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PS-5050 – ZESTAW CZUJNIKÓW I STEROWNIKÓW Z //CONTROL.NODE 

 
 

Zestaw czujników i sterowników z //control.Node umożliwia uczniom projektowanie, budowanie i badanie modeli 

urządzeń sterowanych komputerowo. Zestaw zawiera kontroler //control.Node i akcesoria, które uczniowie mogą 

wykorzystać do włączania świateł, uruchamiania wentylatora, otwierania drzwi, wystrzeliwania gumek z procy i wielu 

innych zadań.  

 

W zestawie znajdują się również materiały i instrukcje do sześciu projektów: 

1. Lampka nocna 

2. Zabawa z miernikiem analogowym 

3. Automatyczne otwieranie drzwi 

4. Wentylator sterowany termostatem 

5. Wciągarka aktywowana światłem 

6. Zdalnie sterowana proca 

 

Projekty te wykorzystują elementy procesu projektowania inżynieryjnego: 

• Zdefiniowanie problemu 

• Poszukiwanie rozwiązań 

• Zaprojektowanie prototypu 

• Testowanie rozwiązania 

• Optymalizacja i doskonalenie produktu 
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Lampka nocna 

Cel: Skonstruować lampkę nocną, która automatycznie włącza się, gdy w pokoju robi się ciemno i wyłącza się, gdy pokój 

jest oświetlony. 

 
Projekt „Lampka Nocna” wykorzystujący kontroler //control.Node i urządzenie //code.Node. 

 

 

 

Zabawa z miernikiem analogowym 

Cel: Wykonaj miernik analogowy, który za pomocą silnika krokowego obraca wskazówkę odpowiednio do ruchów ręki, w 

której trzymasz urządzenie //code.Node. 

 
Silnik krokowy obraca wskaźnik miernika wskazując kąt, pod jakim pochylone jest urządzenie //code.Node. 
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Automatyczne otwieranie drzwi 

Cel: Zbuduj dom z drzwiami. Wciśnij przycisk #1 na urządzeniu //code.Node, aby serwomechanizm otworzył drzwi. Wciśnij 

ponownie przycisk #1, a serwomechanizm zamknie drzwi. 

 
Front domu jest zbudowany ze styropianu, a serwomechanizm jest przymocowany do drzwi, umożliwiając otwieranie ich i 

zamykanie. 

 

 

 

Wentylator sterowany termostatem 

Cel: Gdy temperatura wzrasta powyżej określonego punktu, włączamy wentylator, który chłodzi powietrze, dmuchając na 

mokrą szmatkę. Kiedy temperatura spada poniżej określonego punktu, wyłączamy wentylator. 

 
Gdy temperatura w pomieszczeniu, zmierzona przez //code.Node, wzrośnie powyżej zadanej wartości, //control.Node 

włącza wentylator chłodzący. 
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Wciągarka aktywowana światłem 

Cel: Umieść biały kubek przed //code.Node z włączonym światłem. Odbite światło ma spowodować, że wciągarka ruszy w 

dół, magnes neodymowy uchwyci metalowy zaczep, a kubek zostanie uniesiony w górę. Zatrzymaj automatycznie 

wciągarkę, gdy kubek zostanie uniesiony ponad //code.Node. 

 
Światło odbite od kubka wyzwala opuszczenie wciągarki. —> Wciągarka podnosi kubek. 

 

Zdalnie sterowana proca 

Część 1: Zaprogramuj serwomechanizm tak, aby utrzymywał swoją pozycję podczas zakładania gumki na procę. Naciśnij 

przycisk na //code.Node, aby wystrzelić gumkę. 

Część 2: Rozwiń część 1 projektu tak, by gumka była wyzwalana klaśnięciem w dłonie w pobliżu czujnika dźwięku 

//code.Node. Użyj //code.Node jako celu – gdy gumka go przewróci, jego akcelerometr wykryje ruch powodując, że 

//code.Node zacznie krzyczeć i błyskać światłem. 

 
Wystrzelenie gumki w momencie klaśnięcia w dłonie. 
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Zestaw zawiera 

• 1 x //control.Node (PS-3232) 

• 1 x //code.Node (PS-3231) 

• 1 x serwomechanizm (SE-2975) 

• 1 x silnik krokowy szybki (PS-2976) 

• 1 x wentylator USB (PS-6206) 

• 1 x żarówki w oprawkach (EM-9099) 

• 1 x uchwyt do silnika i stojak (proca) 

• 1 x płytka zasilająca (PS-3324) 

• 1 x mały magnes 

• 1 x koło pasowe 

• 2 x przewody elektryczne 

• 10 x gumki recepturki 

• 10 x spinacze biurowe do serwomechanizmów 

• 1 x śruby i nakrętki montażowe do silników 

• 1 x papierowe szablony domu i miernika 

• 1 x śrubokręt krzyżakowy 

 

 

https://pasco.com.pl/ps-3232-control-node/
https://pasco.com.pl/code-node-ps-3231-pasco/
https://www.pasco.com/products/stem-sense/components/se-2975
https://www.pasco.com/products/stem-sense/components/ps-2976
https://www.pasco.com/products/stem-sense/components/ps-6206
https://www.pasco.com/products/lab-apparatus/electricity-and-magnetism/circuits-and-components/em-9099
https://www.pasco.com/products/stem-sense/components/ps-3324

