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To Brick/ Ο επεμεξγαζηήο 

 

 Καξηέια πξνγξακκάησλ πνπ έηξεμεο πξόζθαηα 

 Καξηέια εύξεζεο πξγξακκάησλ κε Project - Programma 

 Καξηέια ειέγρνπ αηζζεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ 

 Καξηέια γεληθώλ ξπζκίζεσλ Brick (wifi, bluetooth, έληαζε, όλνκα brick θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηελ θαξηέια ειέγρνπ αηζζεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ: 

 Port View - Έιεγρνο αηζζεηήξσλ. Δδώ ειέγρνπκε ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ 

νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην brick.  

 Motor Control - Έιεγρνο θηλεηήξσλ. Δδώ ειέγρνπκε ηηο ηηκέο ησλ θηλεηήξσλ 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην brick  
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Θύξεο Brick 

 

1. Οη ζύξεο ABCD νλνκάδνληαη ζύξεο εμόδνπ. Σηηο ζύξεο εμόδνπ ζπλδένπκε 

κόλν ηνπο θηλεηήξεο. Ολνκάδνληαη ζύξεο εμόδνπ γηαηί ηα δεδνκέλα εμάγνληαη 

από ηνλ επεμεξγαζηή θαη κεηαθέξνληαη ζηνπο θηλεηήξεο. 

2. Οη ζύξεο 1234 νλνκάδνληαη ζύξεο εηζόδνπ. Σηηο ζύξεο εηζόδνπ ζπλδένπκε 

κόλν ηνπο αηζζεηήξεο. Ολνκάδνληαη ζύξεο εηζόδνπ γηαηί ηα δεδνκέλα 

εηζάγνληαη ζηνλ επεμεξγαζηή κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ.  
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Πξνγξακκαηηζηηθέο-Χξσκαηηθέο εληνιέο 

 

1. Εληνιέο θίλεζεο (πξάζηλεο) 

Οη πξάζηλεο εληνιέο νλνκάδνληαη εληνιέο θίλεζεο δηόηη πεξηέρνπλ όιεο ηηο 

εληνιέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κεηαδίδνπλ θίλεζε ζην ξνκπόη.  

 

 

 

2. Εληνιέο ειέγρνπ ξνήο 

Οη θίηξηλεο εληνιέο νλνκάδνληαη εληνιέο ξνήο, δηόηη πεξηέρνπλ όιεο ηηο εληνιέο νη 

νπνίεο ειέγρνπλ ηελ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

3. Εληνιέο ειέγρνπ αηζζεηήξσλ 

Οη θίηξηλεο εληνιέο νλνκάδνληαη εληνιέο ειέγρνπ αηζζεηήξσλ, δηόηη πεξηέρνπλ 

εληνιέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ειέγμνπκε ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ 

αηζζεηήξσλ. 

 

4. Εληνιέο Δεδνκέλσλ θαη Πξάμεσλ 

Οη θόθθηλεο εληνιέο νλνκάδνληαη εληνιέο δεδνκέλσλ θαη πξάμεσλ, δηόηη 

πεξηέρνπλ εληνιέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εηζάγνπκε κεηαβιεηέο θαη 



 
5 Οδεγόο Πξνγξακκαηηζκνύ, Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο  

λα θάλνπκε καζεκαηηθέο πξάμεηο. 

 

Πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ιύζεη ην Port View – 

Έιεγρνο αηζζεηήξσλ 

 

3. Πξνγξακκαηίδεηο επθνιόηεξα θαη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα: Π.ρ Θέισ λα 

ζηξίςσ 90 κνίξεο ην ξνκπόη κνπ. Αιιά νη 90 κνίξεο πνπ ζέισ δε κνπ 

βγαίλνπλ αθξηβώο νξζή γσλία?! Άξα πόζν πξέπεη λα ζηξίςσ κε ην ξνκπόη 

κνπ; Θα θνηηάμσ ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ν αηζζεηήξαο γπξνζθνπίνπ κνπ. 

4. Καηαιαβαίλεηο ηελ ιαλζαζκέλε απόθαζε ηνπ ξνκπόη: Πξνζπαζείο ηόζε 

ώξα λα θάλεηο ην ξνκπόη ζνπ λα πεξπαηήζεη πάλσ ζε κηα πξάζηλε γξακκή, 

αιιά απηό δελ ην θάλεη. Γηαηί άξαγε? Πήγαηλε  ζην port view θαη πξνζπάζεζε 

λα ηνπνζεηήζεηο ζηνλ αηζζεηήξα ζνπ αληηθείκελα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Τη 

παξαηεξείο? Τη ηηκέο παίξλεη ην θάζε ρξώκα? Μήπσο ην πξάζηλν ρξώκα πνπ 

πξνζπαζνύζε λα δηαβάζεη ην ξνκπόη ζνπ ην βιέπεη ζαλ θόθθηλν. Άξα 

θαηαιαβαίλεηο όηη πξέπεη λα δηνξζώζεηο είηε ην θσηηζκό ηεο αίζνπζαο είηε λα 

βάιεηο ην αληίζηνηρν ρξώκα ώζηε ην ξνκπόη λα βιέπεη ην ζσζηό ρξώκα. 

5. Σεζηάξεηο εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ν αηζζεηήξαο ζνπ. Βάδεηο ην ξνκπόη ζνπ 

(κε αηζζεηήξα απόζηαζεο) λα ζηακαηήζεη κόιηο δεη εκπόδην ζηα 20εθ. Αιιά 

απηό ζηακαηάεη λσξίηεξα. Γηαηί άξαγε? Γνπιεύεη ζσζηά? Μπαίλσ ζην Port 

View θαη βιέπσ ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ν αηζζεηήξαο κνπ.   
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Follow line – Αθνινύζα κηα γξακκή 

 

 

1. Δπηιέγνπκε ην ρξώκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Robot. 

2. Όρη ηαρύηεηα πάλσ από 25 γηαηί ζα ράζεη ην Robot ηελ γξακκή. 

3. Τν follow line πάληα κέζα ζε επαλάιεςε γηα λα αθνινπζεί ζπλέρεηα ην 

Robot ηελ γξακκή. 

4. Διέγρνπκε αλ έρνπκε ηνλ αηζζεηήξα ζηε ζσζηή ζύξα 

5. Τνλ έλα θηλεηήξα ηνλ έρνπκε ON θαη ηνλ άιιν OFF ελαιιάμ, όηαλ ν B είλαη 

αλνηρηόο ν C είλαη θιεηζηόο θαη όηαλ o C είλαη αλνηρηόο ν B είλαη θιεηζηόο. 
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Οξίδνπκε πόηε ηειεηώλεη κηα επαλάιεςε. 

 

 

  

 Εδώ νξίδνπκε πόηε ζα ηειεηώζεη κηα επαλάιεςε. Σην ζπγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηζκό ην Robot ζα πεγαίλεη ζπλέρεηα επζεία κέρξη λα δεη θόθθηλν 

ρξώκα θαη κόιηο δεη ν αηζζεηήξαο ρξώκαηνο - θόθθηλν ρξώκα ζα ζηακαηήζεη 

ηελ θίλεζε ηνπ Robot. 

 Μέρξη λα = Loop 

 Πεξηκέλεη λα = Wait 
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Χξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή ηεο κεηαβιεηήο 

πξνγξακκάηηζε ην ξνκπόη ζνπ έηζη ώζηε θάζε θνξά 

πνπ βιέπεη έλαλ θώλν λα ηνλ πξνζζέηεη ζηελ 

κεηαβιεηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Αξρηθνπνίεζε ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο. 

2. Τν ξνκπόη πξνρσξάεη ζπλερώο. 

3. Οξηζκόο απόζηαζεο έηζη ώζηε λα βιέπεη ην ξνκπόη ηνπο θώλνπο. 

4. Υινπνίεζεο πξόζζεζεο. 

5. Τν wait κπαίλεη έηζη ώζηε λα δώζνπκε ηνλ ρξόλν πνπ ζέιεη ην ξνκπόη λα 

πεξάζεη ηνλ θώλν. 

6. Οξίδνπκε ηελ δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο καο. Πξνζνρή ν θηλεηήξαο πνπ 

νξίδεηαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

7. Σηακαηάεη ην ξνκπόη. 

8. Δκθάληζε ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ζηελ νζόλε ηνπ ξνκπόη. 

9. Φξόλνο όπνπ εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ζηελ νζόλε. 
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Χξεζηκνπνηώληαο κεηαβιεηή θάληε ην ξνκπόη ζαο λα 

επηβξαδύλεη ζηαδηαθά. 

 

 

 

 

1. Οξίδνπκε αξρηθή ηαρύηεηα 100 γηα λα μεθηλήζεη ην ξνκπόη. 

2. Αξρηθνπνηνύκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο καο. 

3. Οδεγνύκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο καο ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηαδηαθά ηελ 

κεηώλνπκε θαηά 1 κέρξη λα θηάζεη ζηελ ηηκή '0'. 

 

 

Χξεζηκνπνηώληαο κεηαβιεηή θάληε ην ξνκπόη ζαο λα 

επηηαρύλεη ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεη 100 ηαρύηεηα. 

 

 

 

 

1. Αξρηθνπνίεζε κεηαβιεηήο. 

2. Οδεγνύκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ ηαρύηεηα θαη ηελ απμάλνπκε θαηά 1 

αλά επαλάιεςε κέρξη λα γίλεη 100 ε ηειηθή ηαρύηεηα. 
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Δεκηνπξγήζηε έλα πξόγξακκα έηζη ώζηε ην ξνκπόη 

λα ζηξίβεη δεμηά 90 º. 

 

 

 

 

1. Γηα λα θάλνπκε reset ζηελ ηηκή ηνπ γπξνζθνπίνπ Βάδνπκε έλα wait ώζηε λα 

είλαη ζηακαηεκέλν ην ξνκπόη.  

2. Με ην wait απηό νξίδνπκε κέρξη πόηε λα ζηξίβεη ην ξνκπόη δειαδή λα πηάζεη 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ην γπξνζθόπην. Η ηηκή ηνπ γπξνζθνπίνπ ζηηο 90 κνίξεο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παίδεη ιίγν ρακειόηεξα γηα λα θάλεη ζσζηά ηελ 

ζηξνθή. 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε έλα πξόγξακκα έηζη ώζηε 

ην ξνκπόη λα πξαγκαηνπνηεί κηα επζεία ελόο βήκαηνο 

θαη λα ζηξίβεη αξηζηεξά 90º. 

 

 

 

 

1. Γηα λα θάλνπκε reset ζηελ ηηκή ηνπ γπξνζθνπίνπ βάδνπκε έλα wait ώζηε λα 

είλαη ζηακαηεκέλν.  

2. Με ην wait απηό νξίδνπκε κέρξη πόηε λα ζηξίβεη ην ξνκπόη δειαδή λα πηάζεη 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ην γπξνζθόπην. Η ηηκή ηνπ γπξνζθνπίνπ ζηηο 90 κνίξεο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παίδεη ιίγν ρακειόηεξα γηα λα θάλεη ζσζηά ηελ 

ζηξνθή.  
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Πξνγξακκαηίζηε ην ξνκπόη ζαο έηζη ώζηε λα 

αθνινπζεί ηελ καύξε γξακκή νκαιά, δειαδή λα 

εθηειεί smooth follow line θαη νλνκάζηε ην 

πξόγξακκα «Smooth». 

 

 

 

 

1. Φξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή ηνπ αηζζεηήξα ρξώκαηνο γηα λα πάξνπκε ηελ 

ηηκή ηεο αληαλάθιαζεο πνπ βιέπεη ν αηζζεηήξαο καο κεηαμύ καύξνπ θαη 

ιεπθνύ.  

2. Σηελ ζπλέρεηα αθαηξνύκε ηελ ηηκή πνπ έρνπκε δεη ζην port view. Απηό 

γίλεηαη γηαηί ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε ην κνλνπάηη κεηαμύ καύξνπ θαη 

ιεπθνύ θαη πξέπεη ε ηηκή καο λα είλαη κεδέλ. Δπίζεο αθαηξνύκε έηζη ώζηε 

όηαλ θύγεη ην ξνκπόη καο από ην κνλνπάηη λα κπνξεί λα ην μαλαβξίζθεη. 

Σηελ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο γηα λα 

νξίζνπκε πόζν νκαιά ή απόηνκα ζα θάλεη ηηο δηνξζώζεηο ην ξνκπόη γηα 

λα βξεζεί μαλά ζην κνλνπάηη καο. Όζν πην κεγάιε είλαη απηή ε ηηκή ηόζν 

πην απόηνκα ζα θάλεη ηηο δηνξζώζεηο ην ξνκπόη. Απηή ε ηηκή δηαθέξεη από 

ξνκπόη ζε ξνκπόη. Τέινο ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ην 

νδεγνύκε ζην steering.   
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Πώο θηηάρλνπκε  «My block». 

1.  Δπηιέγνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζέινπκε λα ηνλ 

θάλνπκε «My block». 

 

 

2. Δπηιέγνπκε από ηελ θαξηέια «Tools» ην «My Block Builder». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Μπνξνύκε λα βάινπκε όλνκα. 

2. Να δηαιέμνπκε κηα εηθόλα γηα λα  

ζπκόκαζηε κε ηη έρεη ζρέζε ε εληνιή  

πνπ θηηάμακε. 

3. Καη κπνξνύκε λα δειώζνπκε κηα 

 παξάκεηξν. 
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εκαληηθέο Πιεξνθνξίεο 

 

1. Πσο θαηεβάδσ έλα πξόγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή κνπ 

 

 

 Πεγαίλσ πάλσ αξηζηεξά ζην κελνύ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη παηάσ 

πάλσ ζην File 

 Μεηά παηάσ Save Project As 

 Έπεηηα επηιέγσ ην θάθειν ηνπ ππνινγηζηή κνπ ζέισ λα 

απνζεθεύζσ ην πξόγξακκά κνπ  

 Γίλσ έλα όλνκα ζην πξόγξακκά κνπ 

 Παηάσ απνζήθεπζε θαη είκαη έηνηκνο 
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2. Πσο αλεβάδσ ην αξρείν ζην website ηνπ Club ησλ 

πνπδαζηώλ ηεο Αθαδεκίαο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mπαίλνπκε ζην robotikiakadimia.gr 

 Από ην κελνύ επηιέγνπκε ην Club 

 Δηζάγνπκε ην password: robot 

 Δπηιέγνπκε ην επίπεδό καο , ην νπνίν είλαη Robot Mechanics 

 Καηεβαίλνπκε ζηε θόξκα ππνβνιήο 

 Πιεθηξνινγνύκε ην Ολνκαηεπώλπκό καο 

 Παηάκε ζηελ Αλαδήηεζε θαη επηιέγνπκε ην αξρείν από ηνλ 

ππνινγηζηή καο ην νπνίν ζέινπκε λα αλεβάζνπκε 

 Αθνύ ην επηιέμνπκε παηάκε Απνζηνιή θαη είκαζηε έηνηκνη 
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