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1. SMARC – SMArt Ρομποτική και Προγραμματισμός  

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές κινήσεις των 
ρομπότ. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το ρομπότ SMARC και θα μάθουν να το 
προγραμματίζουν για να εκτελεί βασικές κινήσεις. Θα μάθουν, επίσης, πώς να 
χρησιμοποιούν βρόχους για να το προγραμματίσουν να κάνει επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις. 
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I. Κατασκευάζοντας το SMARC 
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II. Πώς θα κάνετε το SMARC να κινείται 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει το περιβάλλον προγραμματισμού της εφαρμογής. 

Δείχνει, επίσης, τη θέση των μπλοκ προγραμματισμού (programming blocks). Εκεί θα 
βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να αναπτύξετε τα δικά σας προγράμματα. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στην εφαρμογή.  

Video https://youtu.be/EZDSG5iuMRk 
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Εικόνα 1: Η Παλέτα των Μπλοκ 

A. Ομαδοποιώντας τα μπλοκ 

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε, πώς τα μπλοκ ομαδοποιούνται με βάση το χρώμα 
τους. Η γνώση των γενικών κατηγοριών θα σας διευκολύνει να βρείτε το σωστό 
μπλοκ ανάλογα με το τι θέλετε να πετύχετε. Στις παρακάτω ενότητες θα εξετάσουμε 
λεπτομερώς την κάθε κατηγορία. 

Video https://youtu.be/alnW672tTNg 

 Τα Κίτρινα μπλοκ ελέγχουν τη ροή των εντολών  

 

Εικόνα 2: Τα Κίτρινα Μπλοκ 

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση ενός προγράμματος, τη διακοπή 
του, την παύση ή ακόμα και για την επανάληψη μιας ομάδας εντολών. 

Παλέτες των Μπλοκ 

Επανάληψη 

Αναίρεση Αντιγραφή 
Μπλοκ 

Παύση Προγράμματος 

Εκτέλεση του προγράμματος 

Συνδεδεμένο ρομπότ και 
επίπεδο μπαταρίας 
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Εικόνα 3: Τα Πορτοκαλί Μπλοκ 

Εικόνα 4: Τα Μωβ Μπλοκ 

 

 Tα Πορτοκαλί μπλοκ λειτουργούν με τους Αισθητήρες Χρώματος και Απόστασης 
(Color and Distance Sensor) και τον Αισθητήρα Κλίσης (Tilt Sensor) του Κέντρου 
Κίνησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν ένας ενεργοποιηθεί ένας από τους παραπάνω αισθητήρες, ενεργοποιούνται 
και αυτά τα Μπλοκ.  

 Τα Μωβ μπλοκ χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του ρομπότ με το 
περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να αναπαράγουν ήχους μέσω των ηχείων της συσκευής του χρήστη. Επίσης, 
μπορούν να αλλάζουν το χρώμα στα φώτα του Κέντρου Κίνησης και του Αισθητήρα 
Χρώματος και Απόστασης. 
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Εικόνα 5: Τα Λευκά Μπλοκ 

Εικόνα 6: Τα Ανοιχτά Μωβ Μπλοκ 

 Τα Λευκά μπλοκ, σας επιτρέπουν να κάνετε πιο πολύπλοκους προγραμματισμούς 
χρησιμοποιώντας «μεταβλητές» και «σταθερές». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση διαφόρων μαθηματικών 
υπολογισμών, δημιουργώντας λογικές εκφράσεις και παράγοντας τυχαίους αριθμούς 

 Τα Ανοιχτά Μωβ μπλοκ, σας επιτρέπουν να ηχογραφήσετε ήχους για να τους 
επαναλάβει το ρομπότ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το μπλοκ Ομαδοποίησης Ενεργειών (Group Actions), σας επιτρέπει να 
ομαδοποιήσετε σε ένα κουμπί μπλοκ διάφορες ενέργειες. 
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Εικόνα 7: Το Μπλοκ Ομαδοποίησης Ενεργειών 

 

 

 

 

 

Αυτό ισοδυναμεί με τη δημιουργία υπο-προγραμμάτων 

B. Πώς θα θέσετε το SMARC σε κίνηση  

Προκειμένου να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το SMARC, το πρώτο πράγμα που 
θα χρειαστούμε είναι το Μπλοκ Έναρξης (Start Block) που βρίσκεται στην Κίτρινη 
Παλέτα (Yellow Pallet). 

 

 

Υπάρχουν αρκετά μπλοκ που ελέγχουν την κίνηση του Κέντρου Κίνησης (Move Hub). 
Αυτά τα μπλοκ θα τα βρείτε στην Πράσινη Ενότητα της Παλέτας. Τα ποιο συνήθη 
μπλοκ παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Video https://youtu.be/P6M11rUicwE 

 

Move Base for Duration - ταχύτητα Κινητήρα A (-100..100) και 
ταχύτητα Κινητήρα B (-100..100) για διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) 

Move Base Tank for Distance - ταχύτητα Κινητήρα A (-100..100) 

και ταχύτητα Κινητήρα B (-100..100) για απόσταση (σε μοίρες 
περιστροφής των τροχών) 

 

Move Tank and Steer for Duration - Ταχύτητα και των δύο 
κινητήρων (- 100..100) και κατέυθυνση κίνησης (-
100..100) για διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) 

 

Move Tank and Steer for Distance - Ταχύτητα και των δύο 
κινητήρων (-100..100) και κατέυθυνση κίνησης (-100..100) για 
απόσταση (σε μοίρες περιστροφής των τροχών) 
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Move Tank - ταχύτητα Κινητήρα A (-100..100) και ταχύτητα 
Κινητήρα B (-100..100) 

 

Move Tank and Steer for Duration - Ταχύτητα και των δύο 
κινητήρων (-100..100) και κατέυθυνση κίνησης (-100..100) 

 

 

C. Παραδείγματα Προγραμμάτων 

 

 

Εικόνα 8: Κινώντας το SMARC 

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τα διαφορετικά μπλοκ κίνησης όπως φαίνεται στο 
παραπάνω παράδειγμα προγράμματος.  

Βίντεο με το παρακάτω κείμενο και το Smarc να εκτελεί τα προγράμματα. 

Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα στον Δημιουργικό Καμβά, εκτελέστε κάθε κομμάτι 
του κώδικα και παρατηρείστε αν υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες.  

Σημειώστε ότι τα μπλοκ κίνησης στα οποία δεν έχει οριστεί το χρονικό διάστημα (time 

interval) ή οι περιστροφές της κίνησης των τροχών, θα συνέχίσουν να περιστρέφουν 
τους κινητήρες αδιάκοπα. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να προστεθεί ένα μπλοκ 
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αναμονής που θα ορίζει το χρονικό διάστημα που θα δουλεύουν οι κινητήρες και στη 
συνέχεια ένα block διακοπής της λειτουργίας των κινητήρων. 

Πώς θα θέσετε το SMARC σε κίνηση. - https://youtu.be/kOcbzTXXOqE 

Σημείωση: Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την πρώτη δραστηριότητα του απλού 
αυτοκινήτου ή την πρώτη από τη σειρά δραστηριοτήτων του Βέρνυ, θα μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιήσει την απλοποιημένη έκδοση των μπλοκ κίνησης. 

 

Εικόνα 9: Η Αρχική Οθόνη της Εφαρμογής Lego Boost App 

Βήμα 1: Περιηγηθείτε στην Αρχική Οθόνη (Main Lobby Scene) και επιλέξτε το εικονίδιο 
Απλό Αυτοκίνητο (Simple Drive Car). 
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Εικόνα 10: Απλό Αυτοκίνητο - Δραστηριότητα 1 

Βήμα 2: Επιλέξτε την Πρώτη Δραστηριότητα  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ προς τον δάσκαλο: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τα προγράμματα πατώντας 
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του Lego Boost Code για πέντε δευτερόλεπτα. 

 

 

Εικόνα 11: Κατασκευάζοντας το Απλό Αυτοκίνητο 
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Βήμα 3: Αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
θα εμφανιστούν τα σχέδια για την κατασκευή του αυτοκινήτου. Μπορείτε να 
προχωρήσετε στην τελευταία σελίδα και να πατήσετε στο εικονίδιο με το τικ.  

 

Εικόνα 12: Τα Βασικά Block για Απλές Κινήσεις 

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε τα απλά μπλοκ κίνησης για να κινήσετε το Smarc. Πόσο 
μακριά θα φτάσει όταν χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μπλοκ με ευθύ βέλος; Κινείται προς 
την αναμενόμενη κατεύθυνση;  

Σημείωση προς τον δάσκαλο: Οι κινητήρες του Smarc βρίσκονται στο μπροστινό μέρος 
του ρομπότ, ενώ στο Απλό Αυτοκίνητο έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος. 
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III. Ο Προγραμματισμός με χρήση Βρόχων 

Με τη βοήθεια των βρόχων, το Smarc μπορεί να επαναλαμβάνει εύκολα μπλοκ κώδικα 
χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση τους ξανά και ξανά. Στον προγραμματισμό 
υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βρόχων.  

Οι “Βρόχοι For (For Loops)” επιτρέπουν στους προγραμματιστές να επαναλαμβάνουν 
τον κώδικα συγκεκριμένες φορές.  

Οι “Βρόχοι While (While Loops)” προϋποθέτουν μια συνθήκη να είναι αληθής 
προκειμένου να επαναληφθεί ο κώδικας.  

Οι “Ατέρμονες Βρόχοι (Forever Loops)” επαναλαμβάνουν τον κώδικα συνεχώς. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητοι, διότι μπορεί να 
καταναλώσουν τους πόρους του υπολογιστή αλλά και να τελειώσουν οι μπαταρίες 
του ρομπότ μας.  

Video: https://youtu.be/BqONjjlYygo 

 

 Οι “Βρόχοι For (For Loops)”. 
Ο Μετρητής του Βρόχου For (Loop For Count): 

Επαναλαμβάνει τα περικλυόμενα κομμάτια κώδικα για 
συγκεκριμένες φορές, οι οποίες καθορίζονται από τον 
χρήστη. 
 

 

 

 

Video  

 

 

 Οι “Βρόχοι While (While Loops)”  
Ο Βρόχος While True (Loop While True): Επαναλαμβάνει τα 
περικλυόμενα κομμάτια κώδικα όταν μια συνθήκη είναι 
αληθής. 
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Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ότι θα εκτελεστεί ο βρόχος 
αν μια συνθήκη είναι είτε αληθής είτε ψευδής.  

 

Video  

 

 

 Οι “Ατέρμονες Βρόχοι (Forever Loops)”  

Ο Ατέρμονας Βρόχος (Loop Forever): Επαναλαμβάνει 
τα περικλειόμενα κομμάτια κώδικα για πάντα. 

 

 

Χρησιμοποιώντας Βρόχους - https://youtu.be/q6hnPomkLXA 

 

Παραδείγματα Προγραμμάτων Μπλοκ Βρόχου 

 
Εικόνα 13: Πρόγραμμα – Τα Μπλοκ Βρόχων 

Δοκιμάστε τους διαφορετικούς τύπους των εντολών Βρόχου που φαίνονται στο 
παραπάνω παράδειγμα.  
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Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα στον Δημιουργικό Καμβά, εκτελέστε κάθε μπλοκ 
του κώδικα και παρατηρείστε τις διαφορές και τις ομοιότητες. 

Θα δείτε ότι το τελευτάιο μπλοκ κώδικα δεν δουλεύει σωστά. Δοκιμάστε να το κάνετε 
να δουλέψει έτσι ώστε ο Βρόχος να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού 
(δηλαδή, η συνθήκη του βρόχου γίνεται αληθής).  

 

Χρησιμοποιώντας Βρόχους παραδείγματα - https://youtu.be/P24h765joD4 

 

 

 
Εικόνα 14: Πρόγραμμα – Εμφωλευόμενος Βρόχος 

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εισάγετε άλλον έναν Ατέρμονα Βρόχο (Forever Loop) 

και να προσθέσετε έξω από το μπλοκ του Βρόχου While True ένα μπλοκ εμφάνισης 
κουμπιού. Αυτό ονομάζεται εμφωλευόμενος βρόχος – nested loop, δηλαδή ένας 
βρόχος μέσα σε βρόχο. 
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2. Χρησιμοποιώντας Αισθητήρες με το Smarc 

I. Αισθητήρες 

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε πως μπορούμε να ενσωματώσουμε έναν αισθητήρα 
στο Smarc και να τον χρησιμοποιήσουμε για να ανιχνεύσουμε αντικείμενα, διάφορα 
χρώματα, την ένταση του φωτός και την απόσταση από ένα αντικείμενο.  

A. Ο Αισθητήρας Χρώματος και Απόστασης Lego Boost 

Ο αισθητήρας είναι μια συσκευή που ανιχνεύει γεγονότα ή αλλαγές στο περιβάλλον 
και στέλνει τις πληροφορίες σε έναν υπολογιστή, προκειμένου να τις επεξεργαστεί και 
να εκτελέσει ενέργειες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χρήσης αισθητήρων στην 
καθημερινή ζωή. Από τη χρήση αισθητήρων κίνησης που ανιχνεύουν την κίνηση και 
ανοίγουν τα φώτα ή μια πόρτα, μέχρι τους αισθητήρες θερμοκρασίας που ανιχνεύουν 
τη θερμοκρασία και ενεργοποιούν τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά. 
Χρησιμοποιούνται επίσης στις περισσότερες συσκευές που ελέγχονται με 
τηλεχειριστήριο, όπως οι τηλεοράσεις και τα κλιματιστικά.  

Video: https://youtu.be/lsdUvx3tvjM 

Ο αισθητήρας Χρώματος και Απόστασης του LEGO BOOST (Color and 

Distance sensor) που φαίνεται στην Εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:  

Ανιχνεύει απόσταση – Πόσο μακριά βρίσκεται ένα αντικείμενο/εμπόδιο από 
τον αισθητήρα.  

 Ανιχνεύει χρώμα – μπορεί να ανιχνεύσει συγκεκριμένα χρώματα (Μαύρο, 
Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό) καθώς και την απουσία 
χρώματος  

 Ανιχνεύει κίνηση – μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ανιχνευτής κίνησης  
 Ανιχνεύει το φως – Μπορεί να ανιχνεύσει το επίπεδο του φωτός (τη 

φωτεινότητα) που ανακλάται στον αισθητήρα μετρώντας από το 0 – 

σκοτεινότερο έως το 10 – φωτεινότερο.  
Επιπλέον, ο αισθητήρας χρώματος και απόστασης μπορεί να εκπέμψει φως 
διαφορετικών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε και έναν συνδυασμό των τριών).  

  

Ο Αισθητήρας 
Χρώματος και 

Απόστασης 
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B. Ανίχνευση Αντικειμένων 

 

Τα Μπλοκ Ανίχνευσης Αντικειμένων 

 

Ενεργοποίηση σε Απόσταση (Trigger on Distance Block) – 

Ενεργοποιείται όταν η απόσταση που «διαβάζει» ο αισθητήρας είναι 
μικρότερη από την τιμή που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του. Όταν 
ενεργοποιηθεί εκτελεί την ακολουθία που βρίσκεται στη συνέχεια. 

Λαμβάνει τιμές από 0 έως 10. 

 

Αναφορά Αισθητήρα Απόστασης (Sensor Distance Reporter) – Δείχνει 
σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα απόσταση που «διαβάζει» ο 
αισθητήρας. Για να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των άλλων μπλοκ. Λαμβάνει τιμές από 0 
έως 10.  

 

Αναμονή για Απόσταση (Wait for Distance) – Περιμένει μέχρι η 
απόσταση που θα «διαβάσει» ο αισθητήρας να είναι μικρότερη από 
αυτή που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του. Όταν ένα αντικείμενο 
δεν είναι κοντά στην τιμή αυτή, το πρόγραμμα παραμένει σε αναμονή 
και μόνο όταν η συνθήκη εκπληρωθεί το πρόγραμμα συνεχίζει στην 
επόμενη ακολουθία οδηγιών. Λαμβάνει τιμές από 0 έως 10. 
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Παραδείγματα Προγραμμάτων Ανίχνευσης Αντικειμένων 

 

Εικόνα 15: Ανίχνευση Εμποδίων 

1. Το πρώτο πρόγραμμα ενεργοποιεί όταν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε 
απόσταση μικρότερη του 5 από το Smarc. Τότε το Smarc θα κινηθεί ευθεία για 
απόσταση όση η περιστροφή των τροχών της κατά 360 μοίρες με ταχύτητα 50. 

2. Το δεύτερο μπλοκ δείχνει σε πραγματικό χρόνο την απόσταση ενός 
αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα.  

3. Το τρίτο πρόγραμμα παίρνει την απόσταση και τη χρησιμοποιεί ως «είσοδο» 
για την επιλογή και εμφάνιση διαφορετικών χρωμάτων στο λαμπάκι του 
κέντου κίνησης (move hub). Παρατηρήστε ότι όταν αλλάζει η απόσταση από 
ένα αντικείμενο, αλλάζει επίσης και το χρώμα. 

4. Στο τέταρτο πρόγραμμα, το Smarc αρχίζει να κινείται μπροστά με ταχύτητα 5 
και όταν ανιχνεύει ένα αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη του 8 σταματάει να 
κινείται για ένα δευτερόλεπτο. Μετά προσπαθεί να κινηθεί ξανά. 

 

 

 

Ανίχνευση αντικειμένων με τον Smarc, Παραδείγματα προγραμμάτων -

 https://youtu.be/pMXPpNAF0oA 
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Ανίχνευση Χρωμάτων 

Ο αισθητήρας του Lego BOOST έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει έξι χρώματα (Μαύρο, 
Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό και την απουσία χρώματος –καθόλου χρώμα, 
που σημαίνει ότι ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει αντικείμενο). 

Video: https://youtu.be/jRVlP2MmA7w 

 

 
Εικόνα  16: Τα Χρώματα που μπορεί να "δει" ο αισθητήρας: Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό 

Σημειώσεις: 

Όταν το αντικείμενο δεν βρίσκεται στην ενδεικνυόμενη περιοχή του αισθητήρα, τότε 
το χρώμα ενδεχομένως να μην ανιχνευθεί σωστά. Για παράδειγμα, ένα πράσινο 
αντικείμενο μπορεί να ανιχνευθεί ως μπλε. 

Video: https://youtu.be/XhXCbJg3M5g 

Επίσης, εάν το χρώμα του αντικειμένου δεν είναι ένα από τα έξι προτεινόμενα 
χρώματα, η εφαρμογή θα δείξει το πλησιέστερο χρώμα. Για παράδειγμα, το πορτοκαλί 
θα αναγνωριστεί σαν κόκκινο.  

Video: https://youtu.be/bMA1FY3X_sM 

 

Τα Μπλοκ Ανίχνευσης Χρωμάτων: 

 

Ενεργοποίηση με Χρώμα (Trigger on Color) – Ενεργοποιείται όταν το 
χρώμα που μετράει ο αισθητήρας ταυτίζεται με την τιμή που 
υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του. Όταν ενεργοποιηθεί εκτελεί την 
ακολουθία που βρίσκεται στη συνέχεια. Μπορεί να πάρει επτά τιμές: Μη 
χρώμα, Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο και Λευκό. 

 

 

Αναμονή για Χρώμα (Wait for Color) – Περιμένει το χρώμα που μετράει 
ο αισθητήρας να ταυτιστεί με το χρώμα που υποδεικνύεται στο κάτω 



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

26 

    

μέρος του. Όταν το χρώμα που ανιχνεύεται δεν είναι αυτό που 
υποδεικνύεται, το πρόγραμμα παραμένει σε παύση και μόνο όταν η 
συνθήκη εκπληρωθεί το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη ακολουθία 
οδηγιών. Μπορεί να πάρει επτά τιμές: Μη χρώμα, Μαύρο, Μπλε, 
Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο και Λευκό. 

  

 

Αναφορά του Αισθητήρα Χρώματος (Sensor Color Reporter) – Δείχνει 
σε πραγματικό χρόνο το τρέχον χρώμα που μετράει ο αισθητήρας. 
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να 

τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των άλλων μπλοκ. Μπορεί να δείξει επτά 
τιμές: Μη χρώμα, Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο και Λευκό. 

 

Παραδείγματα προγραμμάτων ανίχνευσης χρωμάτων 

Για να δούμε τα προγράμματα ανίχνευσης χρωμάτων, θα πρέπει πρώτα να 
εγκαταστήσουμε τον διαδραστικό κινητήρα.  

 
Εικόνα 17: Πρόγραμμα- Ανίχνευση Χρωμάτων 

 

1. Το πρώτο μπλοκ απλά υποδεικνύει σε πραγματικό χρόνο το χρώμα του 
αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα.  

2. Το δεύτερο πρόγραμμα ενεργοποιεί όταν ένα αντικείμενο πράσινου χρώματος 
βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα του Smarc. Τότε το Smarc θα κινήσει 
την πίσω προπέλα κατά 180 μοίρες δεξιόστροφα με ταχύτητα 50.  
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3. Το τρίτο πρόγραμμα ενεργοποιεί όταν ένα αντικείμενο κόκκινου χρώματος 
βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα του Smarc. Τότε το Smarc θα κινήσει 
την πίσω προπέλα κατά 180 μοίρες αριστερόστροφα με ταχύτητα 50. 

4. Το τέταρτο πρόγραμμα ενεργοποιεί όταν ένα αντικείμενο μπλε χρώματος 
βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα του Smarc. Τότε το Smarc θα κινήσει 
την πίσω προπέλα κατά 360 μοίρες δεξιόστροφα με ταχύτητα 100. 

5. Το πέμπτο πρόγραμμα ενεργοποιεί όταν ένα αντικείμενο μαύρου χρώματος 
βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα του Smarc. Τότε το Smarc θα κινήσει 
την πίσω προπέλα κατά 360 μοίρες αριστερόστροφα με ταχύτητα 100.  

 

 

Ανιχνεύοντας χρώματα με τον Smarc, Παραδείγματα Προγραμμάτων   -
 https://youtu.be/deGheXWeQHQ   
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C. Τα Μπλοκ If/Else: 

Η δήλωση If/Else διευκολύνει το Smarc να πάρει αποφάσεις ανάλογα με τι «βλέπει» η 
«είσοδος» του αισθητήρα. Εάν (If) μία συνθήκη είναι Αληθής (που σημαίνει ότι είναι 
TRUE), το Smarc θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο μπλοκ κώδικα. Διαφορετικά (Else), αν 
η συνθήκη Ψευδής (που σημαίνει ότι είναι FALSE), το Smarc θα εκτελέσει ένα άλλο 
μπλοκ κώδικα. 

Video: https://youtu.be/2TVVUus5OYc 

 

If/Else - Εάν μια συνθήκη είναι Αληθής, τότε εκτελεί την πάνω 
ακολουθία, διαφορετικά, εάν είναι Ψευδής, εκτελεί την κάτω 
ακολουθία. 

 

Τελεστής Ισότητας (Equal Operator) - Επιστρέφει Αληθές όταν η 
«είσοδος» ενός αισθητήρα (χρώμα/απόσταση/φως περιβάλλοντος) 
είναι ίση με κάποια τιμή. 

 

Τελεστής Μικρότερο Από (Less Than Operator) - Επιστρέφει Αληθές 
όταν μια «είσοδος» ενός αισθητήρα (χρώμα/απόσταση/φως 
περιβάλλοντος) είναι μικρότερη από κάποια τιμή. 

 

Τελεστής Μεγαλύτερο Από (Greater Than Operator) - Επιστρέφει 
Αληθές όταν η «είσοδος» ενός αισθητήρα (χρώμα/απόσταση/φως 
περιβάλλοντος) είναι μεγαλύτερη από κάποια τιμή.  

 

Τελεστής Μη Ισότητας (Not Equal Operator) - Επιστρέφει Αληθές 
όταν η «είσοδος» ενός αισθητήρα (χρώμα/απόσταση/φως 
περιβάλλοντος) δεν είναι ίση με κάποια τιμή.  

 

Μέτρηση της Ποσότητας Ανακλώμενου Φωτός: Τα Μπλοκ Μέτρησης Ανακλώμενου 
Φωτός: 
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Αναφορά του Αισθητήρα Φωτεινότητας (Sensor Light Level Reporter) 

– Δείχνει σε πραγματικό χρόνο το επίπεδο φωτός (τη φωτεινότητα) 
του περιβάλλοντος που μετράει ο αισθητήρας. Προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω 
μέρος άλλων μπλοκ. Μπορεί να δείξει τιμές από το (1) έως το (10). Το 
ένα είναι το σκοτεινότερο και το δέκα το φωτεινότερο.  
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II. Ανιχνεύοντας Ήχο με το Smarc 

A. Αντίδραση σε Ήχο 

Ένα ρομπότ που ενεργοποιείται με το ήχο 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το Smarc με χρήση ήχων, 
όπως με ένα παλαμάκι, και με διαφορετικές εντάσεις ήχου, χρησιμοποιώντας τα 
μπλοκ του Αισθητήρα Ήχου. 

Στην περίπτωση του Smarc, ο αισθητήρας ήχου είναι ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο 
το οποίο, όμως, δεν βρίσκεται στο Κέντρο Κίνησης. Αντιθέτως, βασίζεται στο 
μικρόφωνο της συσκευής με την οποία συνδέεται, είτε είναι tablet, φορητός 
υπολογιστής ή smartphone. 

Η εφαρμογή Lego Boost App μπορεί να αναγνωρίσει πόσο δυνατά είναι ένας ήχος. Ως 
εκ τούτου, μπορούμε να προγραμματίσουμε το Smarc να αντιδρά διαφορετικά, 
ανάλογα με την ένταση του ήχου που λαμβάνει 

Video: https://youtu.be/eVeej5jBIng 

B. Τα Μπλοκ Ανίχνευσης Ήχου (Sound Sensor Blocks): 

Ενεργοποίηση σε Επίπεδο Ήχου (Trigger on Sound Level) – Ενεργοποιεί 
όταν το επίπεδο του ήχου που μετράει ο αισθητήρας είναι μεγαλύτερο 
από το επίπεδο ήχου που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του. Όταν 
ενεργοποιηθεί, εκτελεί την ακολουθία του κώδικα που ακολουθεί. 
Μπορεί να πάρει έντεκα τιμές από 0 -10.  

 

 

Αναμονή για Επίπεδο Ήχου (Wait for Sound Level) – Αναμένει το 
επίπεδο ήχου που μετράει ο αισθητήρας να είναι μεγαλύτερο από το 
επίπεδο ήχου που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του. Αν το επίπεδο 
ήχου που ανιχνεύεται δεν είναι μεγαλύτερο από την υποδεικνυόμενη 
τιμή, το πρόγραμμα παραμένει σε παύση και μόνο όταν η συνθήκη 
εκπληρωθεί το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη ακολουθία οδηγιών. 

Μπορεί να πάρει έντεκα τιμές από 0 -10.  

 

Αναφορά του Επιπέδου Ήχου (Sound Level Reporter) - Δείχνει σε 
πραγματικό χρόνο το τρέχον επίπεδο ήχου που μετράει ο αισθητήρας. 
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να 
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τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των άλλων μπλοκ. Μπορεί να δείξει τιμές 
από 0-10, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου δεκαδικού ψηφίου, π.χ. 
7,8.  
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Παραδείγματα Προγραμμάτων Ανίχνευσης Ήχου 

Πρόγραμμα 1 

 

Εικόνα 24: Πρόγραμμα 1- Ανίχνευση Ήχου 

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στον Δημιουργικό Καμβά και εκτελέστε το μπλοκ κώδικα: 

1. Ο κώδικας θα εκτελεστεί όταν ενεργοποιηθεί το μπλοκ Ενεργοποίηση σε 
Επίπεδο Ήχου (Trigger on Sound Level). Αυτό θα συμβεί όταν ανιχνευτεί 
επίπεδο θορύβου μεγαλύτερο του 5. 

2. Αν ανιχνευτεί ο ήχος, το Smarc θα κινηθεί προς τα μπροστά με χρήση του 
μπλοκ Drivebase Move Steering με ταχύτητα 50.  

3. Το μπλοκ Αναμονή για Χρόνο (Wait for Time) έχει τιμή 1 δευτερόλεπτο. Ο 
λόγος που χρησιμοποιούμε αυτό το μπλοκ είναι για να μην ανιχνεύσει το 
Smarc δύο φορές τον ίδιο ήχο και ενεργοποιήσει τη συνέχεια του 
προγράμματος.  

4. Το μπλοκ Αναμονή για Επίπεδο Ήχου (Wait for Sound Level) αναμένει για 
επίπεδο θορύβου μεγαλύτερο του 5 για να ενεργοποιήσει την εκτέλεση του 
υπόλοιπου κώδικα. 

5. Τέλος, όταν το μπλοκ Αναμονή για Επίπεδο Ήχου (Wait for Sound Level) 
ενεργοποιηθεί, το μπλοκ Drivebase Stop ενεργοποιεί και σταματάει την κίνηση 
του Smarc. 
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Ανιχνεύοντας Ήχο με τον Smarc, Παραδείγματα Προγραμμάτων   1 -   

https://youtu.be/ORtgE-0H3V4 

 

Πρόγραμμα 2 

 

Εικόνα 25: Πρόγραμμα 2 – Ανίχνευση Ήχου 

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στον Δημιουργικό Καμβά και εκτελέστε το μπλοκ κώδικα: 

1. Ένας Ατέρμονας Βρόχος (Forever Loop) θα διατρέχει όλο το πρόγραμμα 
προκειμένου το Smarc να ελέγχει συνεχώς την καταγραφή του αισθητήρα και να 
συμπεριφέρεται ανάλογα.  

2. Εντός του Βρόχου, υπάρχει ένα μπλοκ If/Else το οποίο αν είναι TRUE, το Smarc θα 
κινείται μπροστά και αν είναι FALSE, το Smarc θα σταματάει.  

3. Το μπλοκ Σύγκριση Μεγαλύτερο Από (Compare Greater Than) ορίζει τη συνθήκη 
του μπλοκ Επιλογής (Switch block). Το μπλοκ Σύγκριση Μεγαλύτερο Από συγκρίνει 
το αποτέλεσμα του μπλοκ Αναφορά του Αισθητήρα Επιπέδου Ήχου (Sensor 
Sound Level Reporter) με την τιμή 2. Αν επιστρέψει αληθές, τότε ο αισθητήρας 
ανιχνεύει επίπεδο ήχου μεγαλύτερο από 2, ενώ αν επιστρέψει ψευδές τότε το 
επίπεδο ήχου είναι ίσο ή μικρότερο του 2.  

4. Εάν το αποτέλεσμα του μπλοκ If/Else είναι αληθές, το μπλοκ Drivebase Move 

Steering θα κινήσει το Smarc με ταχύτητα 55 και γωνία 0 μοιρών και θα συνεχίσει 
να το κάνει για 0,2 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ψευδές, το μπλοκ Drivebase Stop θα 
σταματήσει την κίνηση του Smarc.  
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Ανιχνεύοντας Ήχο με τον Smarc, Παραδείγματα Προγραμμάτων 2 
https://youtu.be/jh1_ySNsOZI 
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III. Ελέγχοντας το Smarc με τηλεχειριστήριο 

A. Τηλεχειρισμός 

Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε πώς μπορεί να κινηθεί το Smarc με χρήση 
τηλεχειριστήριου.  

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να επικοινωνήσουμε με ένα ρομπότ. Πιο συχνά 
ελέγχουμε τα ρομπότ είτε με ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο, είτε κινούνται 
αυτόνομα παίρνοντας οδηγίες από το πρόγραμμα ελέγχου τους (που είναι αυτό που 
κάναμε με το Smarc στα προηγούμενα κεφάλαια). 

Τα ρομπότ απομακρυσμένου ελέγχου έχουν διάφορες επιστημονικές χρήσεις 
περιλαμβανομένης της χρήσης τους σε επικίνδυνα περιβάλλοντα όπως σε ακραία 
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και ραδιενεργές τοποθεσίες, μπορούν να τοποθετούν 
στο βυθό των ωκεανών σωλήνες και καλώδια, καθώς και να χρησιμοποιούνται για 
την εξερεύνηση του διαστήματος και των πλανητών.  

Video: https://youtu.be/mrQXPuc1qvw 
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B. Τα Μπλοκ Απομακρυσμένου Ελέγχου (Remote Control Blocks): 

Προβολή του Χειριστηρίου (Joystick Widget Show) – Όταν αυτό το 
μπλοκ ενεργοποιηθεί, εμφανίζει το Χειριστήριο στην Εφαρμογή Lego 
BOOST App. 

 

Απόκρυψη του Χειριστηρίου (Joystick Widget Hide) - Όταν αυτό το 
μπλοκ ενεργοποιηθεί, κρύβει το Χειριστήριο στην Εφαρμογή Lego 

BOOST App.  

 

Αναφορά της Ταχύτητας του Χειριστηρίου (Joystick Widget Speed 
Reporter) – Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα ταχύτητα 
του Χειριστηρίου (-100..100). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
πρόγραμμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των άλλων 
μπλοκ. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν «είσοδος» 
της κατεύθυνσης σε ένα μπλοκ Drivebase Move Steering. Μπορεί να 
δείχνει ταχύτητες από -100 έως 100 περιλαμβανομένων δύο δεκαδικών 
ψηφίων, για παράδειγμα 78,89. 

 

Αναφορά της Διεύθυνσης του Χειριστηρίου (Joystick Widget Steering 
Reporter) - Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα κατεύθυνση 
του Χειριστηρίου (-100..100). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
πρόγραμμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των άλλων 
μπλοκ. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν «είσοδος» 
της ταχύτητας σε ένα μπλοκ Drivebase Move Steering. Μπορεί να 
δείχνει ταχύτητες από -100 έως 100 περιλαμβανομένων δύο δεκαδικών 
ψηφίων, για παράδειγμα 78,89.  
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Παραδείγματα Προγραμμάτων για Τηλεχειριστήριο 

Πρόγραμμα 1 

 

Εικόνα 26: Πρόγραμμα - Απομακρυσμένος Έλεγχος 

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στον Δημιουργικό Καμβά και εκτελέστε το μπλοκ κώδικα: 

1. Το μπλοκ Προβολή του Χειριστηρίου (Joystick Widget Show) θα εμφανίσει το 
χειριστήριο στην εφαρμογή (Εικόνα   ).  

2. Ένας Ατέρμονας Βρόχος (Forever Loop) θα διατρέχει όλο το πρόγραμμα 
προκειμένου το Smarc να ελέγχει συνεχώς την καταγραφή του χειριστηρίου και να 
συμπεριφέρεται ανάλογα.  

3. Εντός του Βρόχου υπάρχει ένα μπλοκ Drivebase Move Steering το οποίο θα 
λαμβάνει σαν «είσοδο» της ταχύτητας την καταγραφή του μπλοκ Αναφορά της 
Ταχύτητας του Χειριστηρίου (Joystick Widget Speed Reporter) και σαν «είσοδο» 
της κατεύθυνσης την καταγραφή του μπλοκ Αναφορά της Διεύθυνσης του 
Χειριστηρίου (Joystick Widget Steering Reporter).  
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Εικόνα 27: Πρόγραμμα - Το Χειριστήριο 

 

Πρόγραμμα 2 

 

Εικόνα 28: Πρόγραμμα 2 – Απομακρυσμένος Έλεγχος 

Κάποιες φορές χρειαζόμαστε πιο ακριβή έλεγχο της κίνησης του Smarc και η ταχύτητα 
«εισόδου» είναι τόσο μεγάλη που δεν μας το επιτρέπει. Μπορούμε να κάνουμε ένα 
κόλπο για να μειώσουμε την ταχύτητα «εισόδου» που στέλνει το μπλοκ Αναφορά της 
Ταχύτητας του Χειριστηρίου (Joystick Widget Speed Reporter). Χρησιμοποιούμε έναν 
Τελεστή Διαίρεσης (Division Operator) για την ταχύτητα «εισόδου» του μπλοκ 
Drivebase Move. Η «είσοδος» του μπλοκ Αναφορά της Ταχύτητας του Χειριστηρίου 

αρχικά διαιρείται δια 4 και στη συνέχεια αυτή η τιμή αποστέλλεται σαν την τιμή της 
ταχύτητας. Για παράδειγμα, αν η τιμή που «διαβάζει» το χειριστήριο είναι 100, η 
ταχύτητα, τελικά, θα γίνει:  
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100 ÷ 4 = 25 

Έτσι, η πραγματική ταχύτητα θα είναι 25. 

 

Ελέγχοντας το Smarc με τηλεχειριστήριο,Παραδείγματα Προγραμμάτων- 

https://youtu.be/-E4jjqzJn0s 

 



Αυτό το έγγραφο μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους  
παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η αναγνώριση των συντακτών του 

εγγράφου και όλων των ισχυόντων τμημάτων της ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021
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