x LEGO

Latarnia morska

Trudność

Bezpieczny przewodnik dla statków! Zróbmy latarnię morską,
która zapala się i świeci w górę i w dół, gdy robi się ciemno!

Pomysł

Potrzebne moduły

moduł
monitorowania
środowiska

moduł LED

moduł
moduł silnika
sterownika
silnika

moduł akumulatora

Cel
1. Znasz i wykorzystujesz funkcje czujnika natężenia oświetlenia modułu monitorowania środowiska.

2. Wiesz, że funkcję pętli warunkowej 'loop' można użyć, aby wykonać latarnię morską,
która świeci z jednej strony na drugą i mruga.

Wykonanie

Programowanie
Kiedy zapadnie zmrok,

Powtórz poniższy kod trzy razy,

Upewnij się,
że latarnia morska
obraca się w prawo
i mruga dwa razy
w odstępach 0,5 s.

Upewnij się,
że latarnia morska
obraca się w lewo
i mruga dwa razy
w odstępach 0,5 s.

Wskazówka:
Możesz nałożyć pętle
wielokrotnie, aby uzyskać
powtórzenie kodu

W przeciwnym razie (gdy otoczenie jest jasne)

Wyłącz diodę modułu LED
i pozwól latarni obrócić się do przodu.

Produkcja

1. Przygotuj płytkę montażową
z dwóch płytek podstawowych.

2. Wykorzystaj klocki lego
do zbudowania plaży i morza.

3. Przymocuj klocki Lego, a na spodzie
zostaw miejsce na moduł akumulatora.

4. Umieść moduł monitorowania
5. Umieść moduł silnika na górze modułu
6. Obuduj ściankami moduł silnika,
środowiska na górze modułu akumulatora
monitorowania środowiska i wznieś ściany, zabezpieczając go przed poruszaniem się;
i wznieś ściany tak, aby nie zakrywać
tak aby można było umieścić
użyj podanych klocków.
czujników modułu monitorowania środowiska. przewód połączeniowy.

7. Zrób szczyt latarni morskiej
i przymocuj do niej moduł LED.

8. Latarnię morska umieszczoną na wale
obrotowym silnika, połącz przewodem
połączeniowym do górnego modułu
sterownika silnika.

9. Dokończ budowę latarni
dowolnymi klockami.

Sprawdź
Czy latarnia przesuwa się z lewej strony na prawą trzy razy, kiedy robi się ciemno?

Czy światła migają dwa razy, gdy latarnia porusza się w lewo i w prawo?

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zrób latarnię,
która miga na czerwono,
gdy się obraca w lewo,

Ściemnij latarnię morską,
kiedy jest jasno
i rozjaśnij
kiedy jest ciemno.

Dodaj moduł głośnika,
który wyda
sygnał dźwiękowy,
kiedy latarnia
się zaświeci.

a gdy obraca się w prawo,

świeci na niebiesko.

