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В роботі представлено сучасний стан робототехнічних комплексів та можливість використання їх в освітній 

галузі. Освітлено поняття робототехніки та освітньої робототехніки. Представлено три основних покоління 

сучасних роботів. Запропоновано використання робототехнічного комплексу Robomaster S1 при підготовці 

майбутніх фахівців з електроніки, автоматизації та комп’ютерної інженерії, залучення якого приведе до 

покращення якості підготовки студентів у напрямку конструювання роботів, їх програмування та дослідження. 

Приведено загальний алгоритм взаємодії з робототехнічним комплексом, приклад взаємодії з супроводжуючим 

програмним забезпеченням, основні технічні характеристики, детальний опис головних складових елементів 

комплексу та основний перелік його функцій та можливостей застосування. Крім того, в статті представлено 

одну з програм, яку можна виконати з використанням даного комплексу. Можливості комплексу Robomaster S1 

практично необмежені, що дозволяє розширити діапазон його використання при підготовці майбутніх фахівців 

з електроніки, автоматизації та комп’ютерної інженерії. 
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В данной статье представлено современное состояние робототехнических комплексов и возможность 

использования их в образовательной сфере. Освещено понятие робототехники и образовательной 

робототехники. Представлены три основных поколения современных роботов. Предложено использование 

робототехнического комплекса Robomaster S1 при подготовке будущих специалистов по электронике, 

автоматизации и компьютерной инженерии, привлечение которого приведет к улучшению качества подготовки 

студентов в направлении конструирования роботов, их программирования и исследования. Приведен общий 

алгоритм взаимодействия с робототехническим комплексом, пример взаимодействия с сопровождающим 

программным обеспечением, основные технические характеристики, детальное описание главных составных 

элементов комплекса и основной перечень его функций и возможностей применения. Кроме того, в статье 

представлена одна из программ которую можно выполнить с использованием данного комплекса. Возможности 

комплекса Robomaster S1 практически неограниченны, что позволяет расширить диапазон его использования 

при подготовке будущих специалистов по электронике, автоматизации и компьютерной инженерии. 

Ключевые слова: робототехнический комплекс, Robomaster S1, робототехника, автоматизация, 

электроника. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній 

день перед системою освіти постає складне, але в 

той же час вкрай необхідне і актуальне завдання: 

підготовити фахівців що здатні до використання 

інформаційних технологій і засобів інформатизації 

при розв’язанні поставлених перед ними завдань в 

майбутній професійній діяльності. В умовах 

розвитку високотехнологічного виробництва 

необхідно приділяти особливу увагу підготовці 

фахівців, які готові створювати гнучкі виробничі 

процеси, що оснащені складними автоматизованими 

комплексами [1–3]. Важливо знайомити майбутніх 

інженерів з достатньо відомими у світі 

технологіями, які використовуються при 

проектуванні, розробці й створенні робототехнічних 

комплексів. Автоматизація, електроніка та 

комп’ютерна інженерія сьогодні стають одними з 

найбільш затребуваних і перспективних напрямків у 

науково-виробничій сфері і в сфері освіти та 

розглядають наступні вимоги до об’єктів вивчення 

та діяльності фахівців: 

1) електроніка – фізичні процеси і явища, 

алгоритми та системи керування, схемотехнічні та 

програмні рішення, які є базою функціонування 

електронних компонентів, пристроїв та систем; 

2) комп’ютерна інженерія – апаратне та 

системне програмне забезпечення комп’ютерних 

систем i мереж універсального та спеціального 

призначення, та їх компонент; 

3) автоматизація – технічне, програмне, 

математичне, інформаційне та організаційне 

забезпечення систем автоматизації об’єктів та 

процесів у різних галузях діяльності. 

Велика увага до проблеми підготовки фахівців з 

автоматизації, електроніки та комп’ютерної 

інженерії приділена у роботах вітчизняних та 
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зарубіжних дослідників А. А. Садовнікова, 

Т. Л. Мазурок, В. Ю. Бикова, Ф. В. Заболотного та 

ін. Разом з тим, проблема підготовки лише 

окреслена, і недостатньо вивчена. 

Серед елементів професійної компетентності 

майбутніх інженерів: науково-технічні 

(підтверджені знання, уміння та навички, досвід у 

сфері інженерії, знання інженерної діяльності); 

інформаційно-комунікаційні технології 

(підтверджена здатність особи використовувати 

комп’ютерні технології для отримання гарантованої 

інформації та отримання інформації для 

задоволення власних індивідуальних потреб та 

соціальних вимог; управління енергією в 

інженерній діяльності); інформація та управління 

(підтверджена здатність виконувати функції 

управління інформацією, організація та управління 

інженерною діяльністю). Виражений предметний та 

спеціалізований характер цих елементів 

підтверджує, що основним чинником забезпечення 

професійного зростання майбутніх інженерів є їх 

підготовка до дисциплін інформатики, що визначає 

їх роль як джерела системного здобуття студентами 

професійної компетентності [4]. 

Промисловість та наука традиційно визначають 

багато потреб у моделюванні. Тому можна 

запитати, що може бути нового у сфері, яка так 

добре охоплена протягом багатьох років. Не лише 

обчислювальне обладнання зазнало революційних 

розробок. Паралельно інженерія програмного 

забезпечення, автоматизація та комп’ютерна 

інженерія йшли в ногу з часом – все більше 

абстракцій високого рівня проникають у 

технологію, роблячи програмні системи все більш 

потужними. Індустрія має зростаючу потребу в 

багатопрофільному моделюванні, що породжує 

попит на розширення для інтеграції різних 

дисциплін. Підхід орієнтований на прийняття 

бізнес-рішень та підтримку прийняття рішень з 

використанням інструментів моделювання, 

включаючи моделювання багатомасштабних систем 

на основі фізичних моделей, знаходить все 

більшого застосування. Останній описує внутрішні 

компоненти процесорних блоків у поєднанні з 

контролем, оптимізацією та аналізом 

продуктивності на основі екологічних та 

технологічно-економічних критеріїв [5]. 

Технологія проектного навчання відіграє 

особливу роль у професійно-творчому 

саморозвитку студентів, формування аксіологічного 

мислення студента та його здатності знаходити 

відповіді на важливі професійно-моральні питання 

моралі, а естетична природа є її важливою 

перевагою. Усі види проектів (освітні, навчально-

дослідницькі та науково-дослідницькі) спрямовані 

на розвиток особистісних рис студентів, 

формування досвіду творчої діяльності та 

розуміння різноманітних професійно-академічних, 

світоглядних, морально-етичних та інших 

критичних проблем. Специфіка проектного 

навчання полягає в тому, що процес навчання 

побудований у логіці діяльності, що несе особистий 

сенс для студента. Технологія навчання на основі 

проектів має ціль розвитку, проектує зміст освіти в 

ізоморфно перспективній професійній діяльності, 

будується на сторонній взаємодії між учасниками 

навчального процесу, представляє навчальні 

матеріали як систему пізнавальних та практичних 

завдань та мотиваційно забезпечує професійне 

навчання та підготовку кадрів на основі 

суб’єктивного досвіду майбутніх фахівців. 

Навчальний проект являє собою самостійну творчу 

діяльність, яку студенти виконують відповідно до 

їх здібностей та виконують відповідно до 

узагальненого алгоритму проектування, починаючи 

з ідеї та закінчуючи її проявом [6]. 

Будь-яка пропозиція щодо програми предмета 

повинна розглянути можливість проведення низки 

заходів, у яких будуть використані найбільш 

корисні методи, прийоми, форми викладу 

предмета та навчальні ресурси для досягнення 

раніше запропонованих цілей. Діяльність, за 

допомогою якої викладання традиційно 

відбувалося існує декількох типів: теоретичні 

лекції, практики (проблемні та лабораторні), які 

доповнюють один одного та оцінки. Крім того, є 

кілька годин консультацій, в яких викладач 

повинен бути доступний для студентів. 

Впровадження методологій, адаптованих до 

Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), не 

передбачає ліквідацію або заміну цих традиційних 

видів діяльності, оскільки в більшості випадків 

вони мають поєднувати теоретичні лекції, 

практики, іспити та інші заходи, що доповнюють 

один одного [7]. 

До найбільш популярних систем комп’ютерної 

математики (СКМ) відносяться Matlab, Mathematica, 

Maple, Mathcad. Ці програмні системи містять 

великі можливості у вирішенні різноманітних 

завдань із різних областей та напрямків. При 

навчанні майбутніх спеціалістів за комп’ютерною 

інженерією вони можуть бути необхідні, зокрема: 

для інтерполяції та апроксимації функціональних 

залежностей; для вирішення систем 

диференціальних рівнянь (наприклад представленої 

графом Марківської моделі); для перевірки 

статистичних гіпотез та виконання кореляційного, 

регресійного та дисперсійного аналізу для 

статистичної обробки результатів імітаційного 

експерименту; при вирішенні завдань оптимізації 

різних типів. Крім того, деякі СКМ, зокрема Matlab, 

можуть бути використані для вирішення завдань 

цифрової обробки сигналів, автоматичної генерації 

кодів для ПЛІС та мікроконтролерів при побудові 

високопродуктивних програмно-апаратних систем, 

паралельних завдань тощо [8]. 

Мета роботи – покращення якості підготовки 

майбутніх фахівців з електроніки, автоматизації та 

комп’ютерної інженерії з використанням 

робототехнічного комплексу Robomaster S1. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Сьогодні використання робототехнічних комплексів 

у підготовці фахівців автоматизації розглядається як 

одне з важливих положень оновлення матеріальної 

бази, яку покладено в основі розроблення нового 

покоління стандартів вищої школи через 

формування нової системи засобів із переходом від 

оцінки знань до оцінки якості підготовки та 

визначення рівня компетентності в цілому. Поняття 

робототехніка має цілу низку значень, які пов’язані 

з розробкою роботів, їх програмуванням та 

використанням. Розглядаються такі поняття: 

робототехніка – це область техніки, пов’язана з 

розробкою і застосуванням роботів і комп’ютерних 

систем управління ними. Існує багато типів 

робототехнічних пристроїв, в тому числі роботи-

маніпулятори, мобільні роботи, крокуючі роботи, 

засоби допомоги інвалідам, телекеровані і 

мініатюрні роботи. Таким чином, «Робототехніка» – 

це прикладна наука, що займається розробкою 

автоматизованих систем. Робототехніка спирається 

на такі дисципліни, як механіка, фізика, електроніка, 

математика та інформатика [12]. 

освітня робототехніка – це новий 

міждисциплінарний напрямок навчання, що інтегрує 

знання з фізики, мехатроніки, електроніки, 

технології, математики, кібернетики та ІКТ, що, у 

власну чергу, дозволяє залучити в процес 

інноваційної науково-технічної творчості учнів 

різного віку. Освітня робототехніка спрямована на 

популяризацію науково-технічної творчості та 

підвищення престижу інженерних професій серед 

молоді, розвиток у молоді навичок практичного 

вирішення актуальних інженерно-технічних завдань 

і роботи з технікою [13]. 

Сучасна робототехніка виникла на основі 

синтезу механіки і кібернетики і дала поштовх 

новому напрямку їх розвитку. Для механіки це 

виявилося пов’язано з багатоланковими 

механізмами типу маніпуляторів, а для кібернетики 

– з інтелектуальним керуванням, яке потрібно для 

роботів останнього покоління зі штучним 

інтелектом. Робототехніка вимагає великого запасу 

знань в області електроніки, механіки, програмного 

забезпечення і багатьох інших дисциплін. 

Виділяють будівельну, промислову, побутову, 

авіаційну та екстремальну (військову, космічну, 

підводну) робототехніку.  

В даний час роботи ділять на 3 основні групи 

(покоління): 

1) роботи першого покоління. До них 

відносяться не перепрограмувальні роботи, які 

працюють за жорсткою програмою, «механічні 

руки» і роботи з ЧПУ. Ці роботи характеризуються 

нездатністю адаптуватися до мінливих умов роботи 

і мають постійну програму руху незалежно від 

наявності об’єкта маніпулювання; 

2) роботи другого покоління – це адаптивні 

роботи, тобто роботи, які працюють за гнучкою 

програмою, оснащені датчиками зовнішнього 

середовища і візуальними системами. Для 

управління ними застосовують мікроЕОМ, 

мікропроцесори, а в останній час – контролери; 

3) до роботів третього покоління відносяться 

інтегральні або інтелектуальні роботи, здатні 

повністю адаптуватися до умов роботи і 

виробництва, володіють можливістю автоматичного 

збору та обробки інформації. Управління 

здійснюється від промислової ЕОМ з евристичною 

програмою, де оператор програмує тільки кінцеву 

мету, а самі дії і порядок їх виконання визначає 

програма. 

Запропонований робототехнічний комплекс 

Robomaster S1 – це іграшковий освітній робот-танк, 

керований дистанційно через мобільний додаток 

(або ж його можна запрограмувати для самостійного 

переміщення), який дозволяє користувачам 

зануритися в світ робототехніки, програмування та 

штучного інтелекту завдяки захоплюючим функціям 

і ігровому процесу. 

За допомогою Roboмaster S1 можна виконувати 

наступні лабораторні роботи: 

1) знайомство з програмним середовищем; 

2) програмування рухів робота під час бою; 

3) програмування робота функцією «Відхилення 

від вогню»; 

4) програмування робота для розпізнавання 

маркерів; 

5) створення програмного коду для 

розпізнавання маркерів з подальшою стрільбою; 

6) відстеження рухомої мішені з подальшою 

стрільбою; 

7) програмування робота для виконання 

шрифту; 

8) програмування рухів робота по траєкторії 

кривої; 

9) програмування робота на виконання 

поворотів; 

10) рух у всіх напрямках; 

11) створення коду для руху робота по заданій 

траєкторії. 

Освітній робот Roboмaster S1 створений для 

розкриття потенціалу кожного студента. Він дає 

користувачам глибоке розуміння математики, 

фізики, програмування і багато іншого за рахунок 

різних інтелектуальних функцій і захоплюючих 

ігрових режимів. Те, що Roboмaster S1 підтримує 

мови програмування Scratch і Python, дозволяє 

випробувати технології штучного інтелекту в 

ультрасучасний і надихаючий спосіб. Це дозволяє 

піднятися на новий рівень, незалежно від того, чи 

студент новачок в програмуванні або вже на шляху 

до того, щоб стати експертом. У додатку Roboмaster 

є безліч навчальних ресурсів, в тому числі засновані 

на проектах навчальні посібники, відео-курси і т. д., 

що дозволяють студентам, не маючим досвіду, 

швидко приступити до роботи і починати 

розвиватися в даній області. 

Завдяки якісним компонентам Roboмaster S1 

розширює межі можливостей. Модульна конструкція 



ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2021 (54) 

60 

дозволяє збирати робота з нуля, забезпечуючи 

практичний досвід роботи з кожною деталлю. 

Використовуючи потужний процесор, інтелектуальний 

контролер може підтримувати передачу зображень 

високої чіткості з низькою затримкою, а також 

координувати передачу даних для безперешкодного 

виконання командних сигналів. Діапазон повороту 

шарніра 2-осьового механічного підвісу складає 

540 ° × 65 °, що забезпечує широке поле зору для 

камери FPV. Вбудований електродвигун з прямим 

приводом працює з удосконаленими алгоритмами, 

дозволяючи виконувати переміщення з точністю 

контролю вібрації в межах ± 0,02 °, забезпечуючи 

плавність передачі зображення і точність управління. 

Robomaster S1 поставляється з чотирма колесами, 

кожне з яких оснащене 12 роликами, що забезпечує 

всеспрямований рух і точне управління. Основні 

технічні характеристики робота представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Технічні характеристики робота 

Параметр Значення 

З
аг

ал
ь
н

і 

Маса 3,3 кг 

Габаритні розміри 

320 × 240 × 270 мм 

(довжина × ширина × 

висота) 

Діапазон 

швидкостей шасі 

0 – 3,5 м/с (вперед) 

0 – 2,5 м/с (назад) 

0 – 2,8 м/с (в сторону) 

Максимальна 

швидкість 

обертання шасі 

600 °/с 

К
ам

ер
а 

FOV( точка зору) 120 ° 

Максимальна 

роздільна здатність 

фотографій 

2560 × 1440 

Максимальна 

роздільна здатність 

відео 

FHD: 1080/30 кадрів в 

секунду 

HD: 720/30 кадрів в 

секунду 

Формат фото JPEG 

Відео формат MP4 

Д
в
и

гу
н

 

Максимальна 

швидкість 

обертання  

1000 об/хв 

Максимальний 

обертаючий момент  
0,25 Н·м 

Максимальна 

вихідна потужність  
19 Вт 

П
р

о
гр

ам
н

и
й

 д
о

д
ат

о
к

 

Назва додатку RoboMaster 

Версія використання 

для iOS 
iOS 10.0.2 або новіше 

Версія використання 

для MacOS 

MacOS 10.13 або 

новіше 

Версія використання 

для Windows 
Windows 7 або новіше 

Версія  

використання для 

Android 

Android 5.0 або новіше 

 

Для виконання програм необхідно встановити 

програмний додаток RoboMaster за такими діями: 

1) користувачі мають завантажити додаток 

RoboMaster для Windows, MAC, IOS, Android з 

офіційного сайту DJI [14]; 

2) запустити установку і дотримуватися 

інструкцій для завершення установки програми 

RoboMaster; 

3) запустити додаток RoboMaster для входу на 

домашню сторінку. Версія додатка RoboMaster для 

Windows аналогічна версії для iOS і Android. 

За допомогою спеціального додатка RoboMaster 

користувачі можуть отримати доступ до багатьох 

освітніх ресурсів та декількох режимів гри. Додаток 

можна використовувати з сенсорним екраном або 

геймпадом, на iOS, Android, Windows та Mac. 

Користувачі на різних платформах можуть грати 

разом в один і той же час. Користувачі також 

можуть писати програми та застосовувати їх або 

миттєво ділитися з друзями у додатку RoboMaster. 

Є можливість увійти та вийти зі свого облікового 

запису, змінити інформацію про аватар, ім’я та 

стать, перевірити загальну пройдену відстань 

водіння, загальний час їзди, написаний код, час 

кодування, кількість закінчених курсів з «Путь к 

мастерству» та найвищі бали з цільової практики. 

Щоб переглянути топ-100 користувачів щодо 

загальної відстані їзди, загального часу руху, 

загального написаного коду, загального часу 

кодування та цільового балу практики слід обрати 

MasterBoard. Інтерфейс меню навчання додатку має 

наступний вигляд (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс меню навчання 

 

В розділі навчання користувачеві пропонується 

три можливі напрямки для самовдосконалення. 

1. Шлях до майстерності пропонує навчальні 

проекти, які покращують розуміння користувачами 

мов програмування, від робототехнічних додатків 

до технологій штучного інтелекту, з різними 

проектами як для початківців, так і для експертів. 

2. Програмуй сам: для програмування доступні 

дві мови Scratch і Python. 

3. Академія роботів пропонує курс відео і 

керівництво по програмуванню. Детальні відео 

представляють робототехніку простим, але 

захоплюючим способом, надаючи користувачам 

глибокі і актуальні наукові знання. Загальний 

алгоритм взаємодії з робототехнічним комплексом 

Robomaster S1 представлено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Загальний алгоритм взаємодії з робототехнічним комплексом Robomaster S1 

 
Керівництво з програмування Robomaster S1 

докладно пояснює роботу блоків та модулів, 

полегшуючи розуміння користувачами основ 

програмування. Для створення програми та 

подальшого виконання її роботом необхідно 

дотримуватись інструкцій. Для прикладу наведено 

одну із ситуацій: якщо в робота супротивник наніс 

постріл, то одразу необхідно виконати 

«контратаку», але можна вигадати спосіб, більш 

ефективний. При цьому до «контратаки» можна 

додати ще й дрифт (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Початок виконання дрифту 
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Необхідно виконати наступні дії для виконання 

дрифту: ознайомитися з програмним інтерфейсом та 

створити програмний код для цього (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Дії для підготовки до дрифту 

 

Основними компонентами робота для виконання 

даного завдання є наступні складові, що відображені 

на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Основні компоненти 

 

Для повороту необхідно виконати дві наступні 

дії: 

1) запуск шасі. Перш ніж виконати обертання 

шасі, необхідно задати швидкість переміщення. Це 

важливий крок у процесі запуску шасі; 

2) розворот шасі. Для руху шасі уперед, 

знадобиться блок зміщення (рис. 6). Цю дію можна 

виконати використовуючи декілька блоків. 

Представлений блок дозволяє задати напрям та час 

руху. Відстань, яку проїде робот, можна вирахувати, 

знаючи час їзди та її швидкість. 

Програмний блок на рис. 6 можна 

використовувати для повороту шасі. В нього 

входить два елементи керування: напрям та час 

обертання. З його використанням можна керувати 

кутом обертання при використанні в поєднанні з 

блоком запуску обертання. Траєкторія повороту 

шасі має форму літери «U», тому кут повороту 

повинен бути 180ᵒ. Це означає, що коли швидкість 

обертання складає 180ᵒ в секунду, час обертання 

дорівнює: кут/швидкість обертання = 1 секунда. 

 

 

Рисунок 6 – Встановлення кута  

та часу зміщення шасі 

 

Дрифт на повороті. Наступним розглянутим 

режимом є дрифт на повороті. Це необхідно для 

отримання програми з об’єктами даних та 

операторами для дрифту робота. 

Перш ніж перейти до початку програмування, 

необхідно з’ясувати, що таке дрифт. Дрифт – 

техніка водіння, яка характеризується виконанням 

керованого заносу на швидкості. 

Робот оснащений колесами Ілона (рис. 7), і тому 

йому легше виконати дрифт, ніж справжньому 

автомобілю. Необхідно лише керувати шасі для 

виконання повороту та переміщення одночасно. 

 

 

Рисунок 7 – Одночасне переміщення  

та поворот робота 

 

На рис. 8 представлений блок може 

використовуватися для керуванням обертання шасі 

під час переміщення.  

 

 

Рисунок 8 – Задання зміщення робота 

 

Для завершення виконання роботом дрифту, 

йому необхідно задати час виконання цієї операції. 

В іншому випадку, він просто не буде знати, коли 

йому треба зупинитися. Тому необхідно додати блок 

затримки. При додаванні цього блока до 

попереднього, робот виконає зміщення та обертання 

за одну секунду. 

Виконання дрифту разом з «контратакою». 

Необхідно виконати дії повороту і стрільби та 

додати ще й дрифт. Після завершення програми її 

можна використовувати в якості персоналізованої 

дії під час битви. Для цього необхідно виконати 

наступні дії: при пострілі в задню броню – рух 

уперед та дрифт назад. 

Броня. Цей блок дозволяє виявити постріли по 

броні. Необхідно обрати одну з шести броневих 
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пластин. Робот починає виконувати дію блоків після 

пострілу в броневу пластину. 

Бластер. Цей блок запускає гелеві шарики одним 

пострілом в повністю автоматичному режими. 

Для побудови програми необхідно 

дотримуватись приведених інструкцій: перетягнути 

представлені блоки (рис. 9) на блок «Початок», 

після чого натиснути на кнопку запуску. Встановити 

параметри, як показано на рис. 10. 

 

 

Рисунок 9 – Порядок створення програми  

для руху 

 

 

Рисунок 10 – Вигляд програми для руху 

 

Для виконання дрифту (рис. 11) робота 

необхідно перетягнути приведені нижче блоки на 

блок «Начать», після чого натиснути на кнопку 

запуску. 

 

 

Рисунок 11 – Порядок створення програми  

для дрифту 

 

Виконання дрифту разом з «контратакою»: 

додати блок «ожидание удара по..» після запуску 

шасі, після чого додати блок один постріл (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 – Вигляд програми для дрифту  

з контратакою 

 

ВИСНОВКИ. Підводячи підсумки виконаної 

роботи було виконано наступні задачі: 

проаналізовано всі можливості та характеристики 

Roboмaster S1, функції модулів робота, режими 

керування та можливості програмування, 

розглянуто основні функції для управління роботом.  

Розроблено програму, основні функції якої: 

зв’язок Roboмaster S1 з датчиками по інтерфейсу 

UART, розпізнання та слідування заданій траєкторії, 

збір даних з датчиків з певним інтервалом часу, 

повернення на початкову точку траєкторії, 

вирахування середніх значень показників датчиків 

та відображення середніх результатів виміру на 

рідкокристалічному дисплеї. 

Застосування роботехнічних пристроїв в 

навчанні завдяки залученню комплексу 

Robomaster S1 сприяє активізації пізнавальної 

діяльності, створює основи для розвитку творчого 

потенціалу, становить основу для індивідуалізації 

навчання. Отже, одним з перспективних напрямів 

подальших досліджень в галузях електроніки, 

автоматизації та комп’ютерної інженерії є 

вдосконалення системи навчання майбутніх 

фахівців на основі використання подібних 

комплексів. 
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USE OF ROBOTIC COMPLEXES IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN ELECTRONICS, 

AUTOMATION AND COMPUTER ENGINEERING 

A. Perekrest, O. Bilyk, M. Kushch-Zhyrko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 
E-mail: pksg13@gmail.com, aleck.bilik@gmail.com, k.zh.mhl@gmail.com 

Purpose. The use of robotic systems in the training of specialists in electronics, automation and computer 

engineering. Involvement of which will improve the quality of training of students in the direction of robot design, 

programming and research. Methodology. Physical and logical principles of operation of components for building 

robots, computer simulation, programming on languages Scratch and Python, processes description in the form of block 

diagrams. Results. An example of program has been developed the main functions of which are: communication of 

Robomaster S1 with sensors via UART interface, recognition and tracking of a given trajectory, data collection from 

sensors with a certain time interval, return to the starting point of the trajectory, subtraction of average values 

measurement on the liquid crystal display. The general algorithm of interaction with a robotic complex, an example of 

interaction with the accompanying software, the basic technical characteristics, the detailed description of the main 

constituent elements of a complex and the main list of its functions and possibilities of application were presented. 

Originality. A method of training future specialists in electronics, automation and computer engineering using the 

robotic complex Robomaster S1 to improve the quality of learning. Practical Value. The use of robotic devices in 

learning through the involvement of the complex Robomaster S1, promotes the activation of cognitive activity, creates a 

basis for the development of creative potential and is the basis for individualization of learning. Thus, one of the 

promising areas of further research in the fields of electronics, automation and computer engineering is the 

improvement of the system of training of future professionals through the use of such systems. Figures 12, tables 1, 

references 16. 

Key words: robotic complex, Robomaster S1, robotics, automation, electronics. 
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