• Головний сайт FLL  firstlegoleague.org 

•  Українське представництво FLL  fll.in.ua   

•   Корисні відеопоради з програмування та конструювання:

https://education.lego.com/en-us/preschool-and-school/secondary/mindstorms-education-ev3/instant-success/introduction 

www.stemcentric.com

https://www.youtube.com/watch?v=cE9Nv7ZrlGg&list=PLdZ4eBU7Xk4p9hRz2rf_NJxMv_LemZGu-

https://www.youtube.com/user/WAFFLESRobotics

https://www.youtube.com/user/LEGOeducationUK

https://www.youtube.com/user/LEGOeducationUS

www.nxtprograms.com 

• Потрібні додаткові деталі?  http://prolego.org або  www.bricklink.com 

• Якщо все інше не допомогло, пишіть англійською tony.ayad@gmail.com або fll@larobotics.org
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