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Εισαγωγή

ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι
οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει προγενέστερες γνώσεις προγραμματισμού
από μαθήματα Πληροφορικής. Τα σεμινάρια και τα δείγματα
προγραμμάτων βασίζονται στην πλατφόρμα Lego EV3, η οποία
χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση στον τομέα της ρομποτικής και
της μηχανικής σε όλο τον κόσμο. Τα δείγματα προγραμμάτων θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τον έλεγχο των
ρομπότ. Μπορούν εύκολα να διευρυνθούν και να συμπληρωθούν με νέες
επιλογές από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένης
της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων αυτοδιδασκαλίας που
συμπεριλαμβάνονται μετά από κάθε μάθημα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Stefan Ivanov, Technical University of Gabrovo – Bulgaria
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Συναρμολόγηση ενός κινητού ρομπότ και εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού RobotC

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛ ΑΜ ΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΕΤ LEGO EV3

Το Lego Mindstorms EV3 είναι ένα σετ που επιτρέπει τη
συναρμολόγηση διαφόρων τύπων εκπαιδευτικών ρομπότ από
τυποποιημένα στοιχεία. Η εκπαιδευτική έκδοση του σετ Lego
Mindstorms EV3 περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου EV3, μπαταρία, δύο
μεγάλους κινητήρες, έναν μεσαίο κινητήρα, δύο αισθητήρες αφής, έναν
αισθητήρα χρώματος, έναν αισθητήρα υπερήχων, έναν γυροσκοπικό
αισθητήρα, 540 δομικά στοιχεία, καθώς και καλώδια με ακροφύσια RJ12
(Σχήμα 1.1).

Σχήμα 1.1: Το εκπαιδευτικό σύστημα EV3 της σειράς LEGO MINDSTORMS

Σχήμα 1.2: Η μονάδα ελέγχου του EV3

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου EV3 διαθέτει οκτώ κύριες θύρες (Σχήμα
1.3) στις οποίες μπορούν να συνδεθούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες
που περιλαμβάνονται στο σετ. Στη μία πλευρά του ελεγκτή υπάρχουν οι
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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θύρες εξόδου (με σήμανση A-D) για τη σύνδεση των κινητήρων με τη
μονάδα. Στην άλλη πλευρά του ελεγκτή υπάρχουν οι θύρες εισόδου
(σημειωμένες ως 1-4) για τη σύνδεση των αισθητήρων. Ο ελεγκτής
διαθέτει οθόνη που μπορεί να αποδίδει κείμενο, γραφικά και άλλες
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ρομπότ. Επιπλέον, υπάρχει
ενσωματωμένο ηχείο εντός του ελεγκτή, το οποίο επιτρέπει την
αναπαραγωγή ήχων και προγραμμένων αρχείων ήχου.

а

b

Σχήμα 1.3: Θύρες εξόδου (α) και εισόδου (b) του ελεγκτή
Το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της διεπαφής USB ή μέσω
ασύρματης σύνδεσης.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LEGO
DIGI TAL DESIGNE R
ΓΙ Α ΤΟ ΣΧΕ ΔΙ ΑΣΜ Ο
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΡΟΜΠΟΤ

Το περιβάλλον λογισμικού Lego Digital Designer (Σχήμα 1.4) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό ρομπότ
βασισμένο στο Lego EV3. Επιτρέπει την τρισδιάστατη μοντελοποίηση
του πλαισίου του ρομπότ με βάση τα πρότυπα των βασικών εξαρτημάτων
Lego. Αφού ο σχεδιασμός του ρομπότ είναι έτοιμος, το Lego Digital
Designer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός αρχείου που
περιγράφει τη συναρμολόγηση του ρομπότ και τα χρησιμοποιούμενα
εξαρτήματα.

Σχήμα 1.4: Η διεπαφή του Lego Digital Designer

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
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6

ΤΟ ΠΕΡΙ ΒΑΛ Λ ΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΙ ΣΜ ΟΥ
RobotC

Για σύνθετα προγράμματα για ρομπότ βασισμένα στο Lego EV3,
συνιστάται να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον προγραμματισμού RobotC.
Χρησιμοποιεί μια γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται σε κείμενο
παρόμοια με τη γλώσσα προγραμματισμού C. Το περιβάλλον διαθέτει
ένα βολικό επεξεργαστή κειμένου που υπογραμμίζει αυτόματα τις
βασικές λέξεις-κλειδιά της γλώσσας και τα μεμονωμένα δομημένα
τμήματα του κώδικα και περιλαμβάνει καλά εργαλεία επεξεργασίας και
μορφοποίησης. Η εκμάθηση της διεπαφής περιβάλλοντος του RobotC
(Σχήμα 1.5) μπορεί να γίνει διαισθητικά, περιλαμβάνει έναν βέλτιστο
αριθμό αναπτυσσόμενων μενού και διαθέτει μια μπάρα κουμπιών για τον
έλεγχο της διαδικασίας σύνταξης και φόρτωσης του κώδικα του
προγράμματος στο ρομπότ Lego.

Σχήμα 1.5: Διεπαφή του περιβάλλοντος προγραμματισμού του RobotC

Βασικά στοιχεία της διεπαφής του περιβάλλοντος προγραμματισμού
RobotC
Η εργασία με το περιβάλλον προγραμματισμού συνεπάγεται κυρίως τη
χρήση των κουμπιών στη γραμμή εργαλείων (Σχήμα 1.6). Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, το άνοιγμα και την αποθήκευση
αρχείων, τη διαμόρφωση του περιεχομένου ενός αρχείου κειμένου .c,
καθώς και τη διαμόρφωση της σύνδεσης με το ρομπότ (εντολή ρύθμισης
κινητήρα και αισθητήρα), η οποία είναι σημαντική όταν χρησιμοποιείται
η λεγόμενη Φυσική Γλώσσα. Η γραμμή εργαλείων τελειώνει με τις
εντολές που συντάσσουν τον κώδικα και φορτώνουν το πρόγραμμα στο
ρομπότ.

Σχήμα 1.6: Γραμμή εργαλείων στη διεπαφή περιβάλλοντος του RobotC

Χρησιμοποιώντας το View-> Toolbars ..-> Toolbars .. , μπορείτε να
προσθέσετε επιπλέον κουμπιά στη γραμμή εργαλείων για γρήγορη
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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πρόσβαση στις εντολές επεξεργασίας κώδικα και εντοπισμού σφαλμάτων
(Σχήμα 1.7).
Σχήμα 1.7: Γραμμές εργαλείων

Αναπτυσσόμενα Μενού
Το περιβάλλον RobotC περιλαμβάνει ένα τυπικό σύνολο
αναπτυσσόμενων μενού, παρόμοιο με άλλα περιβάλλοντα
προγραμματισμού που βασίζονται στα Windows. Το μενού Αρχείο
περιλαμβάνει βασικές εντολές για εργασία με αρχεία καθώς και εκτύπωση
αναπτυγμένων προγραμμάτων. Το μενού Επεξεργασία περιέχει τυπικές
εντολές για αντιγραφή, μετακίνηση, αναζήτηση κ.λπ. Υπάρχουν επίσης
διαθέσιμες εντολές μορφοποίησης κώδικα, όπως η ευθυγράμμιση, η
συμπερίληψη και η αφαίρεση σχολίων κ.λπ. Το μενού Προβολή επιτρέπει
την ενεργοποίηση των πρόσθετων παραθύρων και χαρακτηριστικών του
περιβάλλοντος. Το μενού Ρομπότ περιέχει εντολές σύνταξης κώδικα,
εντολές για την επιλογή ενός ρομπότ, καθώς και πολλές εντολές που
σχετίζονται με τη διαμόρφωση του ρομπότ για την εργασία με αυτό στο
περιβάλλον του RobotC. Περισσότερες εντολές σε αυτό το μενού
παρουσιάζονται σε άλλες ενότητες αυτού του οδηγού.
Το μενού Βοήθεια ενεργοποιεί τα αρχεία βοήθειας και, αν υπάρχει
διαθέσιμη σύνδεση στο Internet, είναι δυνατή η πρόσβαση του
ιστότοπου του προγραμματιστή που προσφέρει επιπλέον βοήθεια για τη
χρήση του περιβάλλοντος.
Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων
Το περιβάλλον προγραμματισμού περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
συγκεκριμένων συναρτήσεων που ελέγχουν το Lego EV3.
Ομαδοποιούνται ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν και το υλικό
που ελέγχουν. Υπάρχουν συναρτήσεις που ελέγχουν τους κινητήρες,
συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση των δεδομένων των
αισθητήρων, συναρτήσεις που διαχειρίζονται την οθόνη LCD κ.λπ.
Οι διαθέσιμες συναρτήσεις μπορούν να εμφανιστούν χρησιμοποιώντας το
μενού View-> Function Library (Text). Στο παράθυρο εργασίας,
εμφανίζονται ως δομή δέντρου στα αριστερά (Εικόνα 1.8). Όταν
επιλέγεται η αποκαλούμενη Φυσική Γλώσσα (Robot-> Platform Type->
Natural Language), αλλάζουν οι συναρτήσεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προγραμμάτων.

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 1.8: Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (κείμενο)

Επιλογή ενός ρομπότ και προετοιμασία του περιβάλλοντοις
προγραμματισμού
Αφού γίνει η εγκατάσταση του περιβάλλοντος προγραμματισμού του
RobotC, πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με το Lego EV3. Αυτό
γίνεται επιλέγοντας τον τύπο της πλατφόρμας στο μενού Ρομπότ (Εικόνα
1.9).

Σχήμα 1.9: Επιλογή τύπου πλατφόρμας στο μενού Robot

Για να επιτρέψετε στο Lego EV3 να λειτουργήσει με το περιβάλλον
RobotC, είναι απαραίτητο να μεταφορτώσετε τη σωστή έκδοση του
λειτουργικού συστήματος στο ρομπότ. Αυτό γίνεται μέσα στο ίδιο το
περιβάλλον του RobotC (Σχήμα 1.10).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

9

Σχήμα 1.10: Μεταφόρτωση λειτουργικού συστήματος το οποίο είναι συμβατό με το
RobotC

Το επόμενο βήμα για την προετοιμασία του Lego EV3 έτσι ώστε να
μπορέσει να λειτουργήσει είναι η φόρτωση του κατάλληλου
υλικολογισμικού (Σχήμα 1.11).

Σχήμα 1.11: Εγκατάσταση του υλικολογισμικού

Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, το ρομπότ είναι έτοιμο για
χρήση με το περιβάλλον του RobotC. Ωστόσο, για να μπορέσετε να
μεταφορτώσετε προγράμματα χρηστών μέσω της διεπαφής Bluetooth,
είναι επίσης απαραίτητο να ρυθμίσετε και την επικοινωνία.
Δημιουργία επικοινωνίας με το ρομπότ
Για να δημιουργήσετε επικοινωνία Bluetooth με το ρομπότ,
χρησιμοποιήστε το μενού Robot-> LEGO Brick-> Communication Link
Setup (Σχήμα 1.12).

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 1.12: Ρύθμιση επικοινωνίας με το ρομπότ

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο (Σχήμα 1.13), στο οποίο η επικοινωνία
ρυθμίζεται μέσω Bluetooth. Αφού πατήσετε το κουμπί αναζήτησης για
να αναζητήσετε συσκευές Lego EV3, το ρομπότ πρέπει να ανιχνευθεί
μέσα σε μισό λεπτό και θα πρέπει να είναι ορατό στη λίστα των
συσκευών. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε πρώτα την
επικοινωνία Bluetooth μέσω των ρυθμίσεων του Lego EV3, καθώς και να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth στον προσωπικό σας υπολογιστή.

Σχήμα 1.13: Εύρεση ρομπότ Lego EV3 μέσω σύνδεσης Bluetooth

Μόλις συνδεθεί το ρομπότ, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για
τον έλεγχο του.
Ανάπτυξη προγραμμάτων με το RobotC
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.

11

Χρησιμοποιώντας το κουμπί New File στη γραμμή εργαλείων, θα πρέπει
να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο προγράμματος. Το αρχείο θα έχει την
επέκταση .c και ο κώδικας θα πρέπει να γραφεί στη λεγόμενη εργασία.
Το κύριο πρόγραμμα ορίζεται ως εργασία main() (Σχήμα 1.14).

Σχήμα 1.14: Δημιουργία νέου αρχείου πηγαίου κώδικα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτός από την τυποποιημένη γλώσσα
προγραμματισμού, το περιβάλλον RobotC υποστηρίζει και τη λεγόμενη
Φυσική Γλώσσα. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την τυπική
γλώσσα, οπότε η ρύθμιση Φυσικής Γλώσσας πρέπει να απενεργοποιηθεί
(Σχήμα 1.16).

Σχήμα 1.15: Ρύθμιση της γλώσσας προγραμματισμού

Κατά τη σύνταξη ενός προγράμματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε ενσωματωμένη συνάρτηση κειμένου. Οι συναρτήσεις
μπορούν να μεταφερθούν στο παράθυρο κειμένου του αρχείου .c. Σε
αυτό το παράθυρο, οι συναρτήσεις θα εμφανιστούν όπως αυτές ορίζονται
(Σχήμα 1.16) και οι παράμετροί τους πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα με
τους στόχους του προγράμματος και τη διαμόρφωση του υλικού του
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
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ρομπότ.
Η συγγραφή προγραμμάτων διευκολύνεται επίσης από ένα
χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος το οποίο του επιτρέπει να
"προτείνει" τις συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με βάση
τα πρώτα γράμματα που εισάγει ο προγραμματιστής. Αυτή η λειτουργία
ονομάζεται Ολοκλήρωση κώδικα και ενεργοποιείται από το μενού
Προβολή.
Η γλώσσα προγραμματισμού είναι μια πολύ κοντά αναλογικά με τη
γλώσσα C και υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές και τύπους δεδομένων.
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε C επαρκούν για τη δημιουργία
προγραμμάτων στο περιβάλλον RobotC.

Σχήμα 1.16: Μεταφορά συναρτήσεων από τη Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει ένα πολύ βασικό πρόγραμμα ελέγχου
ρομπότ. Κάνει τους δύο κινητήρες (συνδεδεμένους στις θύρες Α και Β
αντίστοιχα) να περιστρέφονται κατά 360 μοίρες. Το πρόγραμμα εισάγει
επίσης καθυστέρηση 3000 ms για να επιτρέψει στους κινητήρες να
ολοκληρώσουν την περιστροφή τους.
Π ΑΡ ΑΔΕ Ι ΓΜ Α

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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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙ Α
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Συναρμολογήστε το δικό σας κινητό ρομπότ από τα εξαρτήματα που
περιλαμβάνονται στο σετ Lego EV3.
2. Εξετάστε το περιβάλλον Lego Digital Designer και προσπαθήστε να
σχεδιάσετε ένα κινητό ρομπότ.
3. Εξοικειωθείτε με τα μενού στο περιβάλλον RobotC και προσπαθήστε
να φορτώσετε και να εκτελέσετε το Παράδειγμα 1.1 στο ρομπότ Lego.

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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Έλεγχος των κινητήρων. Έλεγχος ταχύτητας και θέσης
Χ ΑΡ ΑΚ ΤΗΡ ΙΣΤΙΚ Α
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΤΟΥ LEGO EV3

Υπάρχουν δύο τύποι κινητήρων που περιλαμβάνονται στο set Lego EV3 οι λεγόμενοι κινητήρες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Οι μεγάλοι
κινητήρες έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν το ρομπότ και αναμένεται
να συνδεθούν με τους τροχούς. Για να ενεργοποιηθεί η χρήση αυτών των
κινητήρων στο περιβάλλον προγραμματισμού του RobotC, υπάρχουν
συναρτήσεις για την εκκίνηση, τη διακοπή, την παρακολούθηση της
κατάστασης του κωδικοποιητή, την περιστροφή κλπ. Οι κινητήρες
μπορούν επίσης να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
Οι μεσαίοι κινητήρες του Lego EV3 έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν
τις λαβές ή άλλα στοιχεία του ρομπότ. Επιτρέπουν περιστροφή σε
υψηλότερη ταχύτητα - 250 rpm σε αντίθεση με τα 170 rpm για τους
μεγάλου μεγέθους κινητήρες, αλλά ταυτόχρονα η ροπή τους είναι μόνο
8N cm σε αντίθεση με τα 20N cm για τους μεγάλους κινητήρες. Και οι
δύο τύποι κινητήρων διαθέτουν ενσωματωμένους κωδικοποιητές για τον
ακριβή προσδιορισμό της γωνίας περιστροφής. Στο σχήμα 2.1
παρουσιάζονται οι δύο τύποι κινητήρων στο σετ Lego EV3.

а

b

Σχήμα 2.1: Κινητήρες Lego EV3: μεγάλος κινητήρας (α) και κινητήρας μέσαίου
μεγέθους (b)
ΣΥΝ ΑΡ ΤΗΣΕΙ Σ ΓΙ Α
ΤΟ ΞΕ ΚΙ ΝΗΜ Α Κ ΑΙ
ΤΟ ΣΤΑΜ ΑΤΗΜ Α
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Το περιβάλλον προγραμματισμού του RobotC περιλαμβάνει ένα αριθμό
συναρτήσεων για τον έλεγχο των κινητήρων. Οι πιο σημαντικές από αυτές
είναι:
• setMotorTarget (nMotorIndex, nPosition, nSpeed) - με αυτή τη
συνάρτηση ο κινητήρας μετακινείται σε μια δεδομένη απόλυτη θέση,
διαβάζεται από τον κωδικοποιητή του αντίστοιχου μοτέρ. Η συνάρτηση
χρησιμοποιεί τρεις παραμέτρους:
- nMotorIndex: τη θύρα ή το όνομα του συνδεδεμένου κινητήρα.
- nPosition: τις επιδιωκόμενες μοίρες (που μετρούνται από τον
κωδικοποιητή του κινητήρα) του κινητήρα για τον οποίο έχει
οριστεί η περιστροφή.
- nSpeed: τη τιμή της ταχύτητας που θα οριστεί για τον κινητήρα.
Αν οι μοίρες της περιστροφής ή η ταχύτητα οριστούν ως αρνητικές τιμές,
ο κινητήρας θα περιστραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν
επιτευχθεί η θέση, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα. Ένα
παράδειγμα χρήσης της εντολής είναι: setMotorTarget (motorA, 1000,
50)
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
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• setMotorSpeed (nMotorIndex, nSpeed) - αυτή η συνάρτηση
χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα. Έχει δύο
παραμέτρους:
- nMotorIndex: τη θύρα ή το όνομα του συνδεδεμένου κινητήρα.
- nSpeed: την τιμή της ταχύτητας που θα οριστεί για τον
κινητήρα. Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται από -100 (πλήρης
αναστροφή) έως 100 (πλήρης εμπρόσθια). Μια μηδενική τιμή για
αυτήν την παράμετρο θα σταματήσει τον κινητήρα.
Παράδειγμα χρήσης της συνάρτησης: setMotorSpeed (motorA, 100)
• setMotorBrakeMode (nMotorIndex, modeSetting) - αυτή η
συνάρτηση ελέγχει τη λειτουργία στην οποία ο κινητήρας θα μεταβαίνει
όταν σταματά. Υπάρχουν δύο κύριες λειτουργίες φρένων του κινητήρα:
- motorCoast: ο κινητήρας σταματά να λαμβάνει ισχύ όταν η
ταχύτητα του φτάσει στο 0, γεγονός που του επιτρέπει να
συνεχίσει την κίνηση του λόγω αδράνειας.
- motorBrake: όταν σταματήσει, ο κινητήρας θα προσπαθήσει να
αντισταθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω περιστροφή του λόγω
αδράνειας
Παράδειγμα χρήσης της λειτουργίας: setMotorBrakeMode (motorA,
motorCoast).
• resetMotorEncoder (nMotorIndex) - η συνάρτηση επαναφέρει στο
μηδέν την τιμή του κωδικοποιητή του κινητήρα που έχει οριστεί με την
παράμετρο nMotorIndex.
Παράδειγμα χρήσης: resetMotorEncoder (motorA);
• moveMotorTarget (nMotorIndex, nPosition, nSpeed) - αυτή η
συνάρτηση ορίζει την κίνηση του κινητήρα σε σχέση με την τρέχουσα
τιμή του κωδικοποιητή. Η νέα θέση επιτυγχάνεται όταν η τιμή που έχει
οριστεί με αυτήν την εντολή προστεθεί ή αφαιρεθεί από την τρέχουσα
μέτρηση του κωδικοποιητή. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες
παράμετροι:
- nMotorIndex: τον αριθμό θύρας ή το όνομα του χρησιμοποιούμενου
κινητήρα ·
- nPosition: τις επιδιωκόμενες μοίρες (που μετρούνται από τον
κωδικοποιητή του κινητήρα) του κινητήρα για τον οποίο έχει οριστεί η
περιστροφή.
- nSpeed: τη τιμή της ταχύτητας που θα οριστεί για τον κινητήρα.
Αν οι μοίρες της περιστροφής ή η ταχύτητα οριστούν ως αρνητικές τιμές,
ο κινητήρας θα περιστραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν
επιτευχθεί η θέση, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα. Παράδειγμα
χρήσης: moveMotorTarget (motorA, 1000, 100)
• getMotorTarget (nMotorIndex) - αυτή η εντολή επιστρέφει την
επιδιωκόμενη τιμή του κωδικοποιητή του κινητήρα που έχει οριστεί από
τη πάραμετρο nMotorIndex. Αντίθετα για να επιστραφεί η τρέχουσα
θέση του κωδικοποιητή (αντί της επιδιωκόμενης θέσης), πρέπει να
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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χρησιμοποιηθεί η εντολή getMotorEncoder. Παράδειγμα χρήσης:
getMotorTarget (motorA);
• getMotorSpeed (nMotorIndex) – αυτή η εντολή επιστρέφει την τιμή
της ταχύτητας που έχει οριστεί για τον κινητήρα στο nMotorIndex. Οι
τιμές δίνονται σε ποσοστά και κυμαίνονται από -100 (πλήρης ανάστροφη)
έως +100 (πλήρης εμπρόσθια).
• getMotorRPM (nMotorIndex) - αυτή η εντολή επιστρέφει την
τρέχουσα τιμή σε RPM (περιστροφή ανά λεπτό) που έχει οριστεί για τον
κινητήρα με την παράμετρο nMotorIndex.
• getMotorEncoder (nMotorIndex) - αυτή η εντολή επιστρέφει την
τρέχουσα τιμή (σε μοίρες) του κωδικοποιητή του κινητήρα που έχει
οριστεί με την παράμετρο nMotorIndex.
• getMotorBrakeMode (nMotorIndex) - αυτή η λειτουργία επιστρέφει
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της λειτουργίας των φρένων του
κινητήρα που έχει οριστεί με την παράμετρο nMotorIndex. Υπάρχουν
δύο πιθανές λειτουργίες των φρένων: motorCoast και motorBrake.
• waitUntilMotorStop (nMotorIndex) - αυτή η εντολή θα κάνει το
πρόγραμμα να περιμένει να σταματήσει ο κινητήρας. Η εντολή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η ανάγκη ορισμού ενός χρονικού
ορίου.
•
setMotorSync
(nMotorOne,
nMotorTwo,
nTurnRatio,
nSignedPower) – αυτή η εντολή συγχρονίζει έναν κινητήρα με έναν άλλο.
Αυτό θα προκαλέσει τη λειτουργία του δεύτερου κινητήρα σε επίπεδο
ισχύος που κλιμακώνεται στο επίπεδο ισχύος του πρώτου κινητήρα. Οι
παράμετροι που χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση είναι:
- nMotorOne: ο πρώτος κινητήρας που θα συγχρονιστεί.
- nMotorTwo: ο δεύτερος κινητήρας να συγχρονίζεται.
- nTurnRatio: καθορίζει το ποσοστό του nSignedPower που εφαρμόζεται
σε κάθε κινητήρα. Όταν η τιμή είναι 100, ο nMotorOne είναι ορισμένος
σε πλήρη εμπρόσθια κίνηση και ο nMotorTwo έχει οριστεί σε πλήρη
ανάστροφη κίνηση. Όταν η τιμή είναι -100, ο nMotorOne είναι
ορισμένος σε πλήρη ανάστροφη κίνηση και ο nMotorTwo έχει οριστεί σε
πλήρη εμπρόσθια κίνηση Όταν η τιμή είναι 0, η ισχύς για τους
nMotorOne και nMotorTwo είναι η ίδια. Η μηδενική τιμή
χρησιμοποιείται για να προχωρήσει το ρομπότ. Όταν η τιμή είναι 50, ο
nMotorOne ορίζεται σε πλήρη ισχύ και το nMotorTwo ορίζεται σε
μηδενική ισχύ. Όταν η τιμή είναι -50, ο nMotorOne ορίζεται σε
μηδενική ισχύ και ο nMotorTwo ορίζεται σε πλήρη ισχύ.
- nSignedPower: καθορίζει τη "μέγιστη" ισχύ που μπορεί να
χρησιμοποιήσει η nTurnRatio.
Παράδειγμα χρήσης: setMotorSync (leftMotor, rightMotor, 50, 60).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦH
ΕΝOΣ ΜΟΤΈΡ
ΚΑΤΆ
ΟΡΙΣΜEΝΕΣ
Μ ΟIΡΕΣ Κ ΑΙ
ΚIΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΡΚΡΙΜEΝΝ
Η ΑΠOΣΤΑΣΗ

Παράδειγμα 1
Το παρακάτω πρόγραμμα δείχνει την μερική περιστροφή των κινητήρων
ενός κινητού ρομπότ, η οποία στην πράξη ορίζεται με την απόσταση για
την οποία πρέπει να κινηθεί ο κινητήρας. Αρχικά, το πρόγραμμα
επαναφέρει τις τιμές του κωδικοποιητή και για τους δύο κινητήρες - τον
motorA και τον motorB. Στη συνέχεια οι δύο κινητήρες ρυθμίζονται για
να περιστρέφονται σε 1000 μοίρες με ταχύτητα η οποία είναι το 50% της
μέγιστης ταχύτητας.
Η delay (5000) ορίζει μια καθυστέρηση 5000 ms (ή 5 δευτερόλεπτα), η
οποία ισούται με το χρόνο που θα χρειαστεί το ρομπότ για να
ολοκληρώσει τη μερική περιστροφή των κινητήρων.

Παράδειγμα 2
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την περιστροφή του ρομπότ σε 180
μοίρες χωρίς κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Στην περίπτωση
αυτή, οι δύο κινητήρες περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα αλλά σε
αντίθετες κατευθύνσεις, περιστρέφοντας πρακτικά το ρομπότ γύρω από
ένα σημείο στο μέσο του άξονα κίνησης που ορίζεται από τους δύο
τροχούς.
Για να καθορίσουμε τη γωνία με την οποία πρέπει να περιστρέφονται οι
τροχοί, πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την ακτίνα των κινητήριων
τροχών - Rwheel και την απόσταση μεταξύ τους - Dmovement . Η απόσταση
μεταξύ των τροχών καθορίζει τη διάμετρο του κύκλου, ο οποίος
δημιουργείται από τους δύο περιστρεφόμενους τροχούς (Σχήμα 2.2).

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
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Rwheel

Dmovement

Σχήμα 2.2: Θέση του ρομπότ όταν περιστρέφεται γύρω από τη θέση του

Γνωρίζοντας την περίμετρο του τροχού - Pwheel,, όπως ορίζεται στη (2.1),
𝑃𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙

(2.1)

μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε την απόσταση που ο τροχός θα
ταξιδέψει ενώ περιστρέφεται ανά 1 μοίρα. Το κάνουμε αυτό διαιρώντας
την περίμετρο με 360 (2.2).
𝐿1° =

𝑃𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
360

(2.2)

Γνωρίζοντας την απόσταση που διανύει ο τροχός ενώ περιστρέφουμε τον
κινητήρα ανά 1 μοίρα, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε κατά πόσες
μοίρες - Deg είναι απαραίτητο να περιστρέψουμε τον κινητήρα για να
διανύσει την επιθυμητή απόσταση Ldistance (2.3).
𝐷𝑒𝑔 =

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
𝐿1°

(2.3)

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παραπάνω τύποι χρησιμοποιήθηκαν για να
υπολογιστούν οι μοίρες κατά τις οποίες οι κινητήρες έπρεπε να
περιστραφούν έτσι ώστε το ρομπότ να περιστραφεί κατά 180 μοίρες. Η
τιμή υπολογισμού ορίζεται ως μια σταθερή τιμή rotate_val.. Οι δύο
κινητήρες περιστρέφονται κατά τις υπολογισμένες μοίρες, αλλά σε
αντίθετες κατευθύνσεις. Για το σκοπό αυτό, η ταχύτητα ενός από τους
κινητήρες δίνεται ως αρνητική τιμή.

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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Παράδειγμα 3
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη θέση του ρομπότ σε μια ορισμένη
απόσταση (στην περίπτωση αυτή 100 cm), δεδομένου ότι η ακτίνα κάθε
τροχού είναι γνωστή.

Σχήμα.2.3. Κίνηση ανάλογα με την ακτίνα του κάθε τροχού

Το πρόγραμμα υπολογίζει ανεξάρτητα τις απαιτούμενες μοίρες
περιστροφής των κινητήρων αφού καθορίσει πρώτα την περίμετρο του
τροχού. Στη συνέχεια καθορίζει τον λόγο της απόστασης που πρέπει να
διανυθεί προς την περίμετρο των τροχών. Ο προκύπτων λόγος
πολλαπλασιάζεται επί 360 μοίρες προκειμένου να ληφθούν οι μοίρες στις
οποίες θα πρέπει να περιστραφούν οι κινητήρες. Το πρόγραμμα
λειτουργεί μέχρι η τιμή του κωδικοποιητή ενός από τους κινητήρες να
είναι ίση με τις καθορισμένες μοίρες περιστροφής, πράγμα που δείχνει ότι
έχει επιτευχθεί η τελική θέση.

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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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΙΑ
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα για να κάνετε το ρομπότ να τρέξει για 30
cm, στη συνέχεια να περιστραφεί κατά 360 μοίρες και στη συνέχεια να
επιστρέψει στην αρχική του θέση.
2. Γράψτε ένα πρόγραμμα για να μετακινήσετε το ρομπότ 1,2 μέτρα
μακριά. Μετρήστε την απόσταση που πραγματικά ταξιδεύει και αν δεν
είναι σωστή, προσθέστε ένα συντελεστή διόρθωσης σφάλματος στο
πρόγραμμα.

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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Μέτρηση αισθητήρων αφής
ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ ΑΣ

Το Σετ Lego EV3 περιέχει έναν αισθητήρα αφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση μιας τελικής θέσης ή ενός εμποδίου. Το σχήμα 3.1 δείχνει
την εμφάνιση του αισθητήρα.

Σχήμα 3.1: Ο αισθητήρας αφής

ΣΥΝ ΑΡ ΤΉ ΣΕΙ Σ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ
ΑΦΗΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛ Λ ΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΙ Σ
ΜΟΥ ΤΟΥ
RobotC

Οι παρακάτω συναρτήσεις περιλαμβάνονται στο περιβάλλον προγραμματισμού
όσον αφορά την ενεργοποίηση, την ανάγνωση και τη λειτουργία του αισθητήρα
αφής.
Συνάρτηση Ανάγνωσης
getTouchValue(S1) – η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του αισθητήρα αφής
που είναι συνδεδεμένος σε μια συγκεκριμένη θύρα (S1, S2, S3 και S4). Η
συνάρτηση επιστρέφει ένα λογικό 1 αν πιεστεί ο αισθητήρας αφής ή ένα λογικό
0 αν δεν πιεστεί ο αισθητήρας αφής.
Λειτουργία για την ανάγνωση του αριθμού των συσσωρευμένων «προσκρούσεων» του
αισθητήρα
getBumpedValue(S1) – η συνάρτηση μετρά τον αριθμό των «προσκρούσεων»
που έχει συσσωρεύσει από την έναρξη του προγράμματος ο αισθητήρας αφής
που είναι συνδεδεμένος σε μια συγκεκριμένη θύρα (S1, S2, S3 και S4). Ο
μετρητής των «προσκρούσεων» αυξάνεται τόσο όταν πιέζεται όσο και όταν
απελευθερωθεί ο αισθητήρας. Ο μετρητής των 'προσκρούσεων' μπορεί να
μηδενιστεί με τη βοήθεια της συνάρτησης επαναφοράς.
Συνάρτηση για την επαναφορά του μετρητή των «προσκρούσεων»
resetBumpedValue(S1) – η συνάρτηση επαναφέρει την τιμή του μετρητή των
"προσκρούσεων" που έχει συσσωρευτεί μέχρι αυτό το σημείο.

Π ΑΡ ΑΔΕ Ί ΓΜ ΑΤ Α
ΧΡΉΣΗΣ

Παράδειγμα 1
Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ενός προγράμματος που παράγει ένα
ηχητικό σήμα όταν πατηθεί ο αισθητήρας αφής. Το πρόγραμμα συνεχίζει να
τρέχει μέχρι να πατηθεί κάποιο από τα κουμπιά του ελεγκτή του ρομπότ Lego.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις ακόλουθες συναρτήσεις:
getButtonPress(ANY_BUTTON) – η συνάρτηση ελέγχει το αν έχει πατηθεί
κάποιο κουμπί. Αν ο έλεγχος επιστρέψει true, ο βρόχος while θα τερματιστεί
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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και το πρόγραμμα θα διακοπεί.
playSound (soundBeepBeep) – η συνάρτηση παράγει ένα ηχητικό σήμα. Το
σήμα "soundBeepBeep" είναι ένα από τα πολλά προκαθορισμένα σήματα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον λογισμικού του RobotC.
delay(1000) – η συνάρτηση παράγει μια χρονική καθυστέρηση. Η τιμή της
συνάρτησης ορίζει τον χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Παράδειγμα 2
Το επόμενο παράδειγμα δείχνει την περιστροφή του ρομπότ όταν
ενεργοποιείται ο αισθητήρας αφής. Ο αλγόριθμος λειτουργίας έχει ως εξής: έως
ότου ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας αφής, το πρόγραμμα επαναρυθμίζει συνεχώς
τους κωδικοποιητές του κινητήρα και υποβάλλει μια νέα εργασία σε κάθε
κινητήρα του ρομπότ. Δεδομένου ότι οι ταχύτητες των δύο κινητήρων είναι
ίδιες, το ρομπότ κινείται σε ευθεία γραμμή. Μόλις ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας
αφής, το ρομπότ περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του αλλάζοντας την
κατεύθυνση περιστροφής ενός από τα μοτέρ. Στη συνέχεια συνεχίζεται η ευθεία
κίνηση, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση.
Το πρόγραμμα λειτουργεί μέχρι να πατηθεί κάποιο από τα κουμπιά του
ελεγκτή.

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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Παράδειγμα 3
Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει τη χρήση αισθητήρα αφής για τον
έλεγχο της απεικόνισης των μηνυμάτων στην οθόνη του ρομπότ. Το
περιβάλλον προγραμματισμού RobotC έχει πολλές συναρτήσεις για τη
διαχείριση της απεικόνισης των πληροφοριών στην οθόνη. Τέτοιες πληροφορίες
μπορούν να αποτελούνται από κείμενο ή γραφικά αντικείμενα που σχεδιάζονται
στην μονόχρωμη οθόνη. Το πρόγραμμα επιτρέπει τον έλεγχο κάθε
εικονοστοιχείου στην οθόνη.
Οι πιο σημαντικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της
οθόνης είναι:
setPixel (x, y) - αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός
εικονοστοιχείου στην οθόνη. Η θέση των εικονοστοιχείων ορίζεται από τις
συντεταγμένες x και y. Η εντολή δεν θα παράγει καμία ενέργεια αν οι
συντεταγμένες των εικονοστοιχείων είναι εκτός των ορίων της οθόνης LCD,
δηλαδή: x πάνω από 177 και y πάνω από 127. Δεν θα παράγει επίσης καμία
ενέργεια όταν οι τιμές x ή y είναι μικρότερες από 0.
clearPixel (x, y) - αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση
ενός εικονοστοιχείου στην οθόνη. Το εικονοστοιχείο ορίζεται από τις
συντεταγμένες του x και y.
invertPixel (x, y) - αυτή η συνάρτηση αναστρέφει την κατάσταση ενός
εικονοστοιχείου με συντεταγμένες x, y. Εάν το εικονοστοιχείο είναι
ενεργοποιημένο αυτήν τη στιγμή, θα απενεργοποιηθεί. αν είναι
απενεργοποιημένο, τότε θα ενεργοποιηθεί.
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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drawLine (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση σχεδιάζει μια γραμμή μεταξύ δύο
σημείων που ορίζονται από τις συντεταγμένες τους (x1, y1) και (x2, y2).
eraseLine (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση διαγράφει μια γραμμή μεταξύ δύο
σημείων που ορίζονται από τις συντεταγμένες τους (x1, y1) και (x2, y2).
drawRect (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση σχεδιάζει ένα ορθογώνιο με τις
συντεταγμένες της άνω αριστεράς ακμής (x1, y1) και τις συντεταγμένες της
κάτω δεξιά ακμής (x2, y2).
eraseRect (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση διαγράφει ένα ορθογώνιο με τις
συντεταγμένες της άνω αριστεράς ακμής (x1, y1) και τις συντεταγμένες της
κάτω δεξιά ακμής (x2, y2).
fillRect (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση γεμίζει ένα ορθογώνιο με τις
συντεταγμένες της άνω αριστεράς ακμής (x1, y1) και τις συντεταγμένες της
κάτω δεξιά ακμής (x2, y2) ενεργοποιώντας όλα τα εικονοστοιχεία του.
drawEllipse (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση σχεδιάζει μια έλλειψη με τις
συντεταγμένες του αριστερότερου σημείου (x1), του υψηλότερου σημείου (y1),
του δεξιότερου σημείου (x2) και του κατώτερου σημείου (y2).
eraseEllipse (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση διαγράφει μια έλλειψη με τις
καθορισμένες συντεταγμένες.
fillEllipse (x1, y1, x2, y2) – η συνάρτηση γεμίζει όλα τα εικονοστοιχεία στην
έλλειψη με τις καθορισμένες συντεταγμένες.
eraseDisplay () – η λειτουργία διαγράφει τελείως τις πληροφορίες της οθόνης.
displayCenteredTextLine (raw_number, "Text") – η συνάρτηση
επιστρέφει μια συμβολοσειρά ως κεντραρισμένο κείμενο σε μία από τις 16
σειρές (με δείκτες από 0 έως 15).
displayString (raw_number, "Text") – η συνάρτηση επιστρέφει μια
συμβολοσειρά σε μία από τις 16 γραμμές, με το κείμενο ευθυγραμμισμένο
προς τα αριστερά.
displayInverseString (raw_number, "Text") – η συνάρτηση επιστρέφει μια
συμβολοσειρά, με φωτεινούς χαρακτήρες γραμμένους σε σκούρο φόντο.
Χρησιμοποιώντας αυτές τις συναρτήσεις, το παρακάτω παράδειγμα δείχνει ένα
πρόγραμμα ελέγχου ρομπότ που εμφανίζει την κατάσταση του αισθητήρα αφής
στην οθόνη LCD. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα πίνακα που περιέχει
δεδομένα για όλους τους αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο ρομπότ. Το
όνομα του πίνακα είναι SensorValue [] και καταγράφει τις τιμές των
αισθητήρων, κανονικοποιώντας τις από το 0 έως το 100, ανάλογα με τον τύπο
του αισθητήρα.
Εάν η τιμή του αισθητήρα αφής (που σε αυτήν την περίπτωση είναι
συνδεδεμένος στη θύρα S2) είναι 1, το πρόγραμμα εμφανίζει ένα κείμενο που
δηλώνει ότι ο αισθητήρας πιέζεται. Εάν η τιμή είναι διαφορετική, το κείμενο
λέει ότι ο αισθητήρας δεν είναι πατημένος. Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι να
πατηθεί κάποιο από τα πλήκτρα του EV3.
Όταν το πρόγραμμα αποσφαλματώνεται, το περιβάλλον προγραμματισμού
RobotC επιτρέπει την εμφάνιση της κατάστασης της ένδειξης LCD σε
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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ξεχωριστό παράθυρο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπισμού
σφαλμάτων, επιλέξτε το μενού Robot >> Debugger Windows >> EV3 Remote
Screen menu (Σχήμα 3.2).

Σχήμα 3.2: Επιλογή απομακρυσμένης οθόνης

Το σχήμα 3.3 δείχνει μια απομακρυσμένη οθόνη της οθόνης LCD του ρομπότ
που απεικονίζει τα μηνύματα κειμένου που δημιουργούνται από το πρόγραμμα.

Σχήμα 3.3. Απομακρυσμένη οθόνη στο περιβάλλον προγραμματισμού RobotC

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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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΙΑ
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα που παράγει μια ακολουθία τριών μπιπ όταν πατηθεί
ο αισθητήρας αφής.
2. Γράψτε ένα πρόγραμμα που τρέχει όταν το ρομπότ κινείται και ο
αισθητήρας αφής είναι ενεργοποιημένος. Το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει το
ρομπότ να κινείται κατά 20 cm προς τα πίσω και στη συνέχεια να αλλάζει την
τροχιά του κατά 90 μοίρες.
3. Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο θα σχεδιάζει μια εικόνα στην οθόνη LCD
του ρομπότ όταν είναι ενεργοποιημένος ο αισθητήρας αφής.

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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Μέτρηση απόστασης με αισθητήρες υπερήχων και υπερύθρων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Ο αισθητήρας υπερήχων χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόστασης του
από αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά του. Αυτό γίνεται με την αποστολή
ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας και τη μέτρηση του χρόνου που
απαιτείται για την επιστροφή του ήχου στον αισθητήρα. Γνωρίζοντας την
ταχύτητα του ήχου στον αέρα, η απόσταση από το αντικείμενο μπορεί
εύκολα να υπολογιστεί με βάση το χρόνο που μετράται.
Οι αισθητήρες υπερήχων Lego μπορούν να μετρήσουν απόσταση από 3
μέχρι και 250 cm (με ακρίβεια ± 1 cm). Εάν χρησιμοποιούνται ίντσες (ως
μονάδα μέτρησης), η μετρούμενη απόσταση μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως
και 99 ίντσες (με ακρίβεια ± 0,394 ίντσες). Αν η ένδειξη του αισθητήρα είναι
255 cm ή 100 ίντσες, θεωρείται ότι ο αισθητήρας δεν μπορεί να εντοπίσει
κανένα αντικείμενο μπροστά του.
Ο αισθητήρας υπερήχων χρησιμοποιείται από το ρομπότ για το
προσανατολισμό του στο χώρο, για την αποφυγή εμποδίων και για την
ανίχνευση των αντικειμένων που εμφανίζονται μπροστά του.

Σχήμα 4.1: Ο αισθητήρας υπερήχων στο Lego EV3

ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Ο αισθητήρας υπερύθρων εκπέμπει υπέρυθρο φως και μπορεί να ανιχνεύσει
όταν αυτό το φως ανακλάται από στερεά αντικείμενα. Ο αισθητήρας
υπερύθρων που περιλαμβάνεται στο σετ Lego EV3 μπορεί επίσης να
διαβάσει το υπέρυθρο φώς που εκπέμπεται από τον απομακρυσμένο φάρο
υπερύθρων. Ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς
τρόπους λειτουργίας: λειτορυργία εγγύτητας, λειτουργία φάρου και
απομακρυσμένη λειτουργία. Στη λειτουργία εγγύτητας, ο αισθητήρας
υπερύθρων εκπέμπει υπέρυθρο φως και στη συνέχεια αναλύει τα φωτεινά
κύματα που ανακλώνται από κάποιο αντικείμενο για τον προσδιορισμό της
απόστασης μεταξύ του αισθητήρα και του αντικειμένου. Οι μετρούμενες τιμές
μπορούν να κυμαίνονται από 0 (πολύ κοντά) έως 100 (μακριά). Αυτές οι τιμές
δεν δείχνουν την ακριβή απόσταση του αντικειμένου, αλλά μια εκτίμηση για
το πού βρίσκεται εντός της εμβέλειας λειτουργίας του αισθητήρα, μέχρι και
70 cm, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του αντικειμένου. Στη
λειτουργία φάρου, ο αισθητήρας υπερύθρων θα διαβάσει ένα σήμα που
εκπέμπεται από τον φάρο υπερύθρων. Μόλις διαβαστεί το σήμα, ο
αισθητήρας μπορεί να καθορίσει τη θέση του φάρου. Αυτή η λειτουργία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε το ρομπότ να κινηθεί προς το φάρο.
Σε απομακρυσμένη λειτουργία, ο αισθητήρας υπερύθρων μπορεί να εντοπίσει
τυχόν κουμπιά που έχουν πατηθεί στο φάρο.

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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a)

b)

Σχήμα 4.2: Ο αισθητήρας υπερήρθρων Lego EV3 (a) και ο φάρος (b)

ΣΥΝ ΑΡ ΤΗΣΕΙ Σ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛ Λ ΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΙ
ΣΜΟΥ RobotC

Συνηθέστερες χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις για την λειτουργία των αισθητήρων
sensorType [S1] - Ο πίνακας SensorType χρησιμοποιείται για να
καθοριστεί ποιος τύπος αισθητήρα είναι συνδεδεμένος σε μια δεδομένη θύρα.
Αυτή η διαμόρφωση συνήθως ρυθμίζεται μέσω του παραθύρου Motors and
Sensor Setup. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους κύριους τύπους που
μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα πίνακα.
sensorEV3_Touch

Αισθητήρας Αφής

sensorEV3_Color

Αισθητήρας Χρώματος

sensorEV3_Ultrasonic

Αισθητήρας Υπερήχων

sensorEV3_Gyro

Γυροσκοπικός Αισθητήρας

sensorEV3_IRSensor

Αισθητήρας Υπερύθρων

sensorEV3_EnergyMeter

Μετρητής ενέργειας

sensorEV3_GenericI2C

Γενική I2C συσκευή διεπαφής

Παράδειγμα χρήσης:
SensorType[S1] = sensorEV3_Touch;
SensorValue[S1] – οι τιμές των αισθητήρων αποθηκεύονται σε αυτήν τη
συστοιχία σε κανονικοποιημένη μορφή (0 έως 100). Η επιστρεφόμενη τιμή
εξαρτάται από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αισθητήρα. Η τιμή
εξαρτάται επίσης από τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα (εάν υπάρχει η
δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών).
sensorRaw[S1] - οι τιμές των αισθητήρων αποθηκεύονται σε αυτόν τον
πίνακα σε μη κανονικοποιημένη (ακατέργαστη) μορφή. Οι πραγματικές
επιστρεφόμενες τιμές εξαρτώνται από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου
αισθητήρα.
resetSensor(touchSensor) – επαναφέρει τις μετρήσεις του αισθητήρα που
είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα στο μηδέν ή σε μια
προκαθορισμένη τιμή. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τη συμπεριφορά των διαφόρων αισθητήρων όταν χρησιμοποιείται αυτή η
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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συνάρτηση.
Gyro sensor

Επαναφέρει την τιμή του αισθητήρα στο 0

Touch Sensor

Επαναφέρει τον αριθμό των συσσωρευμένων
προσκρούσεων στο 0

Ultrasonic Sensor

Ορίζει τον αισθητήρα σε λειτουργία απόστασης,
με την απόσταση να μετράται σε εκατοστά

Infrared sensor

Ορίζει τον αισθητήρα σε κατάσταση εγγύτητας

Colour sensor

Ορίζει τον αισθητήρα σε κατάσταση έντασης
ανακλώμενου φωτός

Συναρτήσεις για τη λειτουργία του αισθητήρα υπερήχων
getUSDistance(distanceCM) – η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή της
απόστασης που μετράται από τον αισθητήρα υπερήθρων. Η μονάδα
μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί για την επιστρεφόμενη τιμή ορίζεται κατά
τη ρύθμιση της απόστασης του αισθητήρα υπερήχων.
Συναρτήσεις για τη λειτουργία του αισθητήρα υπερύθρων
getIRDistance(S4) – η συνάρτηση επιστρέφει την απόσταση του
αντικειμένου που ανιχνεύθηκε από αισθητήρα υπερύθρων ως σχετική τιμή. Οι
τιμές κυμαίνονται από 0 έως 100 και η επιστρεφόμενη τιμή καθορίζεται από
την ποσότητα φωτός που εκπέμπεται από τον αισθητήρα και αντανακλάται
πίσω στον αισθητήρα. Υψηλότερες τιμές συνήθως σημαίνουν ότι το
αντικείμενο βρίσκεται πιο μακριά από τον αισθητήρα υπερύθρων και οι
χαμηλότερες τιμές υποδεικνύουν ότι το αντικείμενο είναι πιο κοντά στον
αισθητήρα υπερύθρων. Μια τιμή 100 υποδεικνύει ότι δεν εντοπίστηκε κανένα
αντικείμενο μπροστά από τον αισθητήρα.
Π ΑΡ ΑΔΕ Ι ΓΜ ΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤ ΑΣΗΣ Μ Ε
ΤΟΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Παράδειγμα 1
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση
χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων. Οι επιστρεφόμενες τιμές σε
εκατοστά εμφανίζονται στην οθόνη του ρομπότ. Το πρόγραμμα εκτελείται
μέχρι να πατηθεί ένα από τα κουμπιά του ρομπότ. Ο αισθητήρας υπερύθρων
είναι συνδεδεμένος στη θύρα S1.

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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Το Σχήμα 4.3 δείχνει μια απομακρυσμένη προβολή της κατάστασης της
οθόνης όταν το πρόγραμμα εκτελείται και όταν υπάρχει ένα αντικείμενο
μπροστά από το ρομπότ.

Σχήμα 4.3: Οπτικοποίηση στην οθόνη

Παράδειγμα 2
Σε αυτό το παράδειγμα, μετράται η απόσταση από το αντικείμενο και αυτή η
απόσταση απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη. Το πρόγραμμα βασίζεται στο
προηγούμενο παράδειγμα, αλλά προσθέτει μια γραφική κλίμακα στην οποία
ένα εικονοστοιχείο από την οθόνη αντιστοιχεί σε 1 cm που μετράται με τον
αισθητήρα υπερύθρων. Η κλίμακα μπορεί να απεικονίζει αποστάσεις από 0
έως 160 cm και, κατά συνέπεια, το αντικείμενο που ανιχνεύεται από τον
αισθητήρα τοποθετείται σε αυτή.

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.

31

Το Σχήμα 4.4 δείχνει μια απομακρυσμένη προβολή της οθόνης του ρομπότ
στην οποία απεικονίζεται το αντικείμενο σε μια γραφική κλίμακα.

Σχήμα 4.4: Γραφική παράσταση της απόστασης από το αντικείμενο στην οθόνη
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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Παράδειγμα 3
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω υλοποιεί ένα σόναρ υπερήχων,
το οποίο συλλέγει δεδομένα σχετικά με την παρουσία αντικειμένων γύρω από
το ρομπότ. Τα δεδομένα που συλλέγονται εμφανίζονται στην οθόνη LCD.
Ο αλγόριθμος λειτουργίας έχει ως εξής: Το ρομπότ περιστρέφεται γύρω από
τον έναν τροχό (ο τροχός πάνω από τον οποίο βρίσκεται ο αισθητήρας
υπερήχων) σε βήματα 5 μοιρών, μέχρι να ολοκληρωθεί ένας κύκλος πλήρους
περιστροφής (Σχήμα 4.5).

Σχήμα 4.5: Περιστροφή του ρομπότ γύρω από τον αισθητήρα υπερήχων

Σε κάθε βήμα, ο αισθητήρας υπερήχων εκτελεί μια μέτρηση και τα
επιστρεφόμενα δεδομένα καταγράφονται σε ένα πίνακα αποτελούμενος από
72 τιμές. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος περιστροφής, τα δεδομένα που
συλλέγονται απεικονίζονται στην LCD οθόνη ως κουκκίδες σε ένα γράφημα
που αντιπροσωπεύει το χώρο γύρω από το 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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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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Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι να πατηθεί το κουμπί εξόδου. Τα δεδομένα
που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέτρησης εμφανίζονται ως
τελείες στην οθόνη. Το Σχήμα 4.5 δείχνει μια απομακρυσμένη προβολή της
οθόνης του 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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Firg.4.5: A remote screen view of the robot display
Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΙΑ
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο να κάνει το ρομπότ να μετακινηθεί προς
τα εμπρός και να περιστραφεί 90 μοίρες προς τα δεξιά εάν ανιχνεύσει ένα
αντικείμενο μπροστά του σε απόσταση μικρότερη από 30 cm.
2. Επαναλάβετε το παράδειγμα 3 έτσι ώστε αντί για τελείες, να σχεδιάζονται
κύκλοι με ακτίνα 2 εικονοστοιχείων στην οθόνη.
3. Επαναλάβετε το παράδειγμα 3 έτσι ώστε οι κύκλοι στην οθόνη LCD να
σχεδιάζονται μέσα από ένα βρόχο for.
4. Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο το ρομπότ σαρώνει τον χώρο γύρω του
(Παράδειγμα 3), στη συνέχεια μετακινείται προς το πλησιέστερο αντικείμενο
αλλά σταματά σε απόσταση 10 cm από αυτό.

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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Χρήση ενός αισθητήρα φωτός για τον προσδιορισμό του χρώματος και της έντασης του φωτός

ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο
ΑΙ ΣΘΗΤΗΡ ΑΣ
ΧΡΩΜ ΑΤΟΣ

Ο Αισθητήρας Χρώματος του Robot Lego είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας
που μπορεί να ανιχνεύσει το χρώμα ή την ένταση του φωτός που φτάνει σε
αυτόν. Ο αισθητήρας μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις κύριες λειτουργίες:
Λειτουργία Χρώματος (ανιχνεύει το χρώμα), Λειτουργία Ανάκλασης Φωτός
(ανιχνεύει την ένταση του ανακλώμενου φωτός) και Λειτουργία Έντασης Φωτός
Περιβάλλοντος (ανιχνεύει την ένταση του φωτισμού του περιβάλλοντος).
Στη λειτουργία χρώματος, ο αισθητήρας μπορεί να αναγνωρίσει επτά χρώματα
- μαύρο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, λευκό και καφέ.
Στη λειτουργία έντασης ανάκλασης φωτός, το κόκκινο φως εκπέμπεται από ένα
LED που περιέχεται στον αισθητήρα χρώματος και μετράται η ένταση της
ανάκλασης. Η ένταση του φωτός μετράται σε τιμές που κυμαίνονται από 0
(ανακλώμενο φως με πολύ χαμηλή ένταση) έως 100 (ανακλώμενο φως με υψηλή
ένταση).
Στη λειτουργία έντασης φωτός του περιβάλλοντος, ο αισθητήρας μετρά την
ένταση του φωτός που προέρχεται από το περιβάλλον αλλά ο ίδιος ο
αισθητήρας δεν εκπέμπει κανένα φως. Η ένταση του φωτός μετράται σε τιμές
που κυμαίνονται μεταξύ 0 (εισερχόμενο φως με πολύ χαμηλή ένταση) έως 100
(εισερχόμενο φως με υψηλή ένταση).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ακρίβεια της μέτρησης, κατά τη
λειτουργία του αισθητήρα σε κατάσταση λειτουργίας χρώματος ή σε λειτουργία
ανάκλασης του φωτός, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη
κατακόρυφα όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την εξεταζόμενη επιφάνεια,
χωρίς όμως ο αισθητήρας να αγγίζει την επιφάνεια .

Σχήμα 5.1: Ο αισθητήρας χρώματος του ρομπότ Lego EV3.
ΣΥΝ ΑΡ ΤΗΣΕΙ Σ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛ Λ ΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΙΣΜΟΥ
ROBOTC

Το RobotC χρησιμοποιεί τις παρακάτω συναρτήσεις για να λειτουργήσει με
τον αισθητήρα χρώματος:
getColorAmbient (nDeviceIndex) – αυτή η εντολή επιστρέφει την τιμή της
έντασης του φωτός του περιβάλλοντος η οποία μετράται από τον αισθητήρα
όταν το κόκκινο LED του είναι σβηστό. Οι τιμές που επιστρέφονται
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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κυμαίνονται από 0 έως 100. Σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που κυριαρχείται από
σκοτεινά αντικείμενα, επιστρέφονται χαμηλότερες τιμές. Εάν κυριαρχούν τα
φωτεινά αντικείμενα, τότε επιστρέφονται υψηλότερες τιμές. Η παράμετρος
nDeviceIndex καθορίζει τον αριθμό της θύρας στην οποία είναι συνδεδεμένος
ο αισθητήρας χρώματος (μπορεί να κυμαίνεται από S1 έως S4).
getColorHue (nDeviceIndex) – αυτή η εντολή μετρά την τιμή της
απόχρωσης του χρώματος του αντικειμένου που ανιχνεύει ο αισθητήρας
χρησιμοποιώντας ένα αναμμένο άσπρο LED. Οι τιμές που επιστρέφονται
μπορούν να κυμανθούν από 0 έως 360. Το σχήμα 5.2 δείχνει πως η ένδειξη του
αισθητήρα διαφέρει για διαφορετικά χρώματα.

Σχήμα 5.2: Περιοχή χρωμάτων και κωδικοποίησή τους ως μετρήσεις του αισθητήρα

getColorName(nDeviceIndex) – αυτή η εντολή επιστρέφει το όνομα του
χρώματος του αντικειμένου που εξετάζεται. Η συνάρτηση επιστρέφει έναν
αριθμό που κωδικοποιεί ένα από τα οκτώ προκαθορισμένα χρώματα. Εάν δεν
βρεθεί κανένα χρώμα, θα επιστραφεί το 0 (που αντιστοιχεί στην παράμετρο
colorNone). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κωδικοποίηση για
διαφορετικά χρώματα:
Παράμετρος χρώματος

Τιμή
κωδικοποίησης

colorNone

Δεν βρέθηκε κανένα αντικείμενο

0

colorBlack

Αντικείμενο μάυρου χρώματος

1

colorBlue

Αντικείμενο μπλέ χρώματος

2

colorGreen

Αντικείμενο πράσινου χρώματος

3

colorYellow

Αντικείμενο κίτρινου χρώματος

4

colorRed

Αντικείμενο κόκκινου χρώματος

5

colorWhite

Αντικείμενο άσπρου χρώματος

6

colorBrown

Αντικείμενο καφέ χρώματος

7

getColorRGB(nDeviceIndex, &pRedChannel, &pGreenChannel,
&pBlueChannel) – η συνάρτηση επιστρέφει τιμές για το κόκκινο, πράσινο και
μπλε συστατικό του χρώματος που δοκιμάζεται με τον αισθητήρα. Οι τιμές για
κάθε στοιχείο μπορούν να κυμανθούν από 0 έως 255. Οι τιμές των συστατικών
επιστρέφονται χρησιμοποιώντας μεταβλητές δείκτες.
getColorSaturation(nDeviceIndex) – αυτή η εντολή επιστρέφει τον
κορεσμό του χρώματος που δοκιμάζεται από τον αισθητήρα. Οι τιμές που
επιστρέφονται μπορούν να κυμανθούν από 0 (χαμηλός κορεσμός χρώματος)
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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έως 100 (υψηλός κορεσμός χρώματος). Ο κορεσμός σχετίζεται άμεσα με την
ένταση του χρώματος. Αυτό προκαλεί δύο χρώματα με την ίδια απόχρωση να
φαίνονται διαφορετικά ανάλογα με τον κορεσμό, όπως τα κόκκινα τετράγωνα
στο Σχήμα. 5.3.

Σχήμα 5.3. Διαφορετικοί βαθμοί κορεσμού του κόκκινου χρώματος

getColorReflected(nDeviceIndex) - αυτή η εντολή επιστρέφει την τιμή που
διαβάζεται από τον αισθητήρα όταν το κόκκινο LED του είναι αναμμένο. Οι
επιστρεφόμενες τιμές μπορούν να κυμανθούν από 0 έως 100.
Π ΑΡ ΑΔΕ Ι ΓΜ ΑΤΑ
ΑΝ ΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΧΡΩΜ ΑΤΟΣ Μ Ε
ΤΟΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΦΩΤΌΣ

Παράδειγμα 1
Το παρακάτω παράδειγμα επιδεικνύει την αναγνώριση χρώματος. Το
πρόγραμμα παρακολουθεί την οθόνη του αισθητήρα χρώματος και, ανάλογα
με την επιστρεφόμενη τιμή του χρώματος, αποφασίζει ποιο κείμενο θα
εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

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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Το Σχήμα 5.4 δείχνει μια απομακρυσμένη προβολή της οθόνης LCD του
ρομπότ. Στο πρόγραμμα, οι συμβολοσειρές που εμφανίζονται έχουν το ίδιο
μήκος, έτσι ώστε όταν το κείμενο που εμφανίζεται αλλάζει, να μην υπάρχουν
εναπομείναντες χαρακτήρες από το προηγούμενο.

Σχήμα 5.4: Οπτικοποίηση στην οθόνη LCD

Παράδειγμα 2
Το επόμενο παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να συναρμολογηθεί το ρομπότ για
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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να εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες όταν ένα συγκεκριμένο χρώμα
αναγνωρίζεται από τον αισθητήρα χρώματος. Στο παράδειγμα, το ρομπότ
κάνει τα εξής: όταν ανιχνεύεται μαύρο, περιστρέφεται προς τα αριστερά. όταν
ανιχνεύεται κόκκινο, κινείται προς τα πίσω. όταν ανιχνεύεται μπλε, παράγεται
ένα ηχητικό σήμα.

Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΙΑ
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα που μετρά την ένταση του φωτός με τον αισθητήρα
και δείχνει το αποτέλεσμα στην οθόνη LCD.
2. Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα για να εντοπίσετε ποια κατεύθυνση φωτίζεται
περισσότερο, περιστρέφοντας το ρομπότ 360 μοίρες σε βήματα 5 μοιρών.
3. Γράψτε ένα πρόγραμμα που ταξινομεί διαφορετικά αντικείμενα με βάση το
χρώμα τους. Εάν ο κορεσμός του χρώματος είναι σε ή πάνω από ένα ορισμένο
όριο - πρέπει να θεωρείται έγκυρο. εάν ο κορεσμός χρώματος είναι κάτω από
αυτό το όριο - θα πρέπει να θεωρείται άκυρο. Το ρομπότ θα πρέπει επίσης να
παίζει διαφορετικά ηχητικά σήματα, ανάλογα με τον τύπο ταξινόμησης του
αντικειμένου.

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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Ακολούθηση μιας σκοτεινής γραμμής σε μια φωτεινή επιφάνεια

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΡ Γ ΑΣΙ ΑΣ

Η ακολούθηση μιας γραμμή είναι μία από τις πιο συνηθισμένες εργασίες που
προγραμματίζονται να εκτελούν τα κινητά ρομπότ. Το ρομπότ ακολουθεί μια
σκοτεινή γραμμή που σχεδιάζεται σε ανοιχτό φόντο και προσπαθεί να
επιστρέψει στη γραμμή που απομακρύνεται από αυτό. Στο σχήμα 6.1
παρουσιάζεται η ρύθμιση της εργασίας.

Σχήμα 6.1: Κινητό ρομπότ που ακολουθεί μια σκοτεινή γραμμή

Στη βιομηχανία, για βιομηχανικά κινητά ρομπότ, η σκοτεινή γραμμή μπορεί
να αντικατασταθεί από έναν αγωγό γύρω από τον οποίο δημιουργείται ένα
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή από μια μαγνητική ταινία ενσωματωμένη στο
πάτωμα του χώρου παραγωγής. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές η αρχή της
παρακολούθησης θα εξακολουθεί να είναι πολύ παρόμοια με την αρχή που
εφαρμόζεται για το κινητό ρομπότ EV3 της Lego.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Μ Ι ΑΣ
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ
ΓΡ ΑΜ Μ ΗΣ ΣΕ
ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η σκοτεινή γραμμή ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα χρώματος.
Μετρώντας το ανακλώμενο φως, ο αισθητήρας μπορεί εύκολα να διακρίνει το
σκούρο χρώμα της γραμμής από το περιβάλλοντα φωτισμό του
περιβάλλοντος. Τα σκούρα χρώματα αντανακλούν λιγότερο φως και συνεπώς
η τιμή της μέτρησης της έντασης του φωτός θα είναι μικρότερη. Το Σχήμα
6.2 δείχνει τις μετρήσεις για το χρώμα της σκοτεινής γραμμής (Εικόνα 6.2 α)
και το λευκό φόντο (Εικόνα 6.2 b).

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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а

b

Σχήμα 6.2: Μετρήσειςς αισθητήρων χρώματος για μαύρο χρώμα (α) και λευκό χρώμα
(b)
Οι μετρήσεις καθιστούν σαφές το γεγονός ότι η ένταση των δύο χρωμάτων
μπορεί να διακριθεί εύκολα. Οι αλγόριθμοι για την παρακολούθηση μιας
γραμμής που παρουσιάζονται παρακάτω χρησιμοποιούν μόνο έναν
αισθητήρα χρώματος για τον έλεγχο του ρομπότ. Ωστόσο, είναι επίσης
δυνατό να παρακολουθήσει τη γραμμή χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις
αισθητήρες.

ΑΛΓOΡΙΘΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Μ Ι ΑΣ ΓΡ ΑΜ Μ ΗΣ
Μ Ε ΕΝ ΑΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΦΩΤΌΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΚΡ ΗΣ
Μ Ι ΑΣ
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ
ΓΡ ΑΜ Μ ΗΣ

Παράδειγμα 1
Το πρώτο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη λεγόμενη Φυσική Γλώσσα η οποία
είναι ενσωματωμένη στο περιβάλλον προγραμματισμού του RobotC. Μπορεί
να ενεργοποιηθεί με την εντολή του μενού Robot >> Platform Type >>
Natural Language (Εικόνα 6.3).

Figure 6.3: Selecting the Natural Language platform type

Οι εντολές που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση της φυσικής γλώσσας του
περιβάλλοντος συνδυάζουν διάφορες απλές ενέργειες, εξοικονομώντας έτσι
στον προγραμματιστή την ανάγκη να γνωρίσει σε βάθος τις τυπικές
συναρτήσεις για τον έλεγχο του ρομπότ. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε τη
Φυσική Γλώσσα, είναι απαραίτητο να διαμορφώσετε πρώτα τους αισθητήρες
και τους κινητήρες. Αυτό μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί
στη γραμμή των συντομεύσεων ή ανοίγοντας το Robot>>Motors and Sensors
Setup από το μενού. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαμόρφωσης, στο οποίο, στο
παράδειγμά μας, θα πρέπει να επιλέξουμε Custom Configuration (Σχήμα
6.4)

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 6.4: Ρύθμιση κινητήρων και αισθητήρων - επιλογή διαμόρφωσης

Στην ενότητα Motors, ρυθμίζουμε το σωστό μοτέρ που θα συνδέεται στη
θύρα του motorA και το αριστερό μοτέρ που θα συνδέεται στη θύρα
motorB (Σχήμα 6.5).

Σχήμα 6.5: Διαμόρφωση των κινητήρων

Στην ενότητα Sensors , ρυθμίσαμε τον αισθητήρα υπερήχων που πρέπει να
συνδεθεί στη θύρα S1, τον αισθητήρα αφής στη S2, τον αισθητήρα χρώματος
στη S3 και τον γυροσκοπικό αισθητήρα στη S4 (Σχήμα 6.6). Ορίζουμε
επίσης τα αντίστοιχα ονόματα για τους κινητήρες και τους αισθητήρες.

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 6.6: Ρύθμιση αισθητήρων
Αυτός ο αλγόριθμος για την παρακολούθηση μιας γραμμής ουσιαστικά
καταλήγει στο να κάνει το ρομπότ να ακολουθεί την άκρη αυτής της
γραμμής. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο
ενσωματωμένες συναρτήσεις της φυσικής γλώσσας - lineTrackRight
(sensorName,
threshold,
speedPrimary,
speedSecondary)
και
lineTrackLeft (sensorName, threshold, speedPrimary, speedSecondary).
Σε αυτές τις συναρτήσεις το sensorName ορίζει την θύρα στην οποία είναι
συνδεδεμένος ο αισθητήρας χρώματος, το threshold ορίζει το κατώφλι για
την ταξινόμηση της έντασης του μετρούμενου φωτός ως «σκούρο» ή
«φωτεινό», το speedPrimary καθορίζει την ταχύτητα του πρωτεύοντος
κινητήρα και το speedSecondary καθορίζει την ταχύτητα του δευτερεύοντος
κινητήρα. Ανάλογα με το αν ο αισθητήρας χρώματος ανιχνεύει μια γραμμή ή
όχι, η λειτουργία των κινητήρων θα αλλάξει – ο ένας κινητήρας θα γίνει
πρωτεύων και ο άλλος θα γίνει δευτερεύων ή αντίστροφα. Συνήθως, η
ταχύτητα του δευτερεύοντος κινητήρα είναι ρυθμισμένη στο 0 (με άλλα
λόγια, σταματάει), ενώ ο κύριος κινητήρας βρίσκεται σε κίνηση. Το σχήμα
6.7 απεικονίζει την αρχή επί της οποίας βασίζεται ο αλγόριθμος για την
παρακολούθηση μιας γραμμής.

Σχήμα 6.7: Ακολούθηση της άκρη της γραμμής
Όταν ακολουθεί αυτόν τον αλγόριθμο, το ρομπότ θα προσπαθεί πάντα να
μετακινείται γύρω από μία από τις άκρες της σκοτεινής γραμμής. Ο
παρακάτω κώδικας ξεκινάει με έναν αυτόματα δημιουργούμενο κώδικα για τη
ρύθμιση των αισθητήρων και των κινητήρων του ρομπότ. Αυτός ο κώδικας
εισάγεται από το περιβάλλον RobotC και απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη
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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Φυσική Γλώσσα.

Παράδειγμα 2
Το έργο της παρακολούθησης μιας γραμμής μπορεί επίσης να υλοποιηθεί
χρησιμοποιώντας τυπικές συναρτήσεις στο περιβάλλον. Στην περίπτωση
αυτή, το πλαίσιο ελέγχου Robot >> Platform Type >> Natural Language
πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Στον αλγόριθμο που παρουσιάζεται
παρακάτω, το threshold - το όριο για τον προσδιορισμό του χρώματος
ορίζεται ως σταθερά. Το πρόγραμμα παρακολουθεί την ένταση του
ανακλώμενου φωτός και ελέγχει τους κινητήρες του ρομπότ σύμφωνα με την
τιμή της.

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.

46

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Μ Ι ΑΣ ΓΡ ΑΜ Μ ΗΣ
– ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝ ΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ Μ ΑΥΡ ΗΣ
ΓΡ ΑΜ Μ ΗΣ

Παράδειγμα 3
Η ακολούθηση γραμμής μπορεί επίσης να επιτευχθεί με έναν αλγόριθμο στον
οποίο το ρομπότ κινείται προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή όσο ο
αισθητήρας χρώματος ανιχνεύει μια σκοτεινή γραμμή. Όταν ο αισθητήρας
ανιχνεύσει ένα ανοιχτό φόντο, το ρομπότ σταματά και αναζητά τη σκοτεινή
γραμμή. Η διαδικασία αναζήτησης περιλαμβάνει μονοκατευθυντική
περιστροφή του ρομπότ γύρω από έναν τροχό έως ότου ο αισθητήρας
εντοπίσει τη σκοτεινή γραμμή. Εάν το ρομπότ δεν βρει μια σκοτεινή
γραμμή, αυτό σημαίνει ότι η γραμμή βρίσκεται στην άλλη πλευρά του. Κατά
συνέπεια, το ρομπότ επιστρέφει και περιστρέφεται γύρω από τον άλλο τροχό
του. Όταν ανιχνευθεί κάποιο σκοτεινό χρώμα από τον αισθητήρα, το ρομπότ
αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή ξανά. Το σχήμα 6.8
δείχνει την αρχή της λειτουργίας στην οποία βασίζεται αυτός ο αλγόριθμος.
1

2

Σχήμα 6.8: Αναζήτηση της γραμμής διαδοχικά σε δύο κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα του παραδείγματος θέτει και πάλι το όριο σύμφωνα με το
οποίο διακρίνει το σκοτάδι από το χρώμα του φωτός. Επίσης δηλώνεται μια
μεταβλητή flag_detected, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
διαδικασίας αναζήτησης.

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 υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΙΑ
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Αναθεωρήστε το πρόγραμμα που δίνεται στο Παράδειγμα 1 έτσι ώστε το
ρομπότ να ακολουθεί τη γραμμή στο δεξί του άκρο.
2. Αναθεωρήστε το Παράδειγμα 2. Ένας κινητήρας σταματάει στο
πρόγραμμα του παραδείγματος. να το αναθεωρήσετε ώστε ο κινητήρας αυτός
να συνεχίσει να κινείται με ισχύ 20%.
3. Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο το ρομπότ θα ακολουθεί τη σκοτεινή
γραμμή για 2 μέτρα, θα στρίβει κατά 180 μοίρες και θα ακολουθεί τη
γραμμή ενώ κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση για απόσταση 2 μέτρων,
στη συνέχεια θα στρίβει ξανά.

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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Ακολούθηση μιας διαδρομής από το σημείο Α στο σημείο Β

ΑΚΟΛ ΟΥΘΗΣΗ Μ Ι ΑΣ
ΔΙ ΑΔΡ ΟΜ ΗΣ

Ο εφοδιασμός των ρομπότ με τη δυνατότητα να παρακολουθούν
προκαθορισμένες διαδρομές αποτελεί βασικό καθήκον της κινητής
ρομποτικής. Το Lego EV3 μπορεί επίσης να ακολουθήσει μια
προκαθορισμένη διαδρομή χάρη στον γυροσκοπικό αισθητήρα και τους
κωδικοποιητές που είναι ενσωματωμένοι στους κινητήρες. Η μετακίνηση
κατά μήκος μιας διαδρομής συνεπάγεται πρακτικά την τοποθέτηση του
ρομπότ σε ορισμένα σημεία του χώρου με προκαθορισμένες
συντεταγμένες [X, Y].
Αυτή η τοποθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μόνο
τις μετρήσεις των κωδικοποιητών των κινητήρων ή συνδυάζοντας τους
κωδικοποιητές και τον γυροσκοπικό αισθητήρα. Και στις δύο
περιπτώσεις, η ακρίβεια της τοποθέτησης μπορεί να είναι ικανοποιητική.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την σωστή τοποθέτηση
του ρομπότ στο χώρο. Ο ένας είναι ο βαθμός στον οποίο οι τροχοί του
ρομπότ ολισθαίνουν στην επιφάνεια στην οποία κινούνται. Η αδράνεια
κατά την μετακίνηση και την περιστροφή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε
ανακρίβειες και πρέπει να ληφθεί υπόψη στον αλγόριθμο ελέγχου.
Στην ενότητα Εισαγωγή στη Ρομποτική συζητήσαμε τις βασικές
συναρτήσεις για τη λειτουργία του κινητήρα. Αυτές οι συναρτήσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν το ρομπότ να ακολουθήσει
μια διαδρομή βασισμένη σε προκαθορισμένα σημεία στο χώρο, και σε
ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι αρκετό. Τα σύγχρονα αυτόνομα
ρομπότ έχουν διάφορους αισθητήρες για να διευκολύνουν τον
προσανατολισμό τους στο χώρο. Αυτά μπορεί να είναι
επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια, δέκτες GPS, βιντεοκάμερες και
αισθητήρες LIDAR.
Στο σετ Lego EV3 περιλαμβάνεται ένας γυροσκοπικός αισθητήρας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της περιστροφικής
κίνησης γύρω από έναν άξονα, με τον αισθητήρα να μετρά την ταχύτητα
περιστροφής σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο (η μέγιστη ταχύτητα
περιστροφής είναι μέχρι ± 440 μοίρες ανά δευτερόλεπτο). Η ταχύτητα
περιστροφής μπορεί να μετατραπεί στη γωνία περιστροφής του ρομπότ.
Το σχήμα 7.1 δείχνει τον γυροσκοπικό αισθητήρα Lego EV3.

Σχήμα 7.1: Ο γυροσκοπικός αισθητήρας Lego EV3

Το περιβάλλον προγραμματισμού RobotC περιλαμβάνει τις ακόλουθες
λειτουργίες που επιτρέπουν τη χρήση του γυροσκοπικού αισθητήρα:
resetGyro(nDeviceIndex) – η συνάρτηση επαναφέρει την ένδειξη του
γυροσκοπικού αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στη θύρα 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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καθορίζεται από τη παράμετρο in nDeviceIndex (με τιμές S1, S2, S3 ή
S4).
getGyroDegrees(nDeviceIndex) - η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή
των μοιρών στις οποίες έχει περιστραφεί το γυροσκόπιο. Οι
επιστρεφόμενες τιμές θα αυξηθούν όταν το γυροσκόπιο περιστρέφεται
δεξιόστροφα και θα μειωθούν όταν το γυροσκόπιο περιστρέφεται
αριστερόστροφα.
getGyroHeading(nDeviceIndex) – η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή
του γυροσκοπικού αισθητήρα με βάση το τελευταίο σημείο επαναφοράς.
Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιθεί κίνηση
σε σχέση με το τελευταίο σημείο επαναφοράς, αντί για την τρέχουσα
θέση. Οι επιστρεφόμενες τιμές θα αυξηθούν όταν το γυροσκόπιο
περιστραφεί δεξιόστροφα και θα μειωθούν όταν το γυροσκόπιο
περιστραφεί αριστερόστροφα.
getGyroRate(nDeviceIndex) - η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα
ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπικού αισθητήρα. Οι τιμές
κυμαίνονται από -440 έως +440 μοίρες ανά δευτερόλεπτο.
Μ ΕΤΑΚΙ ΝΗΣΗ ΣΕ
Κ ΑΘΟΡ ΙΣΜ ΕΝΕ Σ
ΣΥΝΤΕ ΤΑΓΜ ΕΝΕ Σ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

Η τοποθέτηση σε συγκεκριμένες συντεταγμένες μπορεί να
πραγματοποιηθεί με τη λήψη πληροφοριών από τους κωδικοποιητές των
κινητήρων. Οι κωδικοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μέτρηση της γωνίας περιστροφής των κινητήρων, με έναν κύκλο
περιστροφής του κινητήρα να αντιστοιχεί σε 360 μοίρες, οι οποίες
μετρούνται με τον κωδικοποιητή. Εάν είναι γνωστή η περίμετρος των
τροχών, μπορεί κανείς εύκολα να υπολογίσει την απόσταση που το
ρομπότ έχει ταξιδέψει μετά την μερική περιστροφή των τροχών.

Παράδειγμα
Στο παρακάτω παράδειγμα, το ρομπότ εκτελεί μια ακολουθία κινήσεων
προκειμένου να ακολουθήσει προκαθορισμένες συντεταγμένες στο χώρο.
Οι κύριες ενέργειες που εκτελεί το ρομπότ είναι να κινείται προς τα
εμπρός και περιστρέφεται κατά συγκεκριμένη γωνία. Ο χώρος που
διανύεται ορίζεται από τέσσερις τελικές θέσεις που βρίσκονται στους
άξονες Χ και Υ (όπως στο σχήμα 7.2)

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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Figure 7.2: Space travelled by the robot

Η θέση εκκίνησης του ρομπότ ορίζεται από ένα σημείο με συντεταγμένες
[0, 0]. Σε αυτό το παράδειγμα, οι συντεταγμένες καθορίζονται σε
εκατοστά (cm). Γνωρίζοντας την θέση εκκίνησης και τη θέση στην οποία
πρέπει να κινηθεί, όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες [X, Y], το
ρομπότ καθορίζει τη γωνία περιστροφής που θα του επιτρέψει να κινηθεί
προς την κατεύθυνση της νέας θέσης, καθώς και την απόσταση που
πρέπει να να ταξιδέψει.
Γενικά, η κίνηση περιλαμβάνει δύο ενέργειες - περιστροφή του ρομπότ
προς τη νέα θέση και μετακίνηση του προς το τελικό σημείο μέσω μίας
κίνησης προς τα εμπρός. Το Σχήμα 7.3. δείχνει τη θέση εκκίνησης (A)
και την τελική θέση (B). Η απόσταση από το Α έως το Β κατά μήκος του
άξονα Χ είναι (α) και κατά μήκος του άξονα Υ είναι (β). Το μήκος των
(a) και (b) μπορεί εύκολα να υπολογιστεί αφαιρώντας τις συντεταγμένες
[X, Y] της θέσης στόχου από τις συντεταγμένες [X, Y] της τρέχουσας
θέσης του ρομπότ.
Y
II

I

B
c

b

α
A

III

a

X

IV

Σχήμα 7.3: Καθορισμός της νέας θέσης στο διάστημα

Για να μετακινήσετε το ρομπότ από το Α στο Β, είναι απαραίτητο να
υπολογίσετε τη γωνία περιστροφής (α) και την απόσταση που πρέπει να
διανύσει σε ευθεία γραμμή (c).
Για τον προσδιορισμό της γωνίας περιστροφής (α), πρώτα είναι
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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απαραίτητο να προσδιοριστεί το tan (α) με τον ακόλουθο τύπο (7.1):
𝑏

tan(∝) = 𝑎

(7.1)

Μόλις υπολογίσουμε το tan (α), μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε
την τιμή της γωνίας περιστροφής (α). Η τιμή της γωνίας περιστροφής
εξαρτάται επίσης από το αν οι τιμές για τα (α) και (β) είναι θετικές ή
αρνητικές, δηλ. Σε ποιο από τα τέσσερα τεταρτημόρια (I έως IV)
βρίσκεται αυτή η γωνία. Η γωνία περιστροφής (α) καθορίζεται από τον
ακόλουθο τύπο (7.2):
∝= arctan(abs(tan(∝)))

(7.2)

Ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκεται η γωνία, προστίθενται
στη γωνία α: 0 για το πρώτο τεταρτημόριο, pi/2 για το δεύτερο
τεταρτημόριο, pi για το τρίτο τεταρτημόριο και (3 * pi)/2 για το
τέταρτο τεταρτημόριο .
Το παρακάτω πρόγραμμα περιλαμβάνει κώδικα που καθορίζει την
κατεύθυνση προς την οποία το ρομπότ θα περιστραφεί μέχρι να φτάσει
τη γωνία περιστροφής και παρακολουθεί επίσης την τρέχουσα γωνία στην
οποία έχει περιστραφεί το ρομπότ στην αρχή κάθε θέσης.
Η μετατόπιση της γραμμής από την αρχική θέση στη νέα θέση
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το πυθαγόρειο θεώρημα (7.3).
𝑐 = √𝑎2 + 𝑏 2

(7.3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια της θέσης και να αντισταθμιστεί
η ολίσθηση των τροχών στην επιφάνεια, το πρόγραμμα εισάγει
συντελεστές ολίσθησης τόσο για γραμμική όσο και για περιστροφική
κίνηση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Μ ΕΤΑΚΙ ΝΗΣΗ Μ Ε
ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Ο γυροσκοπικός αισθητήρας επιτρέπει την παρακολούθηση του
προσανατολισμού του ρομπότ στο χώρο. Εξαλείφει την ανάγκη
εκτέλεσης πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών για τον προσδιορισμό
της γωνίας περιστροφής. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να λαμβάνεται
υπόψη η ολίσθηση των τροχών στην επιφάνεια και να εφαρμόζονται
διορθωτικοί συντελεστές για να αντισταθμιστεί.

Παράδειγμα
Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί έναν γυροσκοπικό αισθητήρα
και αντισταθμίζει προγραμματικά ένα από τα χαρακτηριστικά του,
δηλαδή το ότι η γωνία περιστροφής αυξάνεται όταν το ρομπότ
περιστρέφεται δεξιόστροφα και μειώνεται όταν το ρομπότ περιστρέφεται
αριστερόστροφα, ενώ η γωνία περιστροφής του ρομπότ ορίζεται με
ακριβώς τον αντίθετο τρόπο Σχήμα 7.4).

+

+
Σχήμα 7.4: Αλλαγή των γωνιών περιστροφής του ρομπότ και του γυροσκοπικού
αισθητήρα

Η τοποθέτηση πριν από τη μετακίνηση σε ευθεία γραμμή προς τη νέα
θέση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των κωδικοποιητών των κινητήρων,
όπως και στο παράδειγμα σχετικά με την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες
συντεταγμένες χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις των κωδικοποιητών.
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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙ Α
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Αναθεωρήστε το πρόγραμμα και τοποθετήστε το ρομπότ στα σημεία
με συντεταγμένες X [50,100,150] και Y [50, 150, 250].
2. Γράψτε ένα πρόγραμμα για να απεικονίσετε στην οθόνη LCD τον
βαθμό περιστροφής του ρομπότ, όπως μετράται με έναν γυροσκοπικό
αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα από τα κουμπιά του Lego EV3 για να
επαναφέρετε την ένδειξη του αισθητήρα.
3. Γράψτε ένα πρόγραμμα που απομνημονεύει την αρχική θέση του
ρομπότ (όπως μετράται από τον γυροσκοπικό αισθητήρα) κατά την
εκκίνηση και προσπαθεί να επιστρέψει το ρομπότ στην αρχική του θέση
αφού πρώτα το περιστρέψει σε διαφορετική γωνία.
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Ακολούθηση μιας διαδρομής σε έναν χάρτη αποθηκευμένο στη μνήμη του ρομπότ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΡ Γ ΑΣΙ ΑΣ

Ο εφοδιασμός των ρομπότ με τη δυνατότητα να εκτελούν εργασίες που
συνεπάγουν αποφυγή εμποδίων και να ακολουθούν προκαθορισμένες
διαδρομές είναι απαραίτητη σην κινητή ρομποτική. Αυτή η ενότητα
προτείνει έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: τον
εντοπισμό των εμποδίων, τον προγραμματισμό μιας διαδρομής και την
παρακολούθηση της προγραμματισμένης διαδρομής.
Το πρόγραμμα που δίνεται ως παράδειγμα ορίζει τα μεμονωμένα
βήματα ως συναρτήσεις που καλούνται σειριακά από το κύριο
πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΜΠΟΔΙΑ

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν οι περιοχές με εμπόδια. Στον
αλγόριθμο που παρουσιάζεται, τα εμπόδια ορίζονται ως περιοχές στον
χάρτη. Εάν η θέση εκκίνησης του ρομπότ έχει συντεταγμένες [0, 0], τότε
κάθε εμπόδιο ορίζεται ως μια ορθογώνια περιοχή που καθορίζεται από
τις συντεταγμένες της άνω αριστεράς γωνίας και της κάτω δεξιάς γωνίας
(Σχήμα 8.1).
[970, 670]

[570, 600]

[685, 520]

[1085, 500]

FINISH

[570, 200]

[780, 120]

[1085, 100]

[1170, 0]

START

Σχήμα 8.1: Ορισμός των εμποδίων

Φυσικά, στην πραγματικότητα τα σχήματα των εμποδίων μπορεί να είναι
διαφορετικά, αλλά για να απλοποιήσουμε τον αλγόριθμο που έχουμε
επιλέξει να ορίσουμε τα εμπόδια έτσι ώστε να έχουν ορθογώνιο σχήμα.
Τα εμπόδια φορτώνονται ως πίνακες που περιέχουν τις συντεταγμένες
τους. Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του χάρτη των
εμποδίων φορτώνει τους πίνακες με τα αντίστοιχα δεδομένα στη μνήμη
του ρομπότ. Σε ένα πραγματικό σύστημα, τέτοια δεδομένα μπορούν να
ληφθούν από ένα αρχείο ή να δημιουργηθούν από μια φωτογραφία ή από
ένα χάρτη. Στην περίπτωσή μας, αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν
συντεταγμένες που περιγράφουν τέσσερα εμπόδια (ή περιοχές στις οποίες
απαγορεύεται η κίνηση του ρομπότ).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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ΣΧΕΔΙ ΑΣΜ ΟΣ
ΔΙ ΑΔΡ ΟΜ ΩΝ Μ Ε
Β ΑΣΗ ΤΟΝ Χ ΑΡ ΤΗ

Προκειμένου να σχεδιαστεί η διαδρομή του ρομπότ, είναι απαραίτητο
να γνωρίζουμε τις συντεταγμένες της τελικής θέσης που πρέπει να φτάσει.
Ο αλγόριθμος προγραμματισμού διαδρομής καθορίζει αρχικά την
κατεύθυνση της κίνησης σε ευθεία γραμμή από την αρχική θέση στη
θέση-στόχο. Στη συνέχεια, η κίνηση προσομοιώνεται μαθηματικά σε
μικρά βήματα (1 cm) στην καθορισμένη κατεύθυνση προς τη θέση
στόχο. Εάν το ρομπότ φτάσει σε ένα εμπόδιο, τότε ακολουθείται μια
σειρά ενεργειών για να το παρακάμψει. Τα σημεία που το ρομπότ φθάνει
ενώ προσπαθεί να παρακάμψει ένα εμπόδιο αποθηκεύονται στον πίνακα.
Όταν το εμπόδιο παρακάμπτεται, υπολογίζεται μια νέα κατεύθυνση για
την κίνηση προς τη θέση στόχο και συνεχίζεται η προσομοίωση της
κίνησης. Όταν επιτευχθεί η θέση στόχος στη μαθηματική προσομοίωση,
η τελική θέση καταγράφεται στο πίνακα περιγραφής της διαδρομής.

FINISH

START
Σχήμα 8.2: Ακολουθία κινήσεων

Ο πίνακας που περιέχει τα δεδομένα που είναι σχετικά με τη διαδρομή
χρησιμοποιείται στο επόμενο βήμα - το ρομπότ ακολουθεί τη διαδρομή
σε πραγματικό χρόνο.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙ ΑΔΡ ΟΜ ΗΣ

Για να δώσουμε τη δυνατότητα στο ρομπότ να ακολουθήσει τη
διαδρομή, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση που υλοποιεί τον αλγόριθμο
που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα – που χρησιμοποιεί τους
κωδικοποιητές των κινητήρων για να καθορίσει τη γωνία περιστροφής
του ρομπότ και την απόσταση που διανύθηκε. Τα δεδομένα της
διαδρομής αποθηκεύονται σε πίνακες που περιέχουν τις συντεταγμένες X
και Y των σημείων που πρέπει να ακολουθήσει το ρομπότ.

Παράδειγμα
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Κ ΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙ Α
ΑΝΕ Ξ ΑΡ ΤΗΤΗ
Μ ΑΘΗΣΗ

1. Αναθεωρήστε το πρόγραμμα έτσι ώστε η κίνηση για την αποφυγή των
εμπόδιων να πραγματοποιείται ως εξής:
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FINISH

START

2. Αναπτύξτε το πρόγραμμα έτσι ώστε να συμπεριλάβετε την εκτίμηση
της διανυθείσας απόστασης, καθώς το ρομπότ αποφεύγει τα εμπόδια.
3. Αναπτύξτε το πρόγραμμα για να συμπεριλάβετε τη δυνατότητα
δημιουργίας δύο εναλλακτικών διαδρομών παρακάμπτοντας το ίδιο
εμπόδιο και στη συνέχεια το καθορισμό της τελικής διαδρομής βάσει
του μήκους των δύο διαδρομών.
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Διαγωνισμός

Κ ΑΝΟΝΕ Σ ΤΟΥ
ΔΙ ΑΓΩ ΝΙΣΜ ΟΥ

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης στο προγραμματισμό του Lego EV3 με
το RobotC σχεδιάζεται για να ολοκληρωθεί με ένα διαγωνισμό μεταξύ
των μαθητών. Για τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι μαθητές χωρίζονται
σε ομάδες των δύο έως και τρεις συμμετεχόντων. Εάν οι εκπαιδευτικοί
πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο, οι ομάδες μπορούν επίσης να
σχηματιστούν με περισσότερους συμμετέχοντες.
Οι εργασίες του διαγωνισμού ανακοινώνονται εκ των προτέρων (ο
βέλτιστος αριθμός είναι τρείς εργασίες) και οι ομάδες θα πρέπει να έχουν
τέσσερις ώρες για να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Όταν τελειώσει ο
χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, οι μαθητές καταδεικνύουν τον
τρόπο με τον οποίο έλυσαν τις εργασίες τους με τα κινητά τους ρομπότ
Lego EV3.
Οι ομάδες αξιολογούνται με βάση την ακρίβεια στην ολοκλήρωση των
εργασιών και τον χρόνο που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή τους. Εάν
μια εργασία ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, η ομάδα θα πρέπει
να λάβει 5 βαθμούς. Μεταξύ των ομάδων που έχουν ολοκληρώσει τις
εργασίες σωστά, η ομάδα που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τον
ταχύτερο αλγόριθμο πρέπει να πάρει 10 βαθμούς, και κάθε επόμενη
ομάδα θα πρέπει να πάρει ένα βαθμό λιγότερο. Εάν οι ομάδες που
συμμετέχουν είναι πάνω από 10, η 10η και οι υπόλοιπες ομάδες θα
πρέπει να λάβουν 1 πόντο η καθεμία. Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί ή
δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις, η ομάδα θα λάβει 0
πόντους.
Για να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία, πρέπει να συνοψιστούν οι
βαθμοί που έλαβε η κάθε ομάδα για την ολοκλήρωση της εργασίας και
για το χρόνο εκτέλεσης. Η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων
είναι ο νικητής.

Κ ΑΘΟΡ ΙΣΜ ΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΣΧΕΔΙ ΑΣΜ ΟΥ ΤΟΥ
ΡΟΜΠΟΤ

Οι ομάδες θα πρέπει να σχεδιάσουν τα πρωτότυπα των κινητών ρομπότ
τους βάσει των τυποποιημένων εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στο
σετ Lego EV3. Τα ρομπότ μπορούν να στηριχθούν για τη μετακίνησή
τους είτε στους τροχούς είτε στις ερπύστριες που περιλαμβάνονται στη
συσκευή. Οι αισθητήρες πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένοι και οι
ομάδες πρέπει να επιλέγουν τους αισθητήρες που είναι απαραίτητοι για
την εκτέλεση των εργασιών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
συναρμολογήσουν τα κινητά ρομπότ μέσα στο χρονικό διάστημα που
τους έχει δοθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η συμμετοχή με ήδη
συναρμολογημένα ρομπότ δεν επιτρέπεται.

Κ ΑΘΟΡ ΙΣΜ ΟΣ ΤΩΝ
Κ ΑΘΗΚΟΝΤΩ Ν ΤΟΥ
ΔΙ ΑΓΩ ΝΙΣΜ ΟΥ

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να καθορίσουν τις δικές τους εργασίες ανάλογα
με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Εργασία 1
Δίνεται ένα σχέδιο με σκοτεινές ρίγες (Σχήμα 9.1). Ο στόχος είναι να
σταματήσει το ρομπότ όταν φτάσει στην τέταρτη λωρίδα και να εκπέμψει
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

74

ένα ηχητικό σήμα.

Σχήμα 9.1

Εργασία 2
Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που να ακολουθεί τη σκοτεινή λωρίδα.
Μόλις φτάσει στο τέλος της, το ρομπότ θα πρέπει να ανακαλύψει ότι η
γραμμή έχει τελειώσει, να περιστραφεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει
την ίδια γραμμή πίσω προς την αρχική του θέση (Σχήμα 9.2).

Σχήμα 9.2

Εργασία 3
Το ρομπότ περνά μέσα από ένα πεδίο βαμμένο με σκοτεινές ρίγες. οι
λωρίδες έχουν διαφορετικά πλάτη. Οι λωρίδες κωδικοποιούν τα ψηφία 0
και 1 του δυαδικού συστήματος. Μια λωρίδα πλάτους 1,5 cm θα
επιστρέφει ένα λογικό 0, ενώ μια λωρίδα πλάτους 3 cm θα επιστρέφει ένα
λογικό 1. Ο λευκός χώρος μεταξύ των λωρίδων είναι 1,5 cm πλάτος
(Σχήμα 9.3). Αφού διασχίσει το πεδίο, το ρομπότ πρέπει να εμφανίσει
στην οθόνη του τον δυαδικό κώδικα του αναγνωσμένου αριθμού και να
εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

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.

75

Σχήμα 9.3

Εργασία 4

30

Τοποθετήστε το ρομπότ στη γωνία του δωματίου, σε απόσταση από 0,5
μ εως 1μ από τους τοίχους. Το ρομπότ πρέπει να ανιχνεύει την
απόσταση από τους τοίχους με τη βοήθεια ενός αισθητήρα υπερήχων και
στη συνέχεια να τοποθετείται σε ένα σημείο κοντά στη γωνία του
δωματίου και να στέκεται 30 εκατοστά μακριά από τους δύο τοίχους
(Σχήμα 9.4).
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Σχήμα 9.4
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Additional Learning Resources
The EV3 controller module has the following characteristics:
• processor - ARM9 with Maximum Clock Frequency of 300 MHz;
• RAM - 64 megabytes;
• FLASH memory - 16 megabytes;
• Module screen resolution - 178x128 / black and white;
• SD card slot with a maximum capacity of 32 GB;
• USB 2.0 with Wi-Fi support;
• Bluetooth 2.1; 24
• Autonomous power supply consisting of six AA batteries or the
included EV3 2050 mAh battery;
• Built-in Linux operating system.
LEGO MINDSTORMS
EV3 HOME EDITION
P ROGR AM M ING
ENVIRONMENT

The Lego EV3 programming environment (see the figure below) was
developed by the company National Instruments and is based on the
graphical programming principles of the LabVIEW programming
environment. The software is free to use and includes tutorials that
help the user apply specific robot designs.
Programming is performed by placing icons in the project window.
Each icon defines a specific command, while allowing certain
command parameters to be modified. The graphical interface supports
various programming structures, which allows for the creation of
complex algorithms for controlling the robot.

The Lego Mindstorms EV3 Programming Environment.

USING A LIGHT
SENSOR TO
DETERMINE THE
COLOUR AND
INTENSITY OF
LIGHT –
ADDI TI ON AL
EX AM PLE

The following example program generates a tune depending on the
intensity of the reflected light. The playTone function (frequency,
durationIn10MsecTicks) is used to generate the audio signal, where
frequency is the frequency of the generated audio signal, and
durationIn10MsecTicks sets the signal’s duration as number of discrete
10ms increments. In the program, the frequency of the audio signal is
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obtained by multiplying the value returned for reflected light intensity
by a constant equal to 20, so as to cover the frequency range from 0
Hz to 2000 Hz.

DETECTING A
D ARK LI NE ON A
LI GHT S URF ACE –
ADDI TI ON AL
EX AM PLE

The following example demonstrates the robot finding a dark line and
following it. Finding the line is achieved by moving the robot in a
spiral fashion and scanning the space under the colour sensor. In the
figure below, the operation of the robot is presented.

Finding a line by moving in a spiral

This program is based on the algorithm for following a line with one
light sensor (following the edge of a dark line). The robot implements
this algorithm while it follows the dark line. If the robot cannot find
the dark line in 2 seconds (2000 ms), the algorithm for searching
through spiral movement is implemented. One of the four Lego
robot’s timers, namely Timer1, is used to measure the elapsed time.
The clearTimer (T1) function resets the timer value. As long as a dark
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line is detected, the timer is reset periodically. An array of data is used
to read the value of the timers. The time1 [] array stores the values of
the timers, measuring time with an accuracy of 1ms. The program
turns to this array to read the value of timer 1 - time1 [T1].
The spiral search continues until the dark line is detected and the
program continues to follow it.
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CONTEST –
ADDI TI ON AL TAS K

Write a program to make the robot pass through an area with
dimensions 1 x 1 m (see the figure below) and to monitor for the
location of dark areas with the help of a colour sensor. The robot
should memorize the location of the dark areas and then visualize
them on its LCD display.

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.

