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Σχετικά με την ρομποτική

 Τάλως :Η Πρώτη ρομποτική κατασκευή (Ελληνική
Μυθολογία.Τον δημιούργησε ο Ήφαιστος και τον έδωσε ως
δώρο στον Βασιλιά Μίνωα για να προστατευει την Κρήτη.

 Isaak Asimov – Διάσημος Συγγραφέας επιστημονικής φαντάσίας 
με βιβλία για ρομπότ.

 Έχει ορίσει τους 3 νόμους της Ρομποτικής :

 Το ρομπότ δεν πρέπει να βλάψει άνθρωπο, ή με την αδράνεια του να 
επιτρέψει κάτι τέτοιο.

 Το ρομπότ πρέπει να εκτελεί εντολές του ανθρώπου, εκτός εάν αυτό έρθει
σε σύγκρουση με τον πρώτο νόμο.

 Το ρομπότ πρέπει να αυτοπροστατεύεται, εκτός εάν αυτό έρχεται σε 
σύγκρουση με τον πρώτο και δεεύτερο νόμο.

Η ρομποτική είναι η επιστήμη της κατασκευής συσκευών που αλληλεπιδρούν φυσικά με 

το περιβάλλον τους. Η Ρομποτική περιλαμβάνει : Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Μηχανική

https://www.edx.org/course/robotics-columbiax-csmm-103x-2#!

https://www.edx.org/course/robotics-columbiax-csmm-103x-2#!




Robotics@ Library?       Why?

 Η ρομποτική είναι μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που

επιτρέπει στα παιδιά και τους νέους να εμπλακούν με τη δράση και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης για να διδάξουν διάφορες έννοιες,

κυρίως από την επιστήμη και άλλα θέματα.

 Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής στη διδασκαλία, ο δάσκαλος μπορεί να

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλες κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα:

 Ομαδική Εργασία

 Επίλυση Προβλημάτων (Ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογή, δοκιμή, πειραματισμός)

 Καινοτομία

 Διαχείρηση Έργων (διαχείρηση χρόνου, πόρων κ.α.)

 Προγραμματισμός

 Επικοινωνία



Τι γίνεται στη Βιβλιοθήκη

 Veria Central Public Library – Robotics Workshops since 2008

 LEGO EDUCATION

 WEDO x6

 Mindstorms NXT x5

 Lego educational division : item 9618 χ5

 Lego educational : item 9632 χ5

 Elab lego educational : item 9684 χ5

 Lego Mindstorms EV3 Education : Core Set χ 8

 Lego Mindstorms EV3 Education : Expansion Set χ8

 WEDO 2 x 10

Similar Activities ( Micro Electronics )

 LittleBits x 7

 Arduino Starter x 10



FirstLegoLeague 2018-2020

 Πρεσβεία ΗΠΑ - VeriaTechLab

 12 εθελοντές (Mentors) + 50 παιδιά (9-16 ετών) |5 
ομάδες (2018)

 30 εθελοντές (Mentors) + 150 παιδιά (9-16 ετών) |15 
ομάδες (2019)

 2 Ομάδες το 2020

 Εκπαίδευση προπονητών

 Προπονήσεις Νοέμβριος - Φεβρουάριος

 Robot Game

 Project

 Προκριματικός Βέροια, Τελικός Θεσσαλονίκη









MindStorms EV3



Εκδόσεις



Εκδόσεις



Εκδόσεις









What’s inside

1x Κεντρική Μονάδα(CPU)

2x Μεγάλοι Κινητήρες

1x Μεσαίος Κινητήρας

2x Αισθητήρες αφής

1x Γυροσκοπικός Αισθητήρας

1X Αισθητήρας Χρώματος

1x Αισθητήρας Υπερήχων

Πολλά καλώδια και δομικά

στοιχεία



Τι έχει το κουτί

541 δομικά

στοιχεία στο Core 

Pack

853 δομικά

στοιχεία στο

Expantion Pack





Προγραμματισμός με blocks



Για να δούμε το Πράσινο Group | Μεγάλος Κινητήρας

ON

& Επιλογή θύρας

Mode

Off

On for Seconds

On for Degrees

On for Rotations

Power



 Όλα είναι τα ίδια!!!!

 Απλά να θυμάστε ότι στον μεσαίο

κινητήρα χρησιμοποιούμε την θύρα Α 

ενώ στους μεγάλους τις B,C,D,

Για να δούμε το Πράσινο Group | Μεσαίος Κινητήρας



 Όλα τα ίδια!!!!

 το μόνο πρόσθετο είναι το Steering

Για να δούμε το Πράσινο Group | Κίνηση με στροφή



 Όλα είναι ίδια!!!!

 Η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε κίνηση σε

κάθε κινητηρα ξεχωριστά.

 Οι αρνητικές τιμές σημαίνουν ….Όπισθεν

(Κίνηση προς τα πίσω) 

Για να δούμε το Πράσινο Group | Κίνηση Τανκ



Πορτοκαλί ομάδα - Επανάληψη

Διακοπή επανάληψης


