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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα είναι μια εμπειρία εκμάθησης και
προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, η οποία συνδυάζει επισκέψεις
σε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με ενημερωτικές διαδραστικές
συνομιλίες για επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα ψηφιακά παιχνίδια
που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή των νέων. Τα Εξειδικευμένα
Μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνονται στο πανεπιστήμιο και
να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαστήρια ή άλλο εξοπλισμό.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Προγραμματισμός Ρομπότ ABB: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι
να διδάξει στους μαθητές πώς να προγραμματίσουν το βιομηχανικό
ρομπότ ABB-IRB 360. Για τον προγραμματισμό των ρομπότ θα
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος "από σημείο σε σημείο" μέσω flex pendant.
Αυτή είναι η μέθοδος online προγραμματισμού.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Για μαθητές και καθηγητές επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και γενικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Βασικές γνώσεις σχετικές με τα βιομηχανικά ρομπότ .

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

3 ακαδημαϊκές ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεκπεραιωθεί από βοηθό καθηγητή ή
ερευνητή στο πανεπιστήμιο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι μια πολύ
καλή εναλλακτική λύση αντί του κανονικού διδακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Γνώση και δεξιότητες για τον online προγραμματισμό των βιομηχανικών
ρομπότ της ABB, γνώση και κατανόηση των κινηματικών δομών των
ρομπότ.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Γνώση και δεξιότητες για τον online προγραμματισμό των βιομηχανικών
ρομπότ της ABB, γνώση και κατανόηση των κινηματικών δομών των
ρομπότ. διδακτικές δεξιότητες για διδασκαλία σχετική με βιομηχανικά
ρομπότ. παιδαγωγικές δεξιότητες για τη χρησιμοποίηση σε παρουσιάσεις
και πρακτικές δραστηριότητες στη διδασκαλία.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες επικοινωνίας στην επιστήμη. δεξιότητες εκπαιδευτικής
προσέγγισης

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Για τη διάλεξη : ένας προβολέας ή τηλεόραση και, επιπλέον, εκτυπωμένα
φυλλάδια. Εάν στην ενημερωτική συζήτηση συμπεριληφθεί η επίδειξη, θα
χρειαστεί επίσης ένα ρομπότ και ένα pendant διδασκαλίας
Για την πρακτική άσκηση: ρομπότ ABB: IRB-360 και flex pendant.
ενδεχομένως φυλλάδια για το θεωρητικό υλικό ή προβολέα πολυμέσων
για απεικόνιση σχημάτων ή κώδικα. Οι φοιτητές πρέπει να φυλάσσουν τα
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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φυλλάδια για αναφορά κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

1. Ενημερωτική ομιλία / Διάλεξη: θεωρητική διδασκαλία και συνεδρία
ερωτήσεων και απαντήσεων
2. Πρακτική δραστηριότητα - πρακτική άσκηση: η πρακτική εφαρμογή
όλων αυτών που έχουν εξηγηθεί θεωρητικά
3. Προβληματισμός εκ μέρους των μαθητών .

ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

https://new.abb.com/

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Application manual FlexPendant, SDK RobotWare 5.15, Document
ID: 3HAC036958-001, Revision: B

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ΓΙ Α ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

[1] Niku, Saeed. 2001. Introduction to Robotics Analysis, Systems and
Applications, San Luis Obispo, California, Prentice Hall,.

https://library.e.abb.com/public/b60548090c886120c1257b5f002f825
0/3HAC036958-en.pdf

[2] Abigo Izabo, Tarig Faisal, Mahmud Iwan, Al-Assadi, Hanif Ramli
„Programming ABB Industrial Robot for an Accurate Handwriting”
[3] „ABB Robotics IRC5 Training Manual”. 2011.
[4] ABB Robotics. 2010. „Operating Manual RobotStudio“ 5.13,.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας:
Slovakia )

Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Ένα ρομπότ ορίζεται ως μια μηχανή που λειτουργεί αυτόματα και
αντικαθιστά τις ανθρώπινες προσπάθειες αν και μπορεί να μη μοιάζει με
άνθρωπο. Ένα ρομπότ σχεδιάστηκε και προορίζεται να ελεγχτεί από
έναν υπολογιστή ή κάποια παρόμοια συσκευή. Η μηχατρονική
ασχολείται με τη μελέτη της ρομποτικής. Η ρομποτική είναι η τέχνη, η
γνωσιακή βάση και η τεχνογνωσία του σχεδιασμού, εφαρμογής και
χρήσης ρομπότ στις ανθρώπινες εργασίες. Ένα ρομποτικό σύστημα
αποτελείται όχι μόνο από ρομπότ, αλλά και από άλλες συσκευές και
συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα ρομπότ για την
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών.
Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή στον προγραμματισμό
των ρομπότ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προγραμματισμού ενός ρομπότ:
- Teaching pendant (online προγραμματισμός): Ο προγραμματισμός
μέσω teaching pendant είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος προγραμματισμού
ρομπότ. Για να προγραμματίσει το ρομπότ, ο χειριστής χρησιμοποιεί το
pendant για να μετακινήσει το ρομπότ από σημείο σε σημείο,
αποθηκεύοντας κάθε θέση ξεχωριστά. Όταν το πρόγραμμα έχει μαθευτεί,
το ρομπότ μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα με πλήρη ταχύτητα. Το
ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας ακριβείς
συντεταγμένες. Αυτός ο προγραμματισμός απαιτεί το ρομπότ να τεθεί σε
"λειτουργία διδασκαλίας" καθώς οι άλλες λειτουργίες διακόπτονται
- Offline προγραμματισμός (προσομοίωση): Σε αυτή τη μορφή
προγραμματισμού, το πρόγραμμα προσομοιώνεται και δημιουργείται εκ
των προτέρων σε έναν υπολογιστή. Οι υπόλοιπες λειτουργίες του ρομπότ
δεν διακόπτονται καθώς ο προγραμματισμός γίνεται ανεξάρτητα
χρησιμοποιώντας ένα εικονικό μοντέλο του ρομπότ
- Διδασκαλία με επίδειξη: ο χειριστής μετακινεί το ρομπότ, είτε με το
χειρισμό ενός αισθητήρα δύναμης είτε με ένα χειριστήριο το οποίο είναι
συνδεδεμένο στο ρομπότ. Όπως και με το teaching pendant, ο χειριστής
πρέπει να αποθηκεύσει κάθε θέση στον υπολογιστή του ρομπότ.
Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργία δεξιοτήτων για τον
προγραμματισμό ηλεκτρονικών ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα teaching
pendant.

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναμένεται ότι στις επόμενες δεκαετίες, τα ρομπότ θα εκτελούν μια
αυξανόμενη ποικιλία ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εκτός από τη
συνεχιζόμενη σημασία τους στη βιομηχανία και σε τομείς όπως η
ιατρική, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε τομείς που δεν
συνδέονται παραδοσιακά με τον αυτοματισμό, όπως ο τουρισμός.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την τάση, οι γνώσεις και οι δεξιότητες στη
ρομποτική και τη μηχανική αναμένεται να καταστούν βασική ικανότητα
απασχολησιμότητας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Εισαγωγή
Ο προγραμματισμός ABB Robot είναι η πρακτική της διαμόρφωσης και
προγραμματισμού βιομηχανικών ρομπότ και σήμερα αντιπροσωπεύει
μια γνωστή μάρκα ρομπότ. Η ABB παραδίδει το υλικό του ρομπότ, ενώ
το λογισμικό γράφεται από τον προγραμματιστή ρομπότ της ABB σε
μια γλώσσα που ονομάζεται RAPID, ο οποίος είναι ένας συγκεκριμένος
κώδικας ABB. Το ρομπότ ABB χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση
εργασιών που εκτελούνται από ανθρώπους ή για την πλήρη
αντικατάστασή τους και γενικά τα ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να
ελέγχονται από έναν υπολογιστή ή κάποια παρόμοια συσκευή. Οι κινήσεις
του ρομπότ ελέγχονται μέσω ενός ελεγκτή ο οποίος βρίσκεται υπό την επίβλεψη
του υπολογιστή ο οποίος εκτελεί κάποιο είδος προγράμματος. Έτσι, αν αλλάξει το
πρόγραμμα, οι ενέργειες του ρομπότ θα αλλάξουν αναλόγως. Το ρομπότ μπορεί
έτσι να σχεδιαστεί για να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία η οποία μπορεί να
προγραμματιστεί (μέσα στο όριο και το χώρο εργασίας του) απλά αλλάζοντας το
πρόγραμμα. (βλ. πηγές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του
βοηθητικού υλικού - [1])
Περιγραφή Συστήματος
Για την απεικόνιση των βημάτων που απαιτούνται για τον
προγραμματισμό ενός ρομπότ εγγραφής, ένα σχηματικό διάγραμμα του
συστήματος φαίνεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα. 1: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος [2]

Υλικό του Ρομπότ
Ο ελεγκτής IRC5 περιέχει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την κίνηση
και τον έλεγχο του ρομποτικού χειριστή. Ο ελεγκτής αποτελείται από δύο
μονάδες, τη μονάδα ελέγχου και τη μονάδα κίνησης. Η ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά ελέγχου όπως τις κύριες πλακέτες I/O του
υπολογιστή και τη μνήμη flash. Η μονάδα ελέγχου τρέχει όλο το λογισμικό που
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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απαιτείται για τη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος. Η μονάδα κίνησης
περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά ισχύος που τροφοδοτούν τους κινητήρες του ρομπότ.
Μια μονάδα κίνησης IRC5 μπορεί να περιέχει εννέα μονάδες κίνησης και μπορεί
να χειρίζεται έξι εσωτερικούς άξονες συν δύο ή περισσότερους άξονες ανάλογα με
το μοντέλο του ρομπότ. [3]

Σχήμα. 2: Υλικό του Ρομπότ

Teach pendant
Το Flex Pendant, το οποίο επίσης αναφέρεται ως μονάδα teach pendant, είναι μια
μονάδα χειρισμού χειρός που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πολλών από τις
εργασίες που εμπλέκονται κατά τη λειτουργία ενός ρομποτικού συστήματος, όπως
η τροποποίηση του αντικειμένου εργασίας, το jogging του ρομποτικού χειριστή, η
τροποποίηση προγραμμάτων RAPID και η δημιουργία οδηγιών χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο διδασκαλίας και το jogging.[4] Κατά τη μετακίνηση του ρομπότ με τη
βοήθεια ενός χειριστηρίου (jogging) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει λειτουργία jog
όπου παρουσιάζονται οι ακόλουθες ιδιότητες:


Λειτουργία κίνησης - καθορίζει το τρόπο χρησιμοποίησης του
joystick



Σύστημα συντεταγμένων - αλλάζει τις οδηγίες του jogging



Εργαλείο - επηρεάζει τη θέση καθώς και τις οδηγίες του
jogging, αν το σύστημα συντεταγμένων είναι «εργαλείο»



Αντικείμενο εργασίας - επηρεάζει τη θέση και τις οδηγίες του
jogging.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig. 3: ABB Flex Pendant

Σύστημα Συντεταγμένων
Προκειμένου να διευκολυνθεί το στάδιο του προγραμματισμού, μπορεί
να οριστεί ένας αριθμός συστημάτων συντεταγμένων. Αυτό μπορεί να
βαθμονομηθεί με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Κατ ' αρχάς, πρέπει να
οριστεί ένα σύστημα συντεταγμένων εργαλείων και να προσεγγιστεί ένα
σημείο αναφοράς σε τουλάχιστον τέσσερις κατευθύνσεις. Στη συνέχεια,
τα δεδομένα μάζας και αδράνειας μπορούν να αναγνωριστούν
χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες κινήσεις του ρομπότ.
Τα κύρια συστήματα συντεταγμένων είναι:


Πλαίσιο Περιβάλλοντος



Βασικό Πλαίσιο



Πλαίσιο Εργαλείου



Αντικείμενο Εργασίας / Πλαίσιο Χρήστη

Σχήμα. 4: Συστήματα Rapid
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μια μονάδα Rapid (πρόγραμμα)
Η γλώσσα αναπτύχθηκε αρχικά σε συνεργασία με τη SoftLab.

Σχήμα. 5: Ελέγχοντας τη ροη του προγράμματος

Οδηγίες Κίνησης
Η MoveL είναι μια οδηγία που μετακινεί το ρομπότ γραμμικά (σε ευθεία
γραμμή) από την τρέχουσα θέση του στην καθορισμένη θέση. Η απλή
οδηγία κίνησης περιλαμβάνει : MoveL p10 , v1000, fine, tool0 ;


p10 καθορίζει τη θέση στην οποία θα μεταβεί το ρομπότ.



v1000 ορίζει ότι η ταχύτητα του ρομπότ πρέπει να είναι 1000
mm/s.



fine καθορίζει ότι το ρομπότ θα πάει ακριβώς στην καθορισμένη
θέση και ότι δεν θα περικλείνει από το δρόμο του προς την
επόμενη θέση.



tool0 δηλώνει ότι είναι η φλάντζα στερέωσης στην άκρη του
ρομπότ που πρέπει να μετακινηθεί στη συγκεκριμένη θέση.

Πρότυπο προγράμματος

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σχήμα. 6: Πρότυπο προγράμματος

Βιβλιογραφικές αναφορές
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

- Μην είστε "ένας ακόμα δάσκαλος" - μην διδάσκετε μόνο. Μοιραστείτε
με τους μαθητές το πάθος σας για τα ρομπότ. Αυτό συνήθως συνεπάγεται
ότι θα τους πείτε πώς εισαχθήκατε στη ρομποτική και τη μηχανική και
γιατί σας αρέσει να ασχολείστε.
- Καθιερώστε την αυθεντία σας ως εμπειρογνώμονας, ώστε οι μαθητές να
αισθάνονται σίγουροι για τη εργασία τους πάνω σε εξελιγμένα
μηχανήματα κάτω από τις οδηγίες σας. Ωστόσο, αποφύγετε την προβολή
μιας θέσης ανωτερότητας.
- Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές. Αυτό
συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε κάτι για τον εαυτό σας ή να κάνετε
αστεία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν για τις γνώσεις τους στον
προγραμματισμό προκειμένου να προσπαθήσετε να συνδέσετε τη νέα
γνώση με αυτή που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη.
- Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εξήγησης, κάντε την επίδειξη με ένα
teach pendant
- Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να ενδιαφερθούν για άλλους
τρόπους προγραμματισμού του ρομπότ .
- Ενημερώστε τους μαθητές όχι μόνο για το πώς να προγραμματίσουν τα
ρομπότ, αλλά και με ποιες άλλες (πιο εξελιγμένες) λειτουργίες μπορούν
να προγραμματιστούν τα ρομπότ χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο.
Αυτό θα αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών υπονοώντας ότι η εκμάθηση
των βασικών τώρα, μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν κάποια πιο
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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συναρπαστικά πράγματα αργότερα.
- Αν χρησιμοποιήσετε οπτικό υλικό μέσω μιας παρουσίασης ή ενός
φυλλαδίου, μεγεθύνετε τα πάντα για να επιτρέψετε στους μαθητές να
βλέπουν καθαρά. Για εκτύπωση, εκτυπώστε με χρώμα εάν υπάρχουν
σχέδια εξαρτημάτων ρομπότ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Εισαγωγή μαθητών δευτεροβάθμιας
προγραμματισμό των ρομπότ της ABB

εκπαίδευσης

στον

online

ΣΚΗΝΙΚΟ

- Η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για μια ομάδα έως και 20
εκπαιδευόμενων. Ο περιορισμός σχετίζεται με την ανάγκη να
παρακολουθήσουν μια επίδειξη στην οποία γίνεται χρήση ενός
πραγματικού ρομπότ, καθώς και με την ανάγκη να εξασκηθούν στον
προγραμματισμό ρομπότ
- Για αυτό το στάδιο, δεν είναι απαραίτητο να χωρίσετε τους μαθητές σε
ομάδες
- Εάν η συζήτηση βασιστεί κυρίως στην επίδειξη, οι μαθητές πρέπει να
βρίσκονται κοντά στο ρομπότ. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την
απαίτηση να στέκονται παρά να κάθονται. Μια τέτοια οργάνωση είναι
κατάλληλη για μικρότερες ομάδες. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
παρουσιάσεις, ο προβολέας πολυμέσων πρέπει να βρίσκεται κοντά στο
ρομπότ, προκειμένου να αποφευχθεί η μετακίνηση. Εάν η ενημερωτική
ομιλία βασιστεί αποκλειστικά σε φυλλάδια ή παρουσίαση μέσω ενός
προβολέα πολυμέσων, οποιαδήποτε αίθουσα στο πανεπιστήμιο θα ήταν
μια κατάλληλη τοποθεσία.
- Η διάρκεια αυτού του τμήματος της δραστηριότητας πρέπει να είναι
μεταξύ 45 και 90 λεπτών, ανάλογα με την προηγούμενη γνώση των
μαθητών και την επιδιωκόμενη πολυπλοκότητα της διάλεξης.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο ρομποτικής στο πανεπιστήμιο

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη δραστηριότητα ως
κύριοι εκπαιδευτές μόνο εάν έχουν επαρκή γνώση του αντικειμένου (π.χ.
ταλαντούχοι φοιτητές τελευταίου έτους). Γενικά, οι φοιτητές θα
μπορούσαν να διευκολύνουν μόνο αυτό το τμήμα της δραστηριότητας,
για παράδειγμα, πραγματοποιώντας τη επίδειξη ενώ ο εκπαιδευτής
μιλάει.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

13

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Εισαγωγή
10 λεπτά.
στον ηλεκτρονικό προγραμματισμό
των ρομπότ ABB (και σύγκριση με
άλλες μεθόδους προγραμματισμού)

2

Κατάρτιση
15 λεπτά.
στη μέθοδο προγραμματισμού "σημείο
προς σημείο"

3

Επεξήγηση βασικών λειτουργιών στη 10 λεπτά.
γλώσσα RAPID

4

Ερωτήσεις διευκρίνισης

10 λεπτά.

Αυτή είναι μια δυνατότητα για τον εκπαιδευτή
να δώσει πρόσθετες εξηγήσεις για να συνδέσει
οποιαδήποτε νέα γνώση με τη γνώση που
σχετίζεται με το υποχρεωτικό πρόγραμμα
σπουδών ή με προηγούμενη γνώση
Ο ρόλος του εκπαιδευτή: να παρουσιάσει τις έννοιες και το θεωρητικό
υλικό ώστε να είναι κατανοητό στους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας
υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις τους και άλλα χαρακτηριστικά της
ηλικιακής ομάδας. να ανταποκρίνεται σε τυχόν ζητήματα διευκρίνισης ·
να διατηρεί το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να δοθεί χρόνος για την
πρακτική άσκηση.
Ο ρόλος των μαθητευομένων (μαθητών): να κατανοήσουν τη
παρουσιαζόμενη μεθόδο προγραμματισμού έτσι ώστε να μπορούν να την
εφαρμόσουν στη συνέχεια. μπορεί να ζητήσουν διευκρινίσεις .
Ο ρόλος των δασκάλων: μπορεί να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις,
ειδικά όταν θεωρούν ότι το υλικό που παρουσιάζεται μπορεί να είναι
πολύ δύσκολο για τους μαθητές. μπορεί να συν-δημιουργήσουν τις
εκπαιδευτικές συναντήσεις παρέχοντας πρόσθετες εξηγήσεις που
αποσκοπούν στη σύνδεση της νέας γνώσης με το υποχρεωτικό
πρόγραμμα σπουδών ή προηγούμενη κατάρτιση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

14

Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να καθοδηγήσει τους μαθητές να
προγραμματίσουν ένα ρομπότ IRB-360 μέσω ενός flex pendant. Αυτό
θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να θυμηθούν τις θεωρητικές
οδηγίες, καθώς και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για τη λειτουργία
των ρομπότ.

ΣΚΗΝΙΚΟ

- 2 έως 5 μαθητές σε μια ομάδα
- 4 ομάδες
- 2 έως 4 εκπαιδευτές

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να πραγματοποιείται στο εργαστήριο του
πανεπιστημίου. Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
τέσσερα ρομπότ ΑΒΒ: IRB-360 και flex pendant.

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή
την πρακτική άσκηση ως βοηθοί. Ενώ ο εκπαιδευτής πηγαίνει από ομάδα
σε ομάδα, ένας φοιτητής μπορεί να μείνει με κάθε ομάδα να επιβλέπει
την εργασία της. Γενικά, οι φοιτητές θα πρέπει να ασκούν μια τέτοια
δραστηριότητα μόνο εάν ο αριθμός των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών
δεν επαρκεί για την παροχή ενός βοηθού ανά ομάδα. Οι μαθητές δεν θα
πρέπει να αναπαράγουν το ρόλο του βοηθού των εκπαιδευτικών.
Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις
ομάδες των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν η εργασία
προγραμματισμού είναι πιο δύσκολη ή πιο δημιουργική. Αυτό θα είχε
πολύ θετικό αντίκτυπο στην ομαδική εργασία, καθώς θα επιτρέψει στους
νεότερους μαθητές να γίνουν συνδημιουργοί σε πιο πολύπλοκα
προγράμματα προγραμματισμού. Αυτό το σενάριο συν-δημιουργίας
είναι πιο κατάλληλο για μακρύτερες εκπαιδευτικές συνεδρίες .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Online προγραμματισμός του IRB-360 μέσω flex
μέσω της μεθόδου προγραμματισμού "σημείο προς σημείο".

pendant

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Εισαγωγή

5 λεπτά.

2

Δοκιμή των κύριων λειτουργιών
του ρομπότ

10 λεπτά.

3

Παραδείγματα Online
προγραμματισμού

10 λεπτά.

4

Δημιουργία προγράμματος μέσω
flex pendant

35 λεπτά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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5

Δοκιμή και αποσφαλμάτωση του
προγράμματος

10 λεπτά.

6

Ανταπόκριση και προβληματισμός

5 λεπτά.

Ρόλοι του εκπαιδευτή: καταδεικνύει τις κύριες λειτουργίες του
λογισμικού, αλλά μόνο εάν είναι απαραίτητο, εργάζεται με όλες τις
ομάδες με τη σειρά τους σε συνεργασία με τον δάσκαλο (εάν ένας
δάσκαλος είναι διαθέσιμος για να παραμείνει στην ομάδα κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της άσκησης, ο εκπαιδευτής μπορεί να τον
καθοδηγήσει πώς να προχωρήσει στην εποπτεία της ομάδας καθώς
μετακινείται στην άλλη ομάδα) .
Ρόλοι των εκπαιδευτικών: επιδεικνύουν τις κύριες λειτουργίες του
λογισμικού, αλλά μόνο εάν είναι απαραίτητο. να εργάζονται με τις
ομάδες καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου (ίσως χρειαστεί να εργαστούν
με διαφορετικές ομάδες με τη σειρά τους).
Ρόλοι μαθητών: μάθηση της λειτουργία του ρομπότ, πρακτικός
προγραμματισμός. Η άσκηση απαιτεί από τους μαθητές μιας
μεγαλύτερης ομάδας να επιτρέπουν σε όλα τα μέλη της ομάδας να
εργάζονται με το pendant, π.χ. περιστρέφοντας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

