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2. Bardzo dziki zachód: 
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Bang! 

Podczas tych zajęć: 

 Dowiesz się jak wykorzystać czujnik dotyku jako włącznik wykonywania akcji 

 Samodzielnie zbudujesz model pistoletu z czujnikiem dotyku jako spust i kowboja 

 Samodzielnie zaprogramujesz zabawę w pojedynek na rewolwery 
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Opustoszałe miasteczko, samo południe, dwóch mężczyzn w pojedynku na śmierć i życie. Brzmi jak 

początek dobrego westernu, ale czy faktycznie takie pojedynki miały miejsce? Wyobraźcie sobie, że 

tak! Historycznie odbywały się nie tylko w Ameryce Północnej ale i w Europie w XIX wieku. Jednym z 

najszybszych rewolwerowców był według książek, wspomnień i zapisków Billy Kid. Nie był to jednak 

dobry wzór do naśladowania… Zginął też młodo, mając około 21 lat. 

Pojedynki te obecnie (już tylko rekreacyjnie) nazywają się Fast Draw i faktycznie służą wyłonieniu 

najszybszego i jednocześnie najcelniejszego strzelca. Wiążą się z umiejętnością strzelania „z biodra” 

czyli bezpośrednio po wyjęciu broni z kabury. W technice tego typu strzałów szkolą się również m.in. 

Policjanci i służby ochrony. Strzał z biodra pozwala zaoszczędzić czas, który poświęcamy na celowa-

nie w przeciwnika. 

Spokojnie, my jednak nie będziemy ćwiczyć celowania, skupimy się na szybkości reakcji naszego cia-

ła do podejmowania działań.   

Zadania do wykonania: 

1. Zbuduj 

 Zbuduj model maszyny, która posłuży do gry Pojedynek rewolwerowców. Możesz zbu-

dować model samodzielnie, wzorując się na przykładzie z pierwszej strony. Możesz też 

wykorzystać załączoną instrukcję budowy. 

2.     Zaprogramuj 

  Połącz swoją grę z aplikacją Abilix Scratch (Krypton -> Schematy blokowe) i napisz pro-

gram dzięki któremu Twój robot będzie odmierzał czas od startu zegara do wciśnięcia jed-

nego z dwóch czujników dotyku (jeden jest umieszczony po lewej a drugi po prawej stro-

nie). Zmiana wartości czujnika dotyku (z „0” na „1”) zatrzymuje zegar, który wskazuje 

swoją wartość na wyświetlaczu sterownika a za pomocą silnika i przytwierdzonego do nie-

go wskaźnika pokazuje który z dwóch czujników został wciśnięty szybciej. 

3. Rozbuduj! 

 Rozbuduj grę korzystając z możliwości multimedialnych sterownika. Dodaj dźwięki, obra-

zy a być może i drugi wskaźnik (np. przewracający się na stronę przegranego) 

Bardzo dziki zachód: 

Bang! 
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Bardzo dziki zachód... 

Budowa modelu— Bang! 
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Opis działania programu 

Program modelu opiera się na prostym wykorzystaniu czujnika dotyku. Po uruchomieniu progra-

mu, sterownik odczeka określoną ilość czasu a następnie włączy silnik, z zaprogramowaną pręd-

kością w określonym okresie czasu. Ta czynność sprawia, że rewolwerowiec wyłania się zza 

skrzyni. Sterownik odczekuje w tym momencie na sygnał z czujnika dotyku, czyli na wystrzał z 

rewolweru”. Po takim sygnale sterownik rozpoczyna pracę silnika z tą samą prędkością ale w 

przeciwnym kierunku, co powoduje opuszczenie kowboja. Po wykonaniu tego zadania blok cze-

kaj, zakańcza pracę pętli i jednocześnie wprowadza chwilę napięcia, przed kolejnym powtórze-

niem—bo cały program zapisany jest wewnątrz pętli wielokrotnej.   

Schemat tworzenia programu 

1. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Powtórz” i umieszczamy go pod blokiem główny. Ca-

ły program zamieścimy wewnątrz pętli powtórzeniowej. 

2. Z zakładki „Czynności” wybieramy blok „Włącz silnik, port A, prędkość 50” i umieszczamy go 

wewnątrz bloku pętli. Zmieniamy parametry tego bloku tak, by dostosować go do podno-

szenia rewolwerowca w górę, np. „Włącz silnik, port A, prędkość –20”. 

3. Następnie musimy ograniczyć obracanie silnika zakresem czasowym tak, by obrócił się jedy-

nie o 90 stopni. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Czekaj <>s” i umieszczamy go pod 

blokiem „Włącz silnik, Port A, prędkość –20”. Ustawiamy parametr bloku „Czekaj” na „0.2 

s”. 

4. Dalej, z zakładki czynności wybieramy blok „Wyłącz” i umieszczamy go pod poprzednim blo-

kiem.  

W ten sposób utworzyliśmy fragment programu odpowiedzialny za podniesienie rewolwerowca 

ponad skrzynię. Teraz, kolej na fragment programu, dzięki któremu rewolwerowiec przewróci się  

w momencie wystrzału (wciśnięcia czujnika dotyku). 

5. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Czekaj do <>„ i umieszczamy go pod poprzednim 

blokiem („Wyłącz”). 

6.  Z zakładki „Czujniki” wybieramy blok „Czujnik dotyku, Automatycznie, Uderz obiekt” i za-

gnieżdżamy go wewnątrz bloku  „Czekaj do”. 

Bardzo dziki zachód... 

Tworzenie programu 
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Bardzo dziki zachód... 

Tworzenie programu 

Rewolwerowiec zostanie podniesiony a następnie sterownik będzie czekał aż zostanie wciśnięty 

czujnik dotyku. Teraz czas napisać fragment programu, któy zostanie wykonany w momencie 

wciśnięcia czujnika. (spustu rewolweru). 

7. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Powtórz”  

8. Z zakładki „Czynności” wybieramy blok „Włącz silnik, port A, prędkość 50” i umieszczamy go 

pod blokiem „Czekaj do  <Czujnik dotyku, Automatycznie, Uderz obiekt”> Zmieniamy pa-

rametry tego bloku tak, by dostosować go do opuszczenia rewolwerowca—czyli te same jak 

w pkt. 2 tylko ze zmianą zwrotu w kierunku przeciwnym, np. „Włącz silnik, port A, prędkość 

20”. 

9. Następnie musimy ograniczyć obracanie silnika zakresem czasowym tak, by obrócił się jedy-

nie o 90 stopni. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Czekaj <>s” i umieszczamy go pod 

blokiem „Włącz silnik, Port A, prędkość 20”. Ustawiamy parametr bloku „Czekaj” na „0.2 s”. 

10. Dalej, z zakładki czynności wybieramy blok „Wyłącz” i umieszczamy go pod poprzednim blo-

kiem.  

Nasz rewolwerowiec jest z powrotem za skrzynią. Jako, że program jest zapętlony, od razu po 

opuszczeniu po raz kolejny zostanie podniesiony w oczekiwaniu na wciśnięcie czujnika dotyku. 

Aby dodać dramaturgii ;) i miejsca na wyczekanie do momentu wystrzału dodamy fragment 

oczekiwania na ponowne pojawienie się kowboja. 

11. Z zakładki „Kontrola” wybieramy blok „Czekaj <>s” i umieszczamy go pod poprzednim blo-

kiem „Wyłącz”, wewnątrz pętli powtórzeniowej. Zmieniamy parametry tego bloku na „2s”. Jeżeli 

uznamy, że czas od upadku do ponownego ataku jest zbyt krótki, warto zwiększyć ten czas ocze-

kiwania. 

Nasz program jest gotowy, należy go zgrać do sterownika i odtworzyć bezpośrednio stamtąd. 

Program odtwarzany bezpośrednio z aplikacji będzie nieco opóźniony, przez co zabawa może nie 

być tak efektowna, jak w przypadku programu odtwarzanego bezpośrednio ze sterownika. 

 

Powodzenia!  
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Tworzenie programu 
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Oczekiwanie  
kolejnej rozgrywki 

Silnik—Port A 

Czujnik dotyku—Port 1 


