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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Άσκηση 1
Ανεβάστε μια φωτογραφία ενός συναρμολογημένου αυτοκινήτου Arduino.

Άσκηση 2
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να ανάβει και να σβήνει το φως LED της πλακέτας Arduino (pin 13).
Λύση:

//Exercise 2
//Bling LED light
//int ledPin=13;// LED connected to digital pin 13
int time=1000;
void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);// sets the digital pin 13 as output
}
void loop() {
digitalWrite(13,HIGH); // sets the LED on
delay(time); // waits for a second
digitalWrite(13,LOW);// sets the LED off
delay(time); // waits for a second
}
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Άσκηση 3
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να τυπώνει το ονοματεπώνυμου σας στην σειριακή οθόνη
Λύση:

BADGE “ROBOT PADAWAN”

Άσκηση 1
Να γράψετε ένα κώδικα για να κινείται το ρομπότ Arduino σε κύκλο 360 μοιρών.
Λύση:
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Άσκηση 2
Να γράψετε ένα κώδικα για να κινείται το ρομπότ Arduino σε τετράγωνο σχήμα.
Λύση:
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BADGE “ROBOT KNIGHT”

Άσκηση 1
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να κινείται ένα ρομπότ Arduino ελεγχόμενο από Bluetooth σε μια πίστα,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Elegoo.
Λύση:
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Άσκηση 2
Να γράψετε ένα για να στρίβει ένα ρομποτ Arduino 180 μοίρες και να κατευθύνεται στην αντίθετη
κατεύθυνση όταν ανιχνεύει εμπόδιο.
Λύση:
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Άσκηση 3
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να κινείται το ρομπότ Arduino μπροστά και να σταματάει όταν ανιχνεύει
μαύρη γραμμή.
Λύση:
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digitalWrite(ENA, LOW);
digitalWrite(ENB, LOW);
Serial.println("Stop!");
}
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if (LT_M){
stop();
}
else forward();
}}
else forward();
}

”ROBOT MASTER” BADGE

Συμπληρώστε τα πιο κάτω.
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ΕΙΔΙΚΟ BADGES
“ROBOT INVESTIGATOR” ΑΜΕΊΒΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ

Για τις πιο κάτω ασκήσεις, εναπόκειται στον εκπαιδευτή να αποφασίσει ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών, ποιες από αυτές τις ασκήσεις να λυθούν. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί τουλάχιστον μια από τις
τρεις ασκήσεις για να τους απονεμηθεί το badge. Ασκήσεις:
Ÿ

Τροποποιήστε το ρομπότ Arduino ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί σε έναν αγώνα Sumo.

Ÿ

Παίξτε ένα παιχνίδι μπόουλινγκ με τη χρήση του ρομπότ Arduino και δείτε πόσες κορίνες/καρφίτσες μπορείτε να
πετάξετε κάτω.

Ÿ

Χρησιμοποιείστε το ρομπότ Arduino για πετάξετε κάτω ένα αντικείμενο που βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα κουτί.

“ROBOT SENTINEL” ΑΠΟΝΈΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

Ασκήσεις:
Ÿ

Παίξτε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου με το ρομπότ και κατευθύνεται το μέσω Bluetooth έτσι ώστε να μπορεί να
μετακινήσει την μπάλα

“ROBOT4ALL GRAND MASTER”
ΑΠΟΝΈΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΉΣΕΩΝ

15

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Άσκηση 1
Ανεβάστε μια φωτογραφία ενός συναρμολογημένου αυτοκινήτου Arduino: Το μοντέλο Elegoo που
αναφέρεται στις σημειώσεις πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι.

Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει κατασκευάσει με επιτυχία το ρομπότ αυτοκίνητο, βρίσκεται
στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή
όχι.
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Άσκηση 2
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να ανάβει και να σβήνει το φως LED της πλακέτας Arduino (pin 13): Ο μαθητής
πρέπει να ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο των 10 δευτερολέπτων περίπου, το οποίο να δείχνει ότι το LED
αναβοσβήνει. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία,
βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει
επιτύχει ή όχι.

Άσκηση 3
Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει μια φωτογραφία στην οποία να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του στην σειριακή
οθόνη. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην
κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

!

Για την απόκτηση του “Robot Trainee'” Badge, ο μαθητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τρεις ασκήσεις.
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BADGE “ROBOT PADAWAN”

Άσκηση 1
Να γράψετε ένα κώδικα για να κινείται το ρομπότ Arduino σε κύκλο 360 μοιρών: Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει ένα
σύντομο βίντεο των 10 δευτερολέπτων περίπου, το οποίο να δείχνει το ρομπότ αυτοκίνητο να κινείται γύρω από τον
εαυτό του, 360 μοίρες. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται
στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

Άσκηση 2
Να γράψετε ένα κώδικα για να κινείται το ρομπότ Arduino σε τετράγωνο σχήμα: Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει ένα
σύντομο βίντεο των 20-30 δευτερολέπτων περίπου, το οποίο να δείχνει το ρομπότ αυτοκίνητο να κινείται σε
τετραγωνικό σχήμα. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται
στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

!

Για την απόκτηση του “Robot Padawan ” Badge, ο μαθητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς δύο ασκήσεις.

BADGE “ROBOT KNIGHT”

Άσκηση 1
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να κινείται ένα ρομπότ Arduino ελεγχόμενο από Bluetooth σε μια πίστα,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Elegoo: Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο των 20-30 δευτερολέπτων
περίπου, το οποίο να δείχνει το ρομπότ αυτοκίνητο να κινείται στην πίστα τηλεκατευθυνόμενα από την εφαρμογή
Elegoo. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση
του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι. Σημείωση:
Παρακαλώ δείτε το βίντεο Bluetooth control Arduino race.mp4 στα συνημμένα σαν παράδειγμα.
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Άσκηση 2
Να γράψετε ένα για να στρίβει ένα ρομπότ Arduino 180 μοίρες και να κατευθύνεται στην αντίθετη κατεύθυνση όταν
ανιχνεύει εμπόδιο: Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο των 10-20 δευτερολέπτων περίπου, το οποίο να
δείχνει το ρομπότ αυτοκίνητο να κινείται ευθεία και να σταματάει όταν εντοπίζει ένα εμπόδιο. Τότε, θα πρέπει να
στρίβει 180 μοίρες και να κατευθύνεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει
ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

Άσκηση 3
Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να κινείται το ρομπότ Arduino μπροστά και να σταματάει όταν ανιχνεύει μαύρη γραμμή:
Ο μαθητής πρέπει να ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο των 10-20 δευτερολέπτων περίπου, το οποίο να δείχνει το ρομπότ
αυτοκίνητο να κινείται μπροστά και να σταματάει όταν εντοπίζει τη μαύρη γραμμή στο πάτωμα. Η τελική ετυμηγορία
για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

!

Για την απόκτηση του “Robot Knight ” Badge, ο μαθητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τρεις ασκήσεις.

”ROBOT MASTER" BADGE

Για την απόκτηση του ”Robot Master” Badge, ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει τα ακόλουθα:
Ÿ Robot Trainee Badge
Ÿ Robot Padawan Badge
Ÿ Robot Knight Badge
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ΕΙΔΙΚΑ BADGES

“ROBOT INVESTIGATOR” ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για τις πιο κάτω ασκήσεις, εναπόκειται στον εκπαιδευτή να αποφασίσει ανάλογα με το επίπεδο και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών, ποιες από αυτές τις ασκήσεις να λυθούν. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί
τουλάχιστον μια από τις τρεις ασκήσεις για να τους απονεμηθεί το badge. Ασκήσεις:
Ÿ Τροποποιήστε το ρομπότ Arduino ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί σε έναν αγώνα Sumo: Παρακαλώ δείτε

το βίντεο Sumo.mp4 για το διαγωνισμό της the Lego ev3 robot σαν παράδειγμα. Μπορούν να γίνουν
οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις με τα υλικά που μπορείτε να βρείτε στην τάξη/εργαστήριο. Οι
κανόνες του παιχνιδιού καθώς και οι μετρήσεις της πλατφόρμας sumo λαμβάνονται από τον διαγωνισμό
Robotex στην Κύπρο. Δείτε τα συνημμένα αρχεία για λεπτομέρειες. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο
μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.
Ÿ Παίξτε ένα παιχνίδι μπόουλινγκ με τη χρήση του ρομπότ Arduino και δείτε πόσες κορίνες/καρφίτσες

μπορείτε να πετάξετε κάτω. Παρακαλώ δείτε το βίντεο Bowling.mp4 σαν παράδειγμα. Μπορούν να γίνουν
οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις με τα υλικά που μπορείτε να βρείτε στην τάξη/εργαστήριο. Η μπάλα
μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικό ή καουτσούκ, ενώ οι κορίνες/καρφίτσες του μπόουλινγκ μπορούν
να κατασκευαστούν από πλαστικό ή άλλα κομμάτια Lego. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει
ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί
να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.
Ÿ 3.Χρησιμοποιείστε το ρομπότ Arduino για πετάξετε κάτω ένα αντικείμενο που βρίσκεται τοποθετημένο

σε ένα κουτί. Παρακαλώ δείτε το βίντεο Throw object on ﬂoor.mp4 σαν παράδειγμα. Μπορούν να γίνουν
οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις με τα υλικά που μπορείτε να βρείτε στην τάξη/εργαστήριο. Το
αντικείμενο μπορεί να είναι πλαστικό κυπελάκι και το ύψος του πρέπει να ξεπερνά τα 10-15 εκατοστά. Η
τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση
του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

!
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Για την απόκτηση του “Robot Investigator ” Badge, ο μαθητής πρέπει να έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς μία άσκηση.

“ROBOT SENTINEL” ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άσκηση: Παίξτε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου με το ρομπότ και οδηγείστε το με την χρήση Bluetooth έτσι ώστε
να μπορεί να μετακινήσει την μπάλα. Παρακαλώ δείτε το βίντεο Robot football.mp4 της Lego Boost σαν
παράδειγμα. Μπορούν να γίνουν οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις με τα υλικά που μπορείτε να βρείτε
στην τάξη/εργαστήριο. Η μπάλα μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικό ή καουτσούκ. Ο στόχος μπορεί να
κατασκευαστεί από πλαστικό ή κομμάτια Lego. Δείτε τις συνημμένες φωτογραφίες ως παράδειγμα για το
πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι μαθητές πρέπει να δουλέψουν ατομικά για
την διαμόρφωση του γηπέδου και των ρομπότ. Η τελική ετυμηγορία για το εάν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει
την άσκηση με επιτυχία, βρίσκεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει
κατά πόσο ο μαθητής έχει επιτύχει ή όχι.

!

Για την απόκτηση του “Robot Sentinel ” Badge, ο μαθητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς μία άσκηση.

“ROBOT4ALL GRAND MASTER”
ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
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