8. RASTREJADOR
Ara farem que el robot segueixi una línia negra.
Per poder fer-ho, cal utilitzar els dos sensors de línia fotoelèctrics que hi ha a la part del davant:

S’han de connectar a les entrades C.4 i C.5, de manera que el c.4 sigui el sensor esquerre i el c.5
sigui el sensor dret.

El sensor pot rebre dos valors:
VALOR
0
1

SIGNIFICAT
Està detectant la línia negra
No està detectant la línia negra

Com que tenim dos sensors, anem a veure què pot passar:
SENSOR
DRET

SENSOR
ESQUERRE

0

0

0

1

1

0

1

1

QUÈ PASSA?
Els dos sensors es troben sobre la línia
negra.
El sensor dret es troba sobre la línia
però el sensor esquerre no.
El sensor esquerre es troba sobre la
línia però el sensor dret no.
Cap dels sensors es troba sobre la línia
negra.

EXERCICI 8.1. Rastrejador.
Fes un camí tancat amb cinta aïllant negra sobre el terra.

QUÈ CAL FER?
Cal continuar endavant.
Cal que el robot giri cap a la dreta.
Cal que el robot giri cap a l’esquerra.
Cal girar el robot fins que trobi la línia.

Introdueix el següent programa:

https://www.youtube.com/watch?v=lKnQog7zbcc&feature=youtu.be
8.1.1

Canvia el camí que fa el robot de manera que tingui, en un punt, dues opcions
a seguir.

8.1.2

Canvia el camí que fa el robot de manera que tingui, en un punt, quedi tallat.

Què creus que passarà?
Què passa, realment?
Per què passa això?

EXERCICI 8.2. El robot no surt del cercle.
Ara anem a fer l’exercici contrari. El robot es pot moure lliurement per un espai delimitat per una
línia negra. Quan el robot detecti la línia negra, s’ha de parar i girar per no sobrepassar-la.
https://www.youtube.com/watch?v=loUTN1VCDYY

Crea la pista per on es mourà el robot:

Introdueix el següent programa:

Només amb un dels dos sensors
n’hi ha prou per detectar la línia.

