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ROZDZIAŁ 5 

Czujnik skali szarości 
Podręcznik nauczyciela 
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Wprowadzenie 

W tym rozdziale dowiesz się: 

 Czym jest i jak działa czujnik skali szarości 

 Gdzie wykorzystuje się ten czujnik 

 Jak podłączyć czujnik skali szarości do robota 

 Jak zaprogramować ten czujnik z pomocą bloków 
kontroli czujnika 

 

Po tym rozdziale będziesz potrafił: 

 Wytłumaczyć jak działa czujnik skali szarości 

 Znaleźć i pokazać ten czujnik w innych urządzeniach 

 Zbudować robota, który będzie wykorzystywał w pracy czujnik skali szarości 

 Zaprogramować czujnik przez bloki kontroli tak, by robot funkcjonował według Twoich wymagań 
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Grayscale sensor 

 

Najważniejsze informacje dotyczące czujnika 

 Posiada emiter światła podczerwonego  

 Wartość zwracana światła jest mierzona za pomocą fotokomórki 

 Wartość zwracana jest przetwarzana przez przetwornik w zakresie 1—4000 

 

Zastosowanie: 

 Uruchomienie programu w zakresie wartości zwróconej z czujnika 

 Wyłączenie programu w zakresie wartości 

 Zmiana programu w trakcie zmian wartości czujnika 

 Chwilowe przerwanie programu przez wpływ na wartość czujnika 
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Cele ogólne: 

 Wprowadzenie do wczytywania i analizy sygnałów zewnętrznych przez sterownik 

 Nauka programowania czujników zewnętrznych do odczytu danych 

 Nauka prawidłowego podłączenia czujników do sterownika Krypton 

 Wykorzystanie czujników zewnętrznych w pracy robota 

 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń zna zasadę działania czujnika skali szarości 

 Uczeń wykorzystać sygnały zewnętrzne wpływające przez czujnik skali szarości do sterownika w pra-
widłowej pracy programu 

 

Realizacja podstawy programowej: 

Informatyka. Klasy IV – VI  

Uczeń: 

I. 2. 3) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na sterowanie robotem lub 
obiektem na ekranie  

II. 1. 2) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania prosty program sterujący ro-
botem lub innym obiektem na ekranie komputera  

Technika 

IV.7. projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- -elektronicznych. 

V.1. wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, 
elektrycznych i elektronicznych  

 

Cele edukacyjne 
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Schemat lekcji 

Część Przebieg Uwagi 

1. Wstęp i wprowadzenie 

Ok. 5 minut Przywitanie 

Sprawdzenie obecności 

Wprowadzenie do tematu w for-
mie krótkiej rozmowy, poszukiwa-
nia odpowiedzi na pytania wpro-
wadzające 

Nauczyciel zadaje pytania wprowadzające.  
Uczniowie zastanawiają się chwilę, następ-
nie omawiają odpowiedzi z nauczycielem. 

Następnie nauczyciel wprowadza pojęcie 
materiału światłoczułego, czujnika skali 
szarości, mówi o jego praktycznych zasto-
sowaniach w urządzeniach 

2. Lekcja właściwa  

Wprowadzenie  

do czujnika skali szarości 

 

Ok. 10 minut 

Nauczyciel wyjaśnia zasadę działa-
nia czujnika skali szarości 

 

 

 

Dalej nauczyciel wyjaśnia sposoby 
programowania czujnika w aplika-
cji Abilix Scratch. 

 

Następnie nauczyciel wskazuje 
poszczególne elementy bloków 
kontroli wyjaśniając jak wpływają 
one na blok czujnika skali szarości 

Zasada działania czujnika wyjaśniona jest 
w komentarzu nauczyciela.  Tłumacząc ją 
warto samodzielnie narysować schemat 
czujnika np. na tablicy. 

 

Uczniowie słuchając nauczyciela jednocze-
śnie analizują elementy programowania 
czujnika zamieszczone w książce. 

 

Dobrze, by uczniowie dokładnie przeanali-
zowali zastosowania bloków kontroli z 
czujnikiem. Jest to ważny element wpro-
wadzający, który wykorzystany będzie 
również w pracy z pozostałymi czujnikami. 
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Część Przebieg Uwagi 

2. Lekcja właściwa  cd. 

Warsztat— 
podłączenie i ćwiczenia 

Ok. 20 minut 

 

Uczniowie dzielą się na grupy w 
zależności od ilości dostępnych 
robotów . Następnie w grupach 
podłączają silniki do sterownika 
Krypton i dołączają czujnik skali 
szarości (najlepiej do portu nr 1). 
Jeżeli jest wystarczająca ilość cza-
su, dobrze jest zbudować stano-
wisko badawcze. Dalej uczniowie 
wykonują ćwiczenia dotyczące 
programowania motoru w zależ-
ności od wskazań czujnika 

Nauczyciel przypomina (bądź zapisuje na 
tablicy) o prawidłowym podpięciu motoru  
do portu A oraz czujnika skali szarości do 
portu 1.  Zwraca uwagę, by w programach 
prawidłowo zaznaczyć porty podłączeń.  

Uczniowie mogą zbudować warsztat do 
pracy z czujnikiem samodzielnie, według 
własnego pomysłu, bądź wykorzystać po-
dany przykład 

Warto pamiętać, że czujnik skierowany w 
dół powinien znajdować się na wysokości 
3—10 cm.  

3. Zakończenie 

Podsumowanie  
i uporządkowanie klasy 

Ok. 3 minut 

Nauczyciel zadaje klasie pytania 
powtórzeniowe.  

 Gdzie w praktyce wykorzystuje 
się czujnik skali szarości 

 Jak działa czujnik skali szarości? 

Uczniowie odpowiadają własnymi słowa-
mi, nauczyciel koryguje, dopowiada. 

 

 

Zakończenie 

Ok 3 minuty 

Nauczyciel podsumowuje lekcje, 
pyta uczniów co się udało, co war-
to poprawić kolejnym razem  

Uczniowie porządkują klasę, układają uży-
te klocki, motory i sterowniki w pudełkach. 

Schemat lekcji 
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1. Skąd maszyny wiedzą, że jest jasno albo ciemno?   

2. Czym jest materiał światłoczuły? Gdzie można go znaleźć? 

3. Bazując na odpowiedziach do dwóch poprzednich pytań zastanów się jak może działać czujnik skali 
szarości? W jakich urządzeniach może on znaleźć zastosowanie? 

 

Ad. 1  Skąd maszyny wiedzą, że jest jasno albo ciemno?   

Aby określić, czy jest jasno czy ciemno maszyny wykorzystują układy elektroniczne posiadające specjalne 
czujniki, które na podstawie ilości wpadającego światła określają jak jasno jest w ich otoczeniu. Dzięki tym 
układom można zaprogramować jak dana maszyna ma się zachować w przypadku kiedy jest jasno, bądź 
kiedy jest ciemno.  

 

Ad. 2. Czym jest materiał światłoczuły? Gdzie można go znaleźć? 

Materiał światłoczuły to innymi słowy materiał wrażliwy na działanie światła. Materiały te są wykorzysty-
wane w różnorodnych procesach m.in. Fotograficznych czy elektronicznych. W zależności od ilości i czasu 
padającego na materiał światła reaguje on np. zmianą koloru, przepuszczalności czy też przewodności. 
Aparaty cyfrowe posiadają np. światłoczułe matryce, które pod wpływem światła odwzorowują obraz wi-
dziany przez soczewkę. Dawniej w aparatach fotograficznych wykorzystywano klisze, które następnie wy-
woływało się w specjalnych ciemniach fotograficznych. Jeżeli w procesie tym pojawiło się zbyt duże natę-
żenie światła klisza ulegała prześwietleniu i zapisany na niej obraz ulegał prześwietleniu. 

 

Ad. 3. Bazując na odpowiedziach do dwóch poprzednich pytań zastanów się jak może działać czujnik 
skali szarości? W jakich urządzeniach może on znaleźć zastosowanie? 

Czujnik skali szarości posiada układ elektroniczny z elektronicznym elementem światłoczułym, który w za-
leżności od tego ile otrzyma światła określa, czy znajduje się w otoczeniu jasnym czy ciemnym. Każdy kolor 
inaczej odbija światło (biały oddaje go więcej, czarny najmniej). Czujnik ten może znaleźć zastosowanie 
np. w urządzeniach, które kontrolują poruszanie się maszyny po linii, bądź określają czy mierzone za po-
mocą czujnika otoczenie / obiekt znajduje się w granicach norm wyznaczonych jako prawidłowe dla czujni-
ka. 

Pytania wprowadzające 
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Czujnik skali szarości jest czujnikiem modulacyjnym (czyli jego wartość zmienia się w zakresie większym 
aniżeli 0 i 1). Posiada nadajnik (emiter) i odbiornik. Odbiornik po analizie światła zwróconego z nadajnika 
określa w jak jasnym znajduje się otoczeniu i określa jasność tego co postrzega wartością liczbową. Dla 
najjaśniejszych elementów postrzeganych wartość ta będzie wynosić 0 (biały). Dla najciemniejszych do 
maksymalnej wartości 4000 (kolor czarny, brak światła zwracanego).  

Nadajnik czujnika skali szarości emituje światło podczerwone, niewidoczne dla ludzkiego oka. Światło to 
oświetla powierzchnię badaną, odbija się od niej i wraca do odbiornika. Na podobnej zasadzie odbicia 
działa także czujnik koloru. Czujnik skali szarości ma jednak tę przewagę, że emitowane światło podczer-
wone jest mniej wrażliwe na barwę światła zewnętrznego co powoduje jego stabilniejszą pracę w zmien-
nych warunkach oświetleniowych. 

Elementem odbiornika do którego wraca światło z nadajnika jest fotodioda, czyli światłoczuły element 
elektroniczny, który przepuszcza sygnał o różnej wartości, zależnej od ilości padającego na niego światła. 

 Z racji faktu, że kolory różnią się odcieniami w zależności od rodzaju padającego światła (np. pory dnia, 
diody LED o różnych temperaturach (ciepła, zimna itd..) czujniki skali szarości są bardziej rozpowszechnio-
ne w urządzeniach, które wymagają pracy w obszarach o zmiennych temperaturach barw otoczenia. 

Wykorzystanie czujnika skali szarości: 

 Uruchomienie i wyłączenie programu za pomocą czujnika to jedno z 
zastosowań czujnika. W nowoczesnych samochodach posiadających 
aktywną kontrolę pasa drogowego czujnik określa, czy dany pojazd 
znajduje się na wyznaczonej drodze, czy też najeżdża na linie bocz-
ne, środkowe drogi. W takim wypadu uruchamia sygnał, bądź ze-
staw czynności informujących o zboczeniu z trasy. 

 Czujniki skali szarości mogą być wykorzystywane w czytnikach      
kodów kreskowych, gdzie analizują ciąg czarno-białych pasów i na 
podstawie sczytanych danych tworzą kod, który porównywany jest 
z zapisanymi wcześniej wartościami. 

 Czujniki te wykorzystywane są także m.in. W analizach poprawności 
badań materiałów i elementów konstrukcyjnych gdzie określają 
miejsca o tym samym zacienieniu i miejsca o innych wartościach 
(np. otwory) 

 

 

Komentarz 
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Blok odpowiedzialny za odczyt wartości czujnika  
skali szarości znajduje się w żółtej  zakładce 
„Czujniki”. 

Blok czujnika nie jest blokiem samodzielnym, jest 
tzw. parametrem który należy zagnieździć wewnątrz 
bloku matematycznego, odpowiedzialnego za po-
równywanie wartości odczytanej z wartością wskaza-
ną przez użytkownika. 

 

 

Aby wybrać odpowiedni port z którego będzie po-
bierana wartość wystarczy kliknąć w rozwijaną 
listę i w oknie zaznaczyć odpowiednie wejście. Je-
żeli zostanie wybrana opcja „automatycznie” ste-
rownik będzie wybierał czujnik dotyku, który jest 
podpięty do pierwszego z portów.  W przypadku 
podłączenia dwóch czujników dotyku wynik po-
miarów będzie nieprawidłowy. 

 

Bloki odpowiedzialne za porównanie wartości (bloki matematyczne) znajdują się w zielonej 
zakładce „Matematyka”. 

 

 

        

 

 

Programowanie Abilix Scratch 

Suma wartości A i B 

Wartość A jest mniejsza od wartości B 

Wartość A jest równa wartości B 

Wartość A jest większa od wartości B 

Warunek logiczny: Wartość A i wartość B 

Warunek logiczny: Wartość A lub wartość B 

Warunek logiczny: NIE (Wartość A) 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



by  

Lekcja 5.1 

Czujnik skali szarości 

Krypton 0, 2—podręcznik nauczyciela 

227 

Blok czujnika skali szarości jest blokiem, który podaje chwilową wartość odczytaną z czujnika. Wartość ta 
mieści się w zakresie od 1—4000. Aby blok wartości czujnika skali szarości wykorzystać w programowaniu 
należy go najpierw porównać z inną wartością. W tym celu należy go zagnieździć wewnątrz wyrażenia 
matematycznego i porównać albo z wartością wskazaną przez użytkownika albo z wartością innego czuj-
nika (np.. drugiego czujnika skali szarości) wpiętego w innym porcie.  

Przykłady wyrażeń matematycznych: 

 

 

 

Bloki matematyczne czujnika skali szarości  

Wartość sczytana czujnika jest mniej-

sza niż wartość X 

Wartość sczytana czujnika jest większa 

niż wartość X 

Wartość sczytana czujnika jest równa 

wartości X 

Wartość sczytana czujnika nie jest 

równa wartości X 

Wartość sczytana czujnika jest większa niż 1000 i mniejsza niż 2500. 

0 1000 2000 3000 2500 

Wartość sczytana czujnika jest mniejsza niż 1000 lub większa niż 2500. 

0 1000 2000 3000 2500 

X 

X 

X 

X 
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Aby korzystać z bloków kontroli wykorzystując wartości wskazane przez czujnik szarości należy wewnątrz 
nich umieścić wyrażenia matematyczne  wewnątrz których zagnieżdżony jest blok czujnika skali szarości. 

Przykłady zastosowania bloków kontroli: 
 

Program zatrzyma się w tym miej-
scu i będzie oczekiwał by przejść do 
wykonywania dalszej części progra-
mu do chwili gdy wartość wyraże-

nia matematycznego będzie prawdziwa. (Wartość odczytu z czujnika skali szarości będzie mniejsza niż 
dwa tysiące)  

 

Program będzie powtarzał algo-
rytm zapisany wewnątrz bloku 
„Powtarzaj do” do czasu aż wyraże-
nia matematycznego będzie praw-

dziwa. (Wartość odczytu z czujnika skali szarości będzie większa niż dwa tysiące)  

 

 Jeżeli wartość wyrażenia matema-
tycznego będzie prawdziwa 
(Wartość odczytu z czujnika skali 
szarości będzie mniejsza niż dwa 
tysiące) program wykona algorytm 

zapisany wewnątrz bloku. W przeciwnym razie program przejdzie dalej do wykonywania kolejnej części 
programu. 

 

Jeżeli wartość wyrażenia matematycznego będzie prawdziwa (Wartość odczytu z czujnika skali szarości 
będzie mniejsza niż dwa tysiące)  program wykona algorytm wewnątrz bloku bezpośrednio pod warun-
kiem. W przeciwnym razie program wykona algorytm znajdujący się w drugim wierszu tego bloku („inny”) 

i dopiero potem przejdzie dalej do 
wykonywania kolejnej części pro-
gramu. 

Bloki kontroli czujnika skali szarości 
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Budowa stanowiska warsztatowego 

11 × 

4× 1 × 

8× 

3× 

1× 

1× 

1× 1× 

1× 

1× 

40 
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Budowa stanowiska warsztatowego 

 
1 2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 

11 12 

Budowa stanowiska warsztatowego 
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13 14 

15 16 

17 18 

Budowa stanowiska warsztatowego 
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Zanim przejdziesz do ćwiczeń kreatywnych wykonaj testowe podłączenie czujnika skali szarości do ste-
rownika Krypton. Dzięki temu ćwiczeniu zaprogramowanie Twojego urządzenia nie będzie dla Ciebie pro-
blemem.  

1. Przygotuj: 

 blok motoru (małego, bądź dużego) 

 czujnik skali szarości 

 przewody połączeniowe 

 sterownik Krypton 

2. Podłącz za pomocą przewodów: 

 motor do portu A w sterowniku Kryptona 

 czujnik skali szarości do portu 1 w sterowniku Kryptona 

3. Uruchom  sterownik Kryptona 

4. Połącz komputer / tablet ze sterownikiem Krypton 

5. Uruchom aplikację Scratch by wykonać przykładowe zadanie: 

 

 

 

 

Warsztat—podłączanie i programowanie 
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Przykładowe zadanie: (Krypton 0, 2, 4, 6, 8) 

W momencie uruchomienia programu silnik pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę. Po podłoże-
niu białego klocka pod czujnik szarości silnik zaczyna obracać się z maksymalną prędkością w prawą stro-
nę.  

 

Level up: 

W momencie uruchomienia programu silnik pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę. Po podłoże-
niu białego klocka pod czujnik szarości silnik zaczyna obracać się z maksymalną prędkością w prawą stro-
nę. Po wyjęciu klocka motor znowu pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę. 

 

 

 

Warsztat—podłączanie i programowanie 
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By móc swobodnie programować czujnik skali szarości tak, by reagował dane obszary otoczenia należy 
najpierw zmierzyć wskazania czujnika dla tych obszarów. Innymi słowy, jeżeli chcielibyśmy by czujnik rea-
gował na odcień w kolorze białym, należy go najpierw zmierzyć i zapisać jaką wartość wskazuje czujnik dla 
tego koloru. 

Dwie najszybsze metody wskazań wartości chwilowej czujnika: 

1. Wykorzystanie aplikacji Abilix Abilix (Krypton 0, 2, 4, 6, 8) 

Z poziomu menu głównego należy najpierw wybrać model robota i połączyć go z aplikacją.  Następnie na-
leży wybrać opcję „Poznaj Kryptona” w lewym górnym rogu. Z lewej strony ekranu pojawiła się zakładka z 
możliwością wyboru lekcji. Należy wybrać lekcję „Czujnik skali szarości”. (Dla np. Krypton 0 jest to lekcja 
nr 5.). Następnie po przejściu / przewinięciu instrukcji podłączenia pojawi się ekran informujący o aktual-
nym odczycie wartości czujnika skali szarości. 

2. Wykorzystanie programu Scratch i wskazań pokazanych w Scratch (0, 2, 4, 6, 8)  

Z zakładki Kontrola wybieramy blok nieskończonej pętli („Powtórz”) i umieszczamy go pod blokiem głów-
nym. Następnie z zakładki „Pokaż” wybieramy blok „Rozpocznij…” i umieszczamy go wewnątrz pętli. W 
nim zagnieżdżamy blok wskazań czujnika skali szarości (z zakładki „Kontrola”). 

Warsztat—podanie wartości chwilowej czujnika 
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Rozwiązanie przykładowego zadania (Krypton 0, 2, 4, 6, 8) 

1. Uruchom program Abilix Scratch (Programowanie) i podłącz sterownik Krypton  

2. Przeczytaj raz jeszcze zadanie, wypisz najważniejsze założenia programu: 

W momencie uruchomienia programu silnik pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę. Po podłoże-
niu białego klocka pod czujnik szarości silnik zaczyna obracać się z maksymalną prędkością w prawą stro-
nę.  

 

 

 

3. Z zakładki Czynności wybierz blok   i umieść go pod niebieskim blokiem 
„Główny”  

Chcemy by silnik pracował tak długo jak trzeba (aż do czasu podsunięcia  klocka). Dlatego też wykorzy-
stamy blok kontroli, który wskaże programowi by ten czekał do wykonania kolejnej funkcji, aż wydarzy 
się zaprogramowana przez nas sytuacja. (czujnik sczyta odcień bieli) 

4. Z czerwonej zakładki Kontrola wybieramy blok  i umieszczamy go pod ustawionym 
wcześniej blokiem „Włącz mały silnik Port <A> Prędkość <50>. 

5. Z zielonej zakładki Matematyka wybieramy blok  i zagnieżdżamy go wewnątrz bloku   
 

 

6. Z żółtej zakładki Czujniki wybieramy blok  i umieszczamy 
go wewnątrz bloku matematycznego po lewej stronie. Po prawej wpisujemy wskazania, które wcze-
śniej określiliśmy jako właściwe dla koloru białego (np. 3000). W ten sposób utworzyliśmy blok: 

 

 
Jesteśmy na etapie napisania fragmentu programu, który wydarzy się w momencie, kiedy czujnik skali 
szarości wskaże wartość, którą określiliśmy dla sczytania koloru białego. Chcemy by silnik pracował 
teraz z prędkością 50% w przeciwnym kierunku.  

 

 

 

Warsztat—podłączanie i programowanie 

Czujnik skali szarości  
sczytuje odcień otoczenia 

Silnik — 50% Vmax  

Czujnik skali szarości  
sczytuje odcień bieli 

Silnik — (- 50) % Vmax 

Podsuwamy 
biały klocek 
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Rozwiązanie przykładowego zadania (Krypton 0, 2, 4, 6, 8) 

7. Nasz czujnik jest podłączony do portu nr 1, warto zmienić parametr Automatycznie na port 1. 

8. Z zakładki Pokaż wybierz blok i przesuwając umieść go pod blokiem 
kontroli, który został  przez nas zaprogramowany 

9. Ustaw parametr Prędkość na <-50>. 

10. Zmień nazwę programu i go zapisz. Wyślij program do sterownika. 

11. Uruchom program. 

 

Dotknij, aby wprowadzić nową nazwę. 

Dotknij, aby zapisać program. 

Dotknij, aby pobrać program na sterownik 

Dotknij, aby uruchomić program 

Dotknij, aby zatrzymać 

Warsztat—podłączanie i programowanie 
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Level up (Krypton 0, 2): 

W momencie uruchomienia programu silnik pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę. Po podłoże-
niu białego klocka pod czujnik szarości silnik zaczyna obracać się z maksymalną prędkością w prawą stro-
nę. Po wyjęciu klocka motor znowu pracuje z maksymalną prędkością w lewą stronę i tak na zmianę. 

Rozwiązanie: 

Zanim przystąpimy do tworzenia programu właściwego należy dokonać pomiaru odcienia szarości otocze-
nia środowiska i pomiaru odcienia bieli (instrukcja wykonania pomiaru została przedstawiona kilka stron 
wcześniej). 

Zadanie wykonujemy podobnie jak poprzednie, jednak chcemy by zmiany obrotów silnika odbywały się za 
każdym razem kiedy czujnik skali szarości wyśle informacje o  białym kolorze. Aby nasz program był po-
wtarzalny wykorzystamy blok pętli nieskończonej (zakładka Kontrola). 

Z zakładki Kontrola wybieramy blok „Powtórz” i umieszczamy go pod blokiem głównym. Wewnątrz niego 
umieszczamy blok „Włącz silnik, Port A, 50” . Następnie, podobnie jak w poprzednim zadaniu przygotowu-
jemy blok  i umieszczamy go pod poprzednim 
blokiem.  

Teraz będziemy tworzyć instrukcję, którą program wykona jeżeli czujnik skali szarości wyśle do sterownika 
informację o odczytaniu odcienia bieli. Chcemy jednak by zmiana obrotu trwała jedynie tak długo jak dłu-
go czujnik odczytuje odcień bieli. W momencie zakończenia odczytu motor ma wrócić do obrotu początko-
wego.  

Z zakładki Kontrola wybieramy blok „Powtarzaj do <…>„ i umieszczamy go pod poprzednim blokiem. Wie-
my, że odcień biały pojawia się do wartości ok. 3300. Chcemy zatem, by czynność była powtarzana do mo-
mentu aż port skali szarości poda wartość większą niż 3300. Tworzymy zatem instrukcję: Powtarzaj czyn-
ność do czasu aż port skali szarości wykryje wartość większą niż 3300.  

 

Warsztat—podłączanie i programowanie 
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W ten sposób stworzyliśmy instrukcję, która będzie zatrzymywać pracę motoru kiedy czujnik skali 

szarości przestanie odczytywać biel. Instrukcja ta zakańcza działanie polecenia, które zapisane 

jest wewnątrz niej. Innymi słowy ma zatrzymywać działanie programu dla odczytanego koloru 

białego. Dlatego też wewnątrz tego polecenia należy umieścić blok zachowania motoru właśnie 

dla tego odcienia (dla białego). 

Z zakładki „Czynności” wybieramy blok i zmieniamy parametr prędko-

ści na (-50). Umieszczamy ten blok wewnątrz bloku „Powtarzaj do <…>”.  

Nasz program jest gotowy. 

 

Warsztat—podłączanie i programowanie 
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www.abilix.pl 


