
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού 

18ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 

 

Ομάδα: Οι Ολοήμεροι (μαθητές της ΣΤ τάξης που παραμένουν στο ολοήμερο) 

 

Μαθητές:  

 Αντιγόνη Σιώρου 

 Χρήστος Γκιόκας 

 Διονύσης Χαλεπλής 

 Χάρης Κορωναίος 

 Σταύρος Χασάνης 

 Γιώργος Παπάζης 

 

Προπονητής: 

 Ιωάννης Κυριαζής (εκπ/κός Πληροφορικής) 

 

Παρουσίαση Project 

 Επειδή το θέμα μας ήταν “Η δική μου πόλη”, σκεφτήκαμε να μαζέψουμε από τους 

 συμμαθητές μας όσα σπιτάκια και δρόμους Lego είχανε, για να φτιάξουμε μια μικρή πόλη. 

 Σκεφτήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο που θα κινείται στους δρόμους της πόλης, 

 θα ξεκινάει και θα σταματάει όταν βρίσκει εμπόδια, και θα κάνει όπισθεν όταν υπάρχει 

 κίνδυνος. 

 

 Αρχικά ψάξαμε διάφορα βίντεο και οδηγίες για άλλες κατασκευές, που θα μας βοηθούσαν 

 να φτιάξουμε το αυτοκίνητό μας. Επειδή όμως δεν ταίριαζε κανένα στην περίπτωσή μας, 

 είπαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας αυτοσχέδιο αυτοκίνητο. Για να το φτιάξουμε πήραμε και 

 μερικά τουβλάκια από άλλα πακέτα Lego που δανειστήκαμε από συμμαθητές μας ή άλλα 

 σχολεία. 

Έτσι εκτός από το πακέτο Lego WeDo που μας χορηγήθηκε από τον ΟΤΕ και την Cosmote 

στα πλαίσια του διαγωνισμού, δανειστήκαμε από τους μαθητές Θανάση Κ. και Δημήτρη Κ. 

τα Lego set 

     
6372 6382 7239 60019 302 

από τον κο Θωμά Γ. το Lego set 6754 

 
και από το 1

ο
 ΣΕΚ Ιωαννίνων ένα πακέτο Lego Mindstorms 9797 που ανήκει στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ 

Ιωαννίνων, από το οποίο πήραμε λίγα μόνο κομμάτια για το αυτοκινητάκι μας, όπως οι 

ρόδες και μερικά τουβλάκια. 

 
 



Κατασκευή 

 Μπρόστά έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας απόστασης, που καταλαβαίνει τα εμπόδια που 

 βρίσκει μπροστά του. 

 Στο κάτω μέρος υπάρχει το μοτέρ, που γυρνάει τα γρανάζια για να ξεκινήσουν οι ρόδες. 

 Στο πάνω μέρος είναι το hub που συνδέει το ρομποτάκι μας με τον υπολογιστή. 

 

 Οι ρόδες και τα γκρι τουβλάκια είναι από ένα πακέτο Lego NXT που δανειστήκαμε από το 

 ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ιωαννίνων και το 1ο ΣΕΚ Ιωαννίνων. 

 Τα κόκκινα τουβλάκια, τα άσπρα πλακίδια που δεν έχουν τρύπες, και το τιμόνι είναι από 

 δικά μας κομμάτια που είχαμε στο σπίτι μας. 

 Όταν φτιάξαμε το αυτοκίνητο, έπρεπε να προσέξουμε τα καλώδια να μην ακουμπάνε στο 

 γρανάζι, οπότε αφήσαμε συγκεκριμένο χώρο ανάμεσα στα τουβλάκια κάτω από το hub, για 

 να περάσουν από εκεί τα καλώδια χωρίς να ακουμπάνε στο γρανάζι την ώρα που γυρίζει. 

 

Αυτοματισμοί  

 Ο διαγωνισμός ήθελε να χρησιμοποιήσουμε 2 αισθητήρες και 1 μοτέρ. 

 Εμείς έχουμε βάλει 1 αισθητήρα απόστασης, και για 2ο αισθητήρα χρησιμοποιούμε το 

 μικρόφωνο του Η/Υ. 

 Αισθητήρας απόστασης: όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη του 80 τότε “Προχωράει” 

 Αισθητήρας απόστασης: όταν η απόσταση είναι μικρότερη του 20 τότε “Σταματάει” 

 Μικρόφωνο Υ/Η: όταν η ένταση είναι μεγαλύτερη του 99, δηλαδή 100 τότε κάνει  

   “Όπισθεν” για ένα δευτερόλεπτο, και μετά “Σταματάει”. 

 (για να μην είναι πολύ ευαίσθητο το μικρόφωνο στο θόρυβο από το περιβάλλον, έπρεπε να 

 αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στις συσκευές εγγραφής από τον πίνακα ελέγχου των Windows, 

 ώστε να είναι μειωμένη η ένταση του μικροφώνου). 

 

Εντολές Scratch 

 

 Όταν “Προχωράει”: η μορφή του Wedo κινείται -1 (για να πάει προς τα αριστερά) 

 Όταν φτάσει κοντά στη διάβαση (x=100) ξαναγυρνάει στη δεξιά πλευρά στο x=150 

Όταν “Σταματάει”: η μορφή του Wedo ακινητοποιείται και εμφανίζει συννεφάκι “Σταμάτα!” 

   για 2 δευτερόλεπτα. 

 Όταν κάνει “Όπισθεν”: η μορφή του Wedo κινείται αργά προς το x=150 και σταματάει. 

 

 Το πυροσβεστικό αυτοκίνητο κινείται συνεχώς +1 (για να πηγαίνει προς τα δεξιά) 

 Όταν φτάσει κοντά στη διάβαση (x=-100) ξαναγυρνάει στην αριστερή πλευρά στο x=-150 

 


