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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

    Այս ձեռնարկը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր նոր են սկսում 
աշխատանքը «ՍԵՌոբ-3» կառավարիչի հետ , ուստի խնդրում ենք միանգամից 
չանցնել նախագծերի իրականցման օրինակներին, այլ տրամադրել ժամանակ հենց 
սկզբից ուսումնասիրել ձեռնարկը ։Ձեռնարկի սկզբում նկարագրվում է բոլոր կարևոր 
բաղադրիչները, որոնք կоգնեն ճիշտ օգտվել սարքից և հասկանալ սարքի 
աշխատանքի տրամաբանությունը հետագայում ինքնուրույն նախագծեր ստեղծել 
համար։ 
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1. Ներածություն 
 
Սույն ձեռնարկը նախատեսված է ծանոթանալու  «ՍԵՌոբ-3»  կառավարիչի 

կառուցվածքի, նրա հետ աշխատելու, Snap ծրագրավորման միջավայրի ուսումնասիրման և 
հիմնային գիտելիքներ ստանալու համար:  

 «ՍԵՌոբ-3» կառավարիչը կառուցված է լայն տարածում գտած  "Raspberry Pi-3 Model B" 
(կարճ RPi) -ի հիման վրա. (տես նկ․1) 
 
 

 

                   

                                                   
                          

Նկ․1 

 

Կառավարիչը թողարկվում է մետաղական տուփի տեսքով ու բացի RPi ստանդարտ սարքից 
պարունակում է նաև «Սայմոտեկ» ՍՊԸ-ում նախագծված ու արտադրվող հատուկ 
կառավարող-համաձայնեցնող սալիկ։ Այդ սալիկի միջոցով լուծվում է հանրաճանաչ RPi 
միկրոհամակարգչի ու Vex Robotics ընկերության արտադրության բարձրորակ 
էլեկտրամեխանիկական հավաքածուի սենսորների ու կատարող սարքերի էլեկտրական 
պարամետրերի օպտիմալ համաձայնեցման խնդիրը։ 

 «ՍԵՌոբ-3» կառավարիչը աչքի է ընկնում հետևյալ առանձնահատկություններով․ 

- Կառավարչի սնուցման կառավարում դիմերեսին տեղադրված կոճակների միջոցով; 
- Ազդանշանների TTL մակարդակ (5 Վ) միասնական տերմինալի տեսքով Կառավարչի 

կափարիչի վրա տեղադրված մուտքի / ելքի բոլոր սեղմակների վրա; 
- Բարձր ճշտության անալոգային 6 մուտք (RPi -ի մեկի փոխարեն); 
- Ռոբոտի լարային միացումների համար նախատեսված VEX -ի հավաքածուի բոլոր 

արտաքին սարքերի ունիֆիկացված խրոցերի հետ մեխանիկորեն ու էլեկտրականապես 
համատեղելի միասնական տերմինալ; 

- Լրացուցիչ մեխանիկական պաշտպանություն միացման լարերի պատահական սխալ 
կցորդման դեպքում։ 

Միաժամանակ պահպանված է RPi բազային միկրոհամակարգչի մյուս բոլոր ռեսուրսների 
օգտագործման հնարավորությունը։ 

«ՍԵՌոբ-3» կառավարիչը միացնելուց ու դրա հետ աշխատելուց առաջ անհրաժեշտ է ուշադիր 
ծանոթանալ դրա արտաքին պատերի վրա տեղադրված կառավարման օրգանների դերին ու 
նշանակությանը, կառավարչի ելքերին ու մուտքերին, միասնական տերմինալի կցորդիչներին 
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միացնելու կանոններին, ինչպես նաև յուրացնել էլեկտրական սարքերի հետ աշխատելու 
անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

 

2.0 Ծանոթություն  Սեռոբ 3 ղեկավարման բլոկին 

 

                                 Դիմերեսը 

- Սնուցման բնիկ (DC-IN) 
 
Այս բնիկին  համապատասխան լարի 
միջոցով  միացվում է Կառավարչի ու 
ամբողջ ռոբոտի սնուցումը  (+6Վ -ից 
+12Վ հաստատուն լարում) 
հավաքածուի կազմում գտնվող 
մարտկոցից, կամ հաստատուն 
հոսանքի սնուցման բլոկից։ 
 

                                                    Նկ․2 

  - Ֆունկցիոնալ կոճակ (FB) 
 
    1. Այս կոճակը սեղմելու ու 4-ից 7 վրկ․ սեղմած պահելու արդյունքում Կառավարչի 
աշխատանքն ընդհատվում է, և օպերացիոն համակարգը (ՕՀ) ստանում է աշխատանքն 
ավարտելու հրահանգ (Shut down)։ ՕՀ աշխատանքն ավարտվելուց մի քանի վայրկյան 
հետո դադարեցվում է Կառավարչի ու ռոբոտի մյուս բոլոր հանգույցների սնուցումը։ Ի նշան 
այն բանի, որ ռոբոտը հոսանքազրկված է,  անջատվում է սնուցման ցուցիչը։ 
Նույն բանը տեղի է ունենում, երբ Կառավարչի օպերացիոն համակարգի աշխատանքը 
ավարտվում է (Shut down) ծրագրային եղանակով։ 
 
    2. Ֆունկցիոնալ կոճակը 10 վայրկյանից ավել սեղմած պահելու դեպքում ռոբոտը 
հոսանքազրկվում է առանց ՕՀ-ի վիճակը հաշվի առնելու։ Այս հնարավորությունը պետք է 
օգտագործել միայն ծայրահեղ դեպքերում, օրինակ, երբ ՕՀ-ը «կախվել է»։ 
 
  - Սնուցման ցուցիչ 

Լուսադիոդային այս ցուցիչի լուսավորված վիճակը ցույց է տալիս, որ Կառավարչի ու ռոբոտի 
բոլոր հանգույցների սնուցումը միացված է։ 

  - SD քարտի բնիկ 

Նախատեսված է Կառավարչի Օպերացիոն համակարգի ու ծրագրային ապահովման 
հիշողության քարտի տեղադրման ու փոխարինման համար, երբ անհրաժեշտ է փչացած 
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քարտը փոխարինել նորով, թարմացնել ՕՀ-ն կամ թողարկել այլ ՕՀ ու ծրագրային 
ապահովում։ 

 
Հակադիր կողմը 
 

 

Կառավարչի տուփի ետևի 
կողմից հասանելի են 
Ռասպբերրիի ստանդարտ 
LAN ու USB պորտերը. Ձախից 
տեղադրված է COM պորտի 
կցիչը(տես նկ․3): 
  

 

 

                                                                       
Նկ․3 

Աջ կողմը 
 

Կառավարչի Աջ պատի վրա 
երևում են RPi-ի ձայնային ու 
վիդեո ելքերը (HDMI), սնուցման 
միկրո USB կցիչը, որը «ՍԵՌոբ-3» 
-ում գործնականում չի 
օգտագործվում, քանի որ այն 
սնուցումը ստանում է դիմերեսի 
բնիկից համաձայնեցնող սալիկի 
վրա տեղադրված +5 Վոլտի 
լարման ձևափոխիչ-
կայունացուցիչից(տես նկ․4)։   

 Նկ․4 

 

  

 

Տեսքը վերևից - Միասնական տերմինալ 

Կառավարչի բոլոր ընդհանուր օգտագործման մուտքերը/ելքերը (GPIO), ինչպես նաև 
շարժիչները միացնելու հատուկ ելքերը միասնական տերմինալի տեսքով տեղադրված են 
տուփի վերևի կափարիչի վրա։ 
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Ռոբոտի հավաքածուի յուրաքանչյուր սենսոր, կամ կատարող մեխանիզմ կարելի է միացնել 
միասնական տերմինալի համապատասխան բնիկին 3 ոտիկներ ունեցող հատուկ 
ունիֆիկացված խրոցի օգնությամբ։ Սև լարին միացված ոտիկը լարով միանում է սարքերի 
բացասական, իսկ կարմիր լարին միացրածը՝ դրական բևեռին։ Երրորդ ոտիկը 
ազդանշանային է։ 

 Խրոցները դրվում են տերմինալի համապատասխան բնիկների մեջ ռոբոտի միացումների 
սխեմային համապատասխան։ Խրոցի մի եզրի ամբողջ երկայնքով արված բարակ ելուստը  
պաշտպանում է խրոցը սխալ ուղղությամբ տերմինալի մեջ դնելու պատահական դեպքերից։ 
Ներքևի նկարի վրա տերմինալի բնիկների ներքևի հորիզոնական շարքը հանդիսանում է 
Կառավարչի լարման բացասական բևեռը (GND). Տերմինալի հորիզոնական միջին շարք 
ծառայում է արտաքին սարքերի սնուցման լարման դրական բևեռը մատուցելու համար։ 
Վերևի շարքով արտաքին սարքերին փոխանցվող ազդանշանների ձևը, հաղորդման 
ուղղությունն ու այլ պարամետրերը կախված են արտաքին սարքի նշանակությունից ու 
մոդելից։  

 
Միասնական տերմինալը 
բաժանված է երեք հիմնական 
սեկցիաների՝ տարբեր խմբերի 
պատկանող արտաքին սարքեր 
միացնելու համար։ Ձախից աջ 
տեղակայված են հետևյալ 
սեկցիաները․ 
  - "Motor" - նախատեսված է 6 
հաստատուն հոսանքի շարժիչների 
միացման համար, որոնք միացվում 
են հատուկ դրայվերի միջոցով՝ 
առանձին-առանձին յուրաքանչյուր 
շարժիչի պտտման ուղղությունն ու 
արագությունը ծրագրային 
եղանակով փոփոխելու նպատակով 
(լայնա-իմպուլսային մեթոդով, ԼԻՄ, 

PWM) ։ 
  -  "D In/O" - 10 թվային ունիվերսալ մուտքի/ելքի բնիկներ։ Մուտքի կամ ելքի ռեժիմը 
սահմանվում է ծրագրային և կարող է ճկուն փոփոխվել ծրագրի աշխատանքի ընթացքում։  
Այդ բնիկների միջոցով կարող են միացվել տարբեր տեսակի թվային ու իմպուլսային սարքեր, 
օրինակ՝ կոճակներ, ցուցիչներ, ուլտրաձայնային հեռաչափեր և այլն։ 

- "A In" - 6 անալոգային մուտքեր, որոնց միացված են բարձր ճշտության անալոգա-թվային 
փոխակերպիչներ (АЦП, ADC) ու դրանցից յուրաքանչյուրի միջոցով կարելի է չափել տվյալ 
մուտքին միացված լարման արժեքը  0Վ-ից մինչև 5Վ տիրույթում։ 

Տերմինալի ներքևի շարքի բոլոր կոնտակտները միացված են մեկմեկի հետ ու հանդիսանում 
են Կառավարչի հողանցման շինան (Gnd) ։ 
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"D In/O" և "A In" սեկցիաների միջին շարքի բոլոր կոնտակտները միացված են միմյանց հետ ու 
հանդիսանում են Կառավարչի +5Վ սնուցման լարման շինան։ 

"Motor" սեկցիայի միջին շարքի բոլոր կոնտակտները միացված են միմյանց հետ և 
հանդիսանում են Կառավարչի սնուցման +6 Վ-ից մինչև +12Վ սնուցման ընդհանուր լարը՝ 
նայած թե ինչ լարումով է սնուցում  միացված կառավարչի սնուցման բնիկին։ Այդ լարումից են 
սնուցվում ռոբոտի շարժիչները՝  յուրաքանչյուրը հոսանքի սահմանային 2Ա արժեքով։ 
Դրանից ելնելով՝ ռոբոտը ծրագրավորելիս պետք է հաշվի առնել, որ միաժամանակ միացված 
շարժիչների օգտագործած գումարային հոսանքը չգերազանցի 6Ա սահմանագիծը։ 
Համապատասխան միացված սարքավորումների աշխատանքը կառավարվում է նրանում 
նախապես տեղակայված ծրագրի միջոցով, որը ծրագրավորվում է  Scratch միջավայրին շատ 
նման Snap IDE միջավայրում: 

Snap ծրագրավորման միջավայրը բացելու համար հարկավոր է օգտվել  VNC Viewer ծրագրից: 

 

3.0 VNC View ծրագրով միացում 

Վերցնել ՍԵՌոբը, այն միացնել սնուցման աղբյուրից  և սեղմել միացման կոճակը, այնուհետև 
միացնել ՍԵՌոբ 3-ը  LAN  կամ  WLAN(Wi fi) միացումներով։ 

LAN միացումը կատարելու համար հարկավոր է  ՍԵՌոբ 3 -ը միացնել LAN կաբելով 
համակարգիչին և կատարել կարգավորումներ։ 

WLAN(Wi fi) միացումը կատարելու համար հարկավոր է  WLAN(Wi fi) պատուհանից ընտրել 
ձեր ռոբոտի անունը և սեղմել վրան, որից հետո կպաhանջի գաղտնաբառ, եթե գաղտնաբառը 
փոխված չէ, այն  Symotec!   -ն է։ 

Ստորև ներկայացված է  կարգավորումների ցանկը 

SERob - 3 

Կարգավորումներ Linux OS ՍԵՌոբ-ի վրա  

Միացման տեսակը LAN միացում WLAN միացում 

ՍԵՌոբ-ի IP -ն 11.0.1.1 11.0.0.1 

Համակարգչի IP -ն DHCP DHCP 

SSID - SERob-3 

WiFi գաղտնաբառը - Symotec! 
VNC Server     11.0.1.1:5900  11.0.0.1:5900  
username pi pi 

VNC գաղտնաբառը sym sym 



Սեռոբ 3 - Ուսումնական ձեռնարկ																																									Էջ	8                                              	
 

Եթե ձեզ չի հաջողվել միանալ ՍԵՌոբ-ին , ձեզ մոտ հավանաբար 

• WLAN (Wi fi)միացման դեպքում  ՍԵՌոբը հեռու է համակարգիչից 
• LAN միացման կարգավորումները սխալ են 
• Սխալ է մուտքագրվում գաղտնաբառը 

 

Հաջողությամբ կառավարիչը միացնելուց հետո անցնենք հաջորդ քայլերին։ Հարկավոր է 
բացել VNC Viewer ծրագիրը և այնտեղ հավաքել սերվերի կոդը։ 

LAN միացման դեպքում  -       11.0.1.1:5900 
WLAN(Wi fi) միացման դեպքում -    11.0.0.1:5900 

 

 Այնուհետև կբերի հետևյալ պատուհանը,  որտեղ հարկավոր է հավաքել ձեր օգտանունը և 
գաղտնաբառը։ 

Օգտանունը  pi 

Գաղտնաբառը sym 
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Հաստատելուց հետո կբացվի ՍԵՌոբ- ում տեղադրված օպերացիոն համակարգը, որից պետք է բացել Snape 
ծրագրավորման միջավայրը։ 

 

4.0 Snap ծրագրավորման միջավայր 

 

Snap ծրագրավորման միջավայրը բացելու համար հարկավոր է բացել վերևի ձախ 
կողմում գտնվող ինտերնետ բրաուզերը (տես նկ․5) 

 

                   Նկ․5 

Որից հետո կամ վերևում գրում ենք 11.0.0.1/Snap/snap.html կամ սեղմում  ենք բրաուզերի 
արդեն հիշած հասցեի վրա (տես նկ․6) 
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Նկ․6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snap ծրագրավորման միջավայրը բացելիս դուք կտեսնեք այնտեղ արդեն ստեղծված մի կերպար , 
որի մեջ   բլոկների միջոցով կկառուցենք մեր ծրագիրը։ 

Միջավայրում ծրագրավորելու համար օգտագործվում է  Հայերեն լեզուն, դուք կարող եք փոխել 
այն այստեղից (տես նկ․7) 
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նկ․7 

 

Մենք ամբողջ կոդը կգրենք մի կերպարում, սակայն հետագայում դուք կարող եք ավելի բարդ 
նախագծեր կատարելուց ունենալ մեկից ավելի կերպարներ։Իրական նախագծեր կատարելու 
համար մնաց ընդհամենը մի քանի քայլ․ սովորել գրադարան ներմուծել և հասկանալ մի քանի 
բլոկներ։ 

5․Գրադարանների ներմուծում 

Այն, ինչ մենք արեցինք, որպեսզի արդեն պատրաստենք իրական նախագծեր, բավական չէ,  որպեսզի 
Snap միջավայրում կարողանանք ծրագրավորել ՍԵՌոբ-ը,  մեզ պետք է ներմուծել հատուկ գրադարան, որի 
շնորհիվ կարող ենք օգտագործել (GPIO) մուտքերը կամ ելքերին միացած սարքերը։Գրադարան 
ավելացնում ենք հետևյալ կերպ (տես նկ․8) 

 

 

 

 

 

 

 

նկ․8 
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Այս քայլերը հերթականությամբ կատարելուց  հետո ձեզ մոտ մի քանի նոր բլոկներ կավելանան հետևյալ 
բաժինների ներքևի մասում    Տեսք   և  Օպերատերներ (տես նկ․9) 

 

 

    

 

 

 

                                                                                

նկ․9 

 

6․Հրամաններ և դրանց նշանակությունը 

Որպեսզի կարողանանք լուծել մեր առջև դրված խնդիրները , նախ և առաջ պետք է իմանանք 
մեր կարողությունները, հրամանները դրանք գործիքներ են, որոնք իմանալով` կարողանում 
ենք ավելի բարդ խնդիրներ լուծել։ 

 

Թվային ազդանշաններ. 

այս հրամանի մեջ pwm-ից ընտրում ենք շարժիչի համարը, իսկ duty-ին 
տալիս ենք արժեք, որպեսզի շարժիչը աշխատի 

(համապատասխանաբար «1340»-ը կանգն է,             «1340-ից – 2000-ը»  և «950-ից-1340-ը»  
շարժիչի պտտման արագությունն է՝ կախված արժեքի մեծությունից․ ինչքան մոտ է կանգ-ի 
աժեքին, այնքան դանդաղ կպտտվի)։ 

 

 այս հրամանը "D In/O" - թվային մուտքի նշված pin-ին տալիս է  0 կամ 
1 արժեքը, օգտագործվում է օրինակ՝ լեդ լույսով աշխատանք իրականացնելիս, որպեսզի 
միանա լեդ լույսը եւ անջատվի։ 

 

 այս հրամանը ստուգում է՝ արդյոք ընտրված pin-ի արժեքը 0 է թե 1: 
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 այս հրամանը կարդում է հեռաչափի տվյալները, trig-մեր հեռաչափերի 
լարերից input-ն է, իսկ echo-ն output-ը, դրանք միացնելով սեռոբի DI/O –ին՝ 
համապատասխանաբար ծրագրի մեջ նշում ենք մուտքի համարները եւ աշխատում է: 

 

 այս հրամանը աշխատում է սեռոբի անալոգային մուտքերին միացված սարքերի 
հետ: Օրինակ՝ գծին հետեւելու տվիչը եթե միացնենք Սեռոբի անալոգային մուտքին եւ այստեղ 
նշենք մուտքի համարը, ապա կկարողանանք կարդալ տվիչից եկող տվյալները: 

 

Փոփոխական 

set-ի դիմացից ընտրում ենք փոփոխականը և սահմանում նրա 
արժեքը։  

 փոխում է ընտրված փոփոխականի արժեքը՝ by-ի դիմաց գրված 
թվով։ 

 վերադարձնում է փոփոխականի արժեքը։ 

Մաթեմատիկական գործողություններ .  

 գումարում 

հանում 

բազմապատկում 

բաժանում 

մոդուլով բաժանում, օրինակ՝ 5 mod 2 դեպքում՝ արժեքը կվերադարձնի 
1, քանի որ 5 բաժանելով 2-ի, ստացվում է 2՝ մնացորդ 1։ 

կլորացնում է թիվը(ստորակետից հետո  5 և ավելի դեպքում՝ դեպի վերև, 5-
ից պակաս՝ դեպի ներքև)։ 

 վերադարձնում է պատահական թիվ նշված 
միջակայքում։ 

 այս հրամանը հանում է թվի քառակուսի արմատը, սակայն 
սլաքի վրա սեղմելով՝ կարող եք օգտագործել այլ հրամաններ։ 

Համեմատության օպերատորներ. 

«և» օպերատորը տալիս է ճիշտ, եթե 2 կողմում էլ ճիշտ է  



Սեռոբ 3 - Ուսումնական ձեռնարկ																																									Էջ	14                                              	
 

պայմանը ճիշտ է դառնում, եթե գոնե մի կողմը ճիշտ է 

Ժխտման օպերատորը , եթե պայմանը ճիշտ է, այն դարձնում է սխալ և 
հակառակը 

Պայմանի և ցիկլի  օպերատորներ. 

եթե պայմանը ճիշտ է, կատարվում են բլոկի ներսում գրված հրամանները։ 

 

եթե պայմանը ճիշտ է, աշխատում են  if-ի մեջ գրված հրամանները, եթե պայմանը 
սխալ է, կատարվում է else-ի մեջ գրվածը։ 

 

կրկնում է իր մեջ գրված հրամանները՝  նշված արժեքին համապատասխան։ 

 

կատարում է իր մեջ գրված հրամանները անվերջ, մինչև ծրագրի դադարը։ 

 

կատարում է իր մեջ դրված հրամանները, քանի դեռ պայմանը սխալ է։ 

 

Այլ հրամաններ. 

  դադարեցնում  է ամենը 

 այս բլոկից հետո գրված հրամանները կգործեն այն ժամանակ, երբ նշված 
ժամանակը ավարտվի  

կանգնեցնում է բոլոր սցենարները, բայց թույլ է տալիս հետո շարունակել 
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Անհրաժեշտ սարքավորումներ. 

 

• Շարժիչ (VEX 393) – 393 շարժիչը ապահովում է 60% ավելի մեծ հզորություն, քան 
ստանդարտ շարժիչը, ինչը թույլ է տալիս ավելի հզոր մեխանիզմների 
օգտագործում։Շարժիչի պտտման արագությունը և ուղղությունները կարգավորելու 
համար հարկավոր է օգտագործել հատուկ կարգավորիչ(Motor Controller 29) 
 

• Շարժիչի կարգավորիչ(VEX Motor Controller 29)– Շարժիչի աշխատանքի 
կարգավորման համար օգտագործվում է այս կարգավորիչը:Դրական և 
բացասական լարերերից բաղկացած կցիչը պետք է համապատասխանաբար 
միանցնել դրայվերի նույն գույն ունեցող մուտքային լարերին, իսկ մյուս 
կողմում գտնվող 3 լարից բաղկացած ելքային կցիչը միացնել «Սեռոբին»։ 

 
 

• Հեռաչափ (Ultrasonic Range Finder) – Չափում է իրենից մինչև իր առջև 
տեղակայված արգելքի հեռավորությունը: Ուլտրաձայնային տվիչը 
հնարավորություն է տալիս ռոբոտին հայտնաբերել խոչընդոտներ իր 
ճանապարհին՝ օգտագործելով բարձր հաճախականությամբ ձայնային 
ալիքների տարածումը: Սենսորը ուղարկում  է 40kHz ձայնային ալիք, որն 
արտացոլվում է դիմացը գտնվող օբյեկտի մակերևույթից և վերադառնում է 
սենսոր: Այնուհետև, օգտագործելով այն ժամանակի չափը, որը տեւում է 
ալիքի վերադարձը սենսորին, կարող է հաշվարկվել մինչև օբյեկտ եղած 
հեռավորությունը: Սենսորային տիրույթը մեծացնելու համար սենսորը կարող 
է տեղադրվել Servo - ի վրա, որպեսզի թույլ տա պտտել:  
 
 

• Սև և սպիտակ գույնի սենսոր(VEX Line Tracker) – Այս սենսորը միանում է 
անալոգային մուտքին։Մուտքից տվյալները կարդալու համար   
կօգտագործենք    
                           հրամանը։ Համապատասխան գույն ցույց տալու դեպքում՝ 
վերադարձվող արժեքն է ՝ 0.10 - 5.0 միջակայքում ամբողջ թիվ, ինչքան 
գույնը մուգ  է, այնքան  արժեքը մեծ կլինի։ 
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Նախագծեր 
1․Նախագիծ -  լուսադիոդի միացում 

Այս նախագծում մեզ անհրաժեշտ են լուսադիոդներ, դիմադրություններ, ՍԵՌոբ 
կառավարիչ և Breadboard: 

Միացման սխեմա. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լուսադիոդի միացման համար ինչպես նախապես հասկացանք երկար ելքը 
պետք է միանա D In/O մուտքերը/ելքերից որևէ մեկին (տվյալ դեպքում 0 - ին), իսկ 
մյուսը՝ GND – ին , այսինքն 0-ի ամենաներքևի ոտքին: Breadboard-ը մեզ կօգնի 
առանց լարերը միմյանց փաթաթելու կամ ամրացնելու հավաքել մեզ անհրաժեշտ 
սխեման: Breadboard-ի վրա + և - նշանների ուղղությամբ բոլոր կոնտակտները 
միացված են իրար (տվյալ նշանները պայմանականորեն են դրված), ինչպես նաև 
կանաչ ուղղանկյունների ներսում գտնվող բոլոր կոնտակտները միացված են իրար: 
Նույն տրամաբանությամբ այդ շարքի մյուս կոնտակտները նույնպես միացված են 
իրար: Նախքան միացմանն անցնելը հասկանանք դիմադրության արժեքի որոշումը և 
նրա տեղադրման նշանակությունը: 

Այս դեպքում համապատասխանաբար 0-ի թվային ազդանշանը HIGH արժեքի 
դեպքում կլինի +5Վ: Իսկ լուսադիոդի թույլատրելի լարումը կազմում է +2Վ: Օգտվելով 
ֆիզիկայի գիտելիքներից փործենք գտնել այնպիսի դիմադրություն, որն իր վրա 
կվերցնի մնացած +3Վ լարումը:   
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Ցանկացած ճարտարագետ - էլեկտրիկի համար ամենակարևոր բանաձևը Օհմի 
օրենքն է հանդիսանում, որը ներկայացնում է շղթայում հոսանքի ուժի (Ա), լարման (Վ) 
և դիմադրության (Օհմ) հարաբերակցությունը: Կարևոր է հասկանալ այս տերմինների 
ֆիզիկական նշանակությունը. 

• Լարումն իրենից ներկայացնում է 2 կետերի միջև էլեկտրական 
պոտենցիալների տարբերությունը, 

• Հոսանքը հոսում է բարձր էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա ունեցող 
կետից, որպիսի նվազեցնի պոտենցիալ էներգիան: Համեմատական 
անցկացնելով կարելի է հոսանքի ուժը պատկերացնել որպես ջրի հոսք, 
իսկ լարումը՝ որպես ջրվեժի բարձրություն: Ջուրը (հոսանքը) հոսում է 
ավելի բարձր կետից (բարձր լարումից) դեպի ավելի ցածր կետը (ցածր 
լարում ունեցող կետ): Հոսանքը գետի ջրի նման միշտ կհոսի այն 
ճանապարհով, որտեղ ամենաքիչ դիմադրությանը կհանդիպի: 

• Համեմատության տեսանկյունից դիմադրությունը նման է խողովակի 
հաստությանը, որքան խողովակը նեղ է, այնքան դիմադրությունը մեծ է և 
միավոր ժամանակում ավելի քիչ քանակով ջուր (հոսանք) կարող է անցնել 
և հակառակը: 

Օհմի օրենքը արտահայտվում է հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ 

U=IR, 

որտեղ U-ն լարումն է (Վ), I-ն` հոսանքի ուժը (Ա), իսկ R-ը՝ դիմադրությունը (Օհմ): 

Լուսադիոդը բնութագրվում է որոշակի առավելագույն թույլատրելի լարման և 
հոսանքի ուժի արժեքով: Որքան մեծ քանակության հոսանք անցնի նրանով 
(չգերազանցելով թույլատրելի արժեքը), այնքան ավելի մեծ կլինի լույսի 
պայծառությունը: Ամենատարածված լուսադիոդների համար թույլատրելի հոսանքի 
ուժի արժեքը կազմում է 20 մԱ = 0.02 Ա: 

                                    1000 միլիԱմպեր = 1 Ամպեր 

Դիտարկենք նկ. 4-ում պատկերված միացման սխեման և կիրառելով Օհմի 
օրենքը շղթայի համար որոշենք R1 դիմադրության արժեքը: 

 

 

 

 

Նկ. 4 
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Ենթադրենք, որ LED1 լուսադիոդը ստանդարտ տեսակի է՝ վերը նշված բնութագրերով 
(0.02Ա առավելագույն թույլատրելի հոսանքի ուժ, 2Վ առավելագույն թույլատրելի 
լարում): 5Վ լարումը պետք է բաշխվի LED1 լուսադիոդի և R1 դիմադրության միջև: 
Քանի որ լուսադիոդի թույլատրելի արժեքը 2Վ է, ապա մնացած 3Վ լարումը պետք է 
ուղղված լինի դիմադրությանը: Օհմի օրենքից օգտվելով կարող ենք հաշվել՝  

R1=U/I=3/0.02=150 Օհմ 

Այս կերպ 150 Օհմ դիմադրություն օգտագործելիս նրանում և լուսադիոդով կանցնի 
0.02 Ա հոսանք: Մեծացնելով դիմադրությունը հոսանքի ուժի արժեքը կնվազի: 220 
Օհմ դիմադրության դեպքում լուսադիոդը բավականին պայծառություն կարողանում է 
ապահովել (կօգտագործենք 220 Օհմ դիմադրությունը, քանի որ այն համեմատաբար 
ավելի տարածված է): 

Ծրագրավորում. 

Հիշեցում․ եթե ձեզ մոտ ավելացված չէ ՍԵՌոբ-ի աշխատանքի համար 
նախատեսված գրադարանը, ավելացրեք այն (տես  թեմա 5-ը Էջ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Անջատելու համար փոխանցեք՝ LOW: 

Առաջադրանք. Միացնել 5 կամ ավել լուսադիոդներ և ապահովել դրանց  տարբեր 
հերթականությամբ  կամ զույգերով վառել-մարելը։ 
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2․Նախագիծ - շարժիչի միացում 

Այս նախագծում մեզ անհրաժեշտ է (VEX 393) շարժիչ, շարժիչի աշխատանքի 
կարգավորիչ (VEX Motor Controller 29); 

Միացման սխեմա. 

 

 

 

Շարժիչը հարկավոր է միացնել  կարգավորիչին , ապա համապատասխան 
շարժիչների համար նախատեսված մուտքին ։Այս մուտքերը կարող են տալ մինչև 12Վ 
լարման հոսանք, կախված թե ինչքան հոսանք է միացված ՍԵՌոբ-ին։ 
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Ծրագրավորում. 

Հիշեցում․ եթե ձեզ մոտ ավելացված չէ ՍԵՌոբ-ի աշխատանքի համար 
նախատեսված գրադարանը, ավելացրեք այն (տես  թեմա 5-ը Էջ 12) 

 

 

 

Որպեսզի պտույտի ուղղությունը փոխենք,  ենթածրագրում կավելացնենք նաև 
հակադարձ արժեքներով հրամանները: Արդյունքում ծրագիրը կունենա հետևյալ տեսքը (նկ. 
16), իսկ շարժիչը անընդհատ կպտտվի մի ուղղությամբ՝ 1 վայրկյան, դադար կունենա 1 
վայրկյան և կպտտվի հակառակ ուղղությամբ՝ նորից 1 վայրկյան: 

 

 

Առաջադրանք. Միացնել միաժամանակ 2 շարժիչ, ծրագրավորել վերջիններիս 
աշխատանքը հետևյալ կերպ.  շարժիչներից մեկը պտտվի մի ուղղությամբ, դադար 
առնի, այնուհետև հաջորդը պտտվի նույնպես նույն ուղղությամբ և դադար առնի։ 
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3․Նախագիծ - հեռաչափ սենսորի միացում 

Այս նախագծում մեզ անհրաժեշտ է հեռաչափ (Ultrasonic Range Finder), և ՍԵՌոբ 
կարգավորիչը։ 

Միացման սխեմա. 

 

Այստեղ մենք հեռաչափի  INPUT –ը (Trig)  և OUTPUT- ը (Echo)  պետք է միացնենք 
թվային 0  և 1 մուտքերին։ 

Ծրագրավորում. 

Հիշեցում․ եթե ձեզ մոտ ավելացված չէ ՍԵՌոբ-ի աշխատանքի համար 
նախատեսված գրադարանը, ավելացրեք այն (տես  թեմա 5-ը Էջ 12) 

 

 

 

 

 

Երբ սեղմենք դրոշակը, աջ կողմում կերպարը կասի հեռաչափի արժեքը։ 

Առաջադրանք.  Գրեք ծրագիր (VEX 393) շարժիչի համար։ 30 սմ-ից մեծ 
հեռավորության դեպքում շարժիչը պտտվի, եթե հեռավորությունը մեծ է 30 սմ-ից, 
դադարեցնի իր աշխատանքը։ 

 Առաջադրանք 2.  Օգտվելով 1-ին նախագծից՝  գրեք ծրագիրը այնպես, որ 50 սմ- ից 
փոքր հեռավորության դեպքում լամպը վառվի, իսկ մեծի դեպքում՝ մարի։ 
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4․Նախագիծ․ Գծին հետևող“Line Tracker”  սենսորի միացում 

Այս նախագծում մեզ անհրաժեշտ է Line Tracker սենսորը և ՍԵՌոբ կառավարիչը: 

Միացման սխեմա. 

 

Սենսորը միացնում ենք անալոգային մուտքերից մեկին , այս դեպքում՝ 5-րդ մուտքին։ 

Ծրագրավորում. 

Հիշեցում․ եթե ձեզ մոտ ավելացված չէ ՍԵՌոբ-ի աշխատանքի համար 
նախատեսված գրադարանը, ավելացրեք այն (տես  թեմա 5-ը Էջ 12) 

  

 

 

 

Այս պահին ինձ մոտ սենսորը տեսնում է Սև գույն և ցույց է տալիս 4․29 արժեքը։  
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Առաջադրանք.  Գրեք Սև գիծը ճանաչող ծրագիր։ՍԵՌոբ 3 ին միացրեք 2 Line Tracker 
սենսոր  

և 2 շարժիչ (VEX 393), գրեք ծրագիրը այնպես, որ շարժիչները պտտվեն, քանի դեռ 2 
սենսորները միաժամանակ սև գույն չեն տեսել։ Հիշեցնեմ, որ 3․0 արժեքից մեծ․ 
արդեն համարվում է սև գույն։ 

Օգնություն․ 

 

 

 

 

Սիրելի ընթերցող, թող այս ձեռնարկը հանդիսանա հիմք՝ Ձեր հետագա խորը 
գիտելիքների ձևավորման և օգտագործման ճանապարհին:   


