
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Αυτό το βιβλίο είναι για να μάθετε πώς να 
γράφετε προγράμματα για τα ρομπότ LEGO 
MINDSTORMS EV3. Το λογισμικό EV3 είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο και αυτό το βιβλίο θα σας 
διδάξει πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε στο 
έπακρο καθώς αποκτάτε τις δεξιότητες προ-
γραμματισμού που απαιτούνται για τη δημι-
ουργία των δικών σας προγραμμάτων.

Για ποιον είναι αυτό Για ποιον είναι αυτό 
το βιβλίοτο βιβλίο

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όσους θέλουν 
να μάθουν πώς να δημιουργούν προγράμματα 
για να ελέγχουν το δικό τους ρομπότ EV3, 
είτε είστε ένας νέος ενθουσιώδης με τη ρο-
μποτική, ένας ενήλικας που διδάσκει στα παι-
διά τη ρομποτική, ο γονιός, ένας προπονητής 
διαγωνισμών LEGO είτε ένας δάσκαλος που 
χρησιμοποιεί το EV3 σε μια τάξη. Ένας από 
τους στόχους μου στο γράψιμο αυτού του 
βιβλίου ήταν να καταστήσω το υλικό προσβά-
σιμο στους νέους μαθητές, ενώ ταυτοχρόνως 
εμβαθύνει τόσο για να βοηθήσει τους μαθητές 
και τους δασκάλους να κατανοήσουν τα πως 
και γιατί του προγραμματισμού EV3.

ΠροαπαιτούμεναΠροαπαιτούμενα
Αυτό το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο με την έκδοση Σπιτιού όσο και με την 
έκδοση Εκπαίδευσης EV3 και η δοκιμή των 
προγραμμάτων σας θα γίνει με τη χρήση ενός 

ενιαίου ρομπότ γενικής χρήσης. Υπάρχουν 
λίγες σχετικές διαφορές μεταξύ των προ-
γραμμάτων για κάθε έκδοση και αυτές επι-
σημαίνονται όπου συναντιούνται. Σχεδόν όλο 
το υλικό που παρουσιάζεται εδώ ισχύει για 
οποιαδήποτε από τις δύο εκδόσεις. 

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία 
προγραμματισμού. Το λογισμικό EV3 είναι 
ισχυρό, αλλά εύκολο στη χρήση και αποτελεί 
ένα μεγάλο εισαγωγικό εργαλείο για τον νέο 
επίδοξο προγραμματιστή.

Τι να αναμένετε από Τι να αναμένετε από 
αυτό το βιβλίοαυτό το βιβλίο

Αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στο προγραμ-
ματισμό των ρομπότ EV3 παρά στις μηχανο-
λογικές πτυχές της κατασκευής τους. Όλα 
τα προγράμματα αυτού του βιβλίου έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ένα ρο-
μπότ γενικής χρήσης ή με το έξυπνο τούβλο  
(Intelligent Brick) EV3. Θα μάθετε πώς να 
εργάζεστε με τα βασικά μέρη του λογισμικού 
EV3, όπως μπλοκ, καλώδια δεδομένων, αρ-
χεία και μεταβλητές και πώς αυτά τα κομμά-
τια συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα μάθετε 
επίσης κάποιες καλές πρακτικές προγραμμα-
τισμού, και πώς να αποφεύγετε κακές συνή-
θειες και στρατηγικές εντοπισμού σφαλμάτων 
που θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε τον 
προγραμματισμό και να διατηρήσετε όσο το 
δυνατόν πιο χαμηλό το επίπεδο απογοήτευ-
σης σας. 

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε βήμα προς 
βήμα οδηγίες και εξηγήσεις για πολλά 
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προγράμματα EV3, συμπεριλαμβανομένων 
μικρών παραδειγμάτων που έχουν σχεδιαστεί 
για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ακρι-
βώς πώς λειτουργούν τα προγράμματα EV3, 
καθώς και πλήρη έξυπνα προγράμματα σχεδι-
ασμένα να εκτελούν περίπλοκες λειτουργίες. 
Στην πορεία θα δείτε επίσης προκλήσεις προ-
γραμματισμού, οι οποίες θα σας οδηγήσουν 
να εξερευνήσετε μόνοι σας τον προγραμμα-
τισμό EV3 προκειμένου να εφαρμόσετε τις 
έννοιες που έχετε μάθει. 

Το βιβλίο ξεκινάει με μια εισαγωγή στο σετ 
EV3 και το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε 
για τη δημιουργία των προγραμμάτων σας. 
Ακολουθούν οι οδηγίες δόμησης ενός ρομπότ 
δοκιμής. Τα επόμενα κεφάλαια καλύπτουν 
τα βασικά του λογισμικού EV3, με αποκορύ-
φωμα ένα πρόγραμμα λαβυρίνθου στο Κεφά-
λαιο 7. Ακολουθούν διάφορα κεφάλαια που 
καλύπτουν τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά 
της γλώσσας και το βιβλίο ολοκληρώνεται 
με ένα εξελιγμένο πρόγραμμα ακόλουθου 
γραμμής που χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή PID. 
Ακολουθεί μια επισκόπηση του τι θα μάθετε 
σε κάθε κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 1: LEGO και ρομπότ: ένας 
εξαιρετικός συνδυασμός 

Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια 
σύντομη εισαγωγή στο λογισμικό LEGO 
MINDSTORMS EV3. Παρουσιάζει επίσης 
κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
Εκδόσεων Σπιτιού και Εκπαίδευσης και του 
τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν αυτό το 
βιβλίο. 

Κεφάλαιο 2: Το περιβάλλον 
προγραμματισμού EV3 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις 
λειτουργίες του λογισμικού EV3. Δύο 
απλά προγράμματα δείχνουν πώς να 
δημιουργήσετε προγράμματα και να τα 
εκτελέσετε στο EV3. Αυτό το κεφάλαιο 
καλύπτει επίσης τα βασικά στοιχεία για 
την αλλαγή των παραμέτρων του μπλοκ, 
την προσθήκη σχολίων και τη χρήση του 
πίνακα προβολής των θυρών. 

Κεφάλαιο 3: TriBot: το ρομπότ δοκιμής 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργήσετε 
το TriBot, το ρομπότ δοκιμής. Θα 
χρησιμοποιήσετε αυτό το ρομπότ γενικής 

χρήσης για να δοκιμάσετε τα προγράμματα 
σε όλο το υπόλοιπο βιβλίο. 

Κεφάλαιο 4: Κίνηση 
Αυτό το κεφάλαιο αφορά τους κινητήρες 
EV3 και τα μπλοκ που τους ελέγχουν. Θα 
δημιουργήσετε διάφορα προγράμματα 
που έχουν σχεδιαστεί για να δείχνουν πώς 
χρησιμοποιούνται συνήθως αυτά τα μπλοκ 
και να αναδείξουν κάποιες πολύ κοινές 
παγίδες. 

Κεφάλαιο 5: Αισθητήρες 
Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τους 
αισθητήρες EV3: αισθητήρες αφής, 
χρώματος, υπερήχων, υπερύθρων, 
γυροσκοπίου και περιστροφής κινητήρα. 
Θα δημιουργήσετε ένα παράδειγμα 
προγράμματος για κάθε αισθητήρα και 
θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον 
πίνακα προβολής των θυρών για την 
παρακολούθηση της τιμής του αισθητήρα 
κατά την ανάπτυξη ή τη λειτουργία ενός 
προγράμματος. 

Κεφάλαιο 6: Ροή προγράμματος 
Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στο 
μπλοκ διακόπτη (το οποίο επιτρέπει σε 
ένα πρόγραμμα να παίρνει αποφάσεις) 
και στο μπλοκ βρόχου (το οποίο κάνει ένα 
πρόγραμμα να επαναλαμβάνει ορισμένες 
ενέργειες). Θα χρησιμοποιήσετε αυτά 
τα μπλοκ ροής του προγράμματος για 
να δημιουργήσετε ένα απλό πρόγραμμα 
ακόλουθου γραμμής. 

Κεφάλαιο 7: Το πρόγραμμα ακόλουθου 
τοίχου: πλοήγηση σε έναν λαβύρινθο 

Αφού έχουν καλυφτεί όλες οι  βασικές 
λειτουργίες του προγραμματισμού EV3, 
σε αυτό το σημείο θα είστε έτοιμοι 
να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση πιο 
περίπλοκων προβλημάτων. Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε, 
να δημιουργείτε και να διορθώνετε ένα 
μεγάλο πρόγραμμα παρακολούθησης 
τοίχων για να κάνετε το ρομπότ σας να 
λύσει έναν λαβύρινθο. 



Εισαγωγή                   xxi

Κεφάλαιο 8: Καλώδια δεδομένων 
Τα καλώδια δεδομένων είναι ένα 
από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά 
του προγραμματισμού EV3. Αυτό το 
κεφάλαιο εξηγεί τι είναι τα καλώδια 
δεδομένων και πώς να τα χρησιμοποιήσετε 
αποτελεσματικά. Τα παραδείγματα 
προγραμμάτων δείχνουν πώς να 
χρησιμοποιείτε καλώδια δεδομένων για να 
λάβετε πληροφορίες από έναν αισθητήρα 
και πώς να χρησιμοποιήσετε έναν 
αισθητήρα για τον έλεγχο ενός κινητήρα. 

Κεφάλαιο 9: Καλώδια δεδομένων και 
μπλοκ διακόπτη 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις προηγμένες 
λειτουργίες ενός μπλοκ διακόπτη που είναι 
διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε καλώδια 
δεδομένων. Θα μάθετε επίσης πώς να 
χρησιμοποιείτε καλώδια δεδομένων για να 
μεταφέρετε δεδομένα προς και από ένα 
μπλοκ διακόπτη.

Κεφάλαιο 10: Καλώδια δεδομένων και 
μπλοκ βρόχου 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να 
χρησιμοποιείτε καλώδια δεδομένων με 
ένα μπλοκ βρόχου. Θα δημιουργήσετε 
ένα πρόγραμμα που κάνει ένα ρομπότ 
να ψάχνει σε ένα ορθογώνια σπειροειδή 
μοτίβο χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές 
που περιλαμβάνουν μετρητές βρόχου και 
έλεγχο της συνθήκης εξόδου από βρόχο. 

Κεφάλαιο 11: Μεταβλητές 
Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τα μπλοκ 
μεταβλητών και σταθερών. Θα μάθετε 
πώς μπορείτε να προσθέσετε και να 
διαχειριστείτε μεταβλητές για την 
αποθήκευση και την ενημέρωση των 
τιμών. 

Κεφάλαιο 12: Τα Μπλοκ Μου 
Το Μπλοκ Μου είναι ένα νέο μπλοκ που 
δημιουργείται με την ομαδοποίηση άλλων 
μπλοκ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε 
πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα 
Μπλοκ Μου, να τα χρησιμοποιήσετε στα 
προγράμματά σας και να μοιραστείτε τα 
Μπλοκ Μου μεταξύ έργων. 

Κεφάλαιο 13: Μαθηματικά και λογική 
Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τα μπλοκ που 
ασχολούνται με τα μαθηματικά και τη 
λογική: το μπλοκ μαθηματικών, το μπλοκ 
λογικής, το μπλοκ εύρους τιμών, το μπλοκ 
στρογγυλέματος, το μπλοκ τυχαίο. Θα 
μάθετε τις προηγμένες χρήσεις αυτών 
των μπλοκ καθώς θα ενισχύετε κάποια 
προγράμματα που αναπτύχθηκαν σε 
προηγούμενα κεφάλαια. 

Κεφάλαιο 14: Φωτισμός, κουμπιά και 
οθόνη EV3 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να 
χρησιμοποιείτε το μπλοκ των κουμπιών 
του τούβλου για να ελέγξετε ένα 
πρόγραμμα και πώς να χρησιμοποιήσετε 
το μπλοκ της κατάστασης φωτισμού για 
να ελέγξετε τα χρώματα του φωτισμού 
στο τούβλο EV3. Θα μάθετε επίσης πώς να 
χρησιμοποιείτε το μπλοκ οθόνης, το οποίο 
θα χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε ένα 
απλό πρόγραμμα σχεδίου.

Κεφάλαιο 15: Πίνακες 
Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τους 
πίνακες και τον τρόπο χρήσης τους στον 
προγραμματισμό EV3. Θα αναπτύξετε ένα 
πρόγραμμα που σας επιτρέπει να δώσετε 
στο TriBot μια λίστα εντολών για εκτέλεση. 

Κεφάλαιο 16: Αρχεία 
Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τον τρόπο 
χρήσης των αρχείων για την αποθήκευση 
πληροφοριών στο τούβλο EV3, τον τρόπο 
διαχείρισης της μνήμης EV3 και τον τρόπο 
μεταφοράς αρχείων μεταξύ του EV3 και 
ενός υπολογιστή. Θα δημιουργήσετε ένα 
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένα αρχείο 
για να αποθηκεύσετε και να επαναφέρετε 
τις ρυθμίσεις του προγράμματος. 

Κεφάλαιο 17: καταγραφή δεδομένων 
Τα προγράμματα σε αυτό το κεφάλαιο 
δείχνουν τον τρόπο χρήσης του EV3 ως 
καταγραφέα δεδομένων. Θα καλύψω τα 
βασικά στοιχεία συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων και θα χρησιμοποιήσετε την 
καταγραφή δεδομένων για να αποκτήσετε 
μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με 
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τον οποίο λειτουργεί το μπλοκ τιμονιού 
κινητήρων (Drive Block). 

Κεφάλαιο 18: Πολυεπεξεργασία 
Το EV3 μπορεί να κάνει πολλαπλές 
εργασίες εκτελώντας πολλές ομάδες 
μπλοκ παράλληλα. Θα μάθετε πώς να 
χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά πολλαπλές 
ακολουθίες και πώς να αποφεύγετε κάποια 
κοινά προβλήματα.

Κεφάλαιο 19: Πρόγραμμα Ακόλουθου 
Γραμμής με έλεγχο PID 

Το τελευταίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί 
προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού 
EV3 για να δημιουργήσει ένα σύνθετο 
πρόγραμμα ακόλουθου γραμμής. Θα 
μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν 
ελεγκτή PID για να δημιουργήσετε ένα 
γρήγορο και ακριβές όχημα που θα 
ακολουθεί μια γραμμή. 

Παράρτημα A: Συμβατότητα NXT και 
EV3 

Αυτό το παράρτημα αναλύει τον τρόπο 
χρήσης του παλαιότερου προϊόντος NXT 
MINDSTORMS με το νέο σετ EV3. 

Παράρτημα Β: Ιστότοποι EV3 
Αυτό το παράρτημα είναι μια λίστα 
ιστότοπων που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τον προγραμματισμό EV3. 

Πώς να χρησιμο-Πώς να χρησιμο-
ποιήσετε καλύτερα ποιήσετε καλύτερα 
αυτό το βιβλίοαυτό το βιβλίο

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το βι-
βλίο, θα πρέπει να ακολουθήσετε βήμα προς 
βήμα τις οδηγίες για την δημιουργία των 
προγραμμάτων στον υπολογιστή καθώς θα 
διαβάζετε. Ο προγραμματισμός είναι μια δρα-
στηριότητα μάθησης στη λογική του μαθαί-
νω-κάνοντας και επομένως θα μάθετε πολλά 
περισσότερα γράφοντας και πειραματιζόμενοι 
με τα προγράμματα από ό, τι διαβάζοντας τα 
μόνο. 
Τα προγράμματα και οι συζητήσεις που τα 
συνοδεύουν θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα 
εάν διαβάσετε τα κεφάλαια με τη σειρά. 
Πολλά από τα παραδείγματα προγραμμάτων 
εισάγονται στα πρώτα κεφάλαια και επεκτεί-
νονται στα επόμενα κεφάλαια, καθώς μαθαί-
νετε περισσότερα για τον προγραμματισμό 
EV3. Μέχρι να φτάσετε στο τέλος του βιβλίου, 
θα έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
χρειάζεστε για να είστε ένας άριστος προ-
γραμματιστής EV3.
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Αυτό το κεφάλαιο σας δείχνει πώς να φτιά-
ξετε ένα απλό, τρίτροχο TriBot, όπως αυτό 
που φαίνεται στο σχήμα 3-1, που χρησιμο-
ποιεί όλους τους αισθητήρες EV3. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το TriBot για να εκτελέ-
σετε τα παραδείγματα προγραμμάτων στο 
υπόλοιπο αυτού του βιβλίου και για να δοκι-
μάσετε αργότερα τα δικά σας προγράμματα. 
Θα χτίσετε επίσης ένα απλό Βραχίονα Ανύψω-
σης (Arm Lift) που θα χρησιμοποιήσετε για 
να πειραματιστείτε με τον μεσαίο (medium) 
κινητήρα EV3.

Στοιχεία TriBotΣτοιχεία TriBot
Μπορείτε να δημιουργήσετε το TriBot χρησι-
μοποιώντας είτε την έκδοση EV3 Σπιτιού είτε 
την έκδοση EV3 Εκπαίδευσης. Ως επί το πλεί-
στον, οι εικόνες σε αυτό το κεφάλαιο εμφα-
νίζουν δομικά στοιχεία της έκδοσης Σπιτιού. 
Ας εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο 
εκδόσεων πριν προχωρήσουμε. Οι τροχοί της 
έκδοσης Σπιτιού είναι μικρότεροι από τους 
τροχούς της έκδοσης Εκπαίδευσης, όπως φαί-
νεται στο σχήμα 3-2.  

Η έκδοση Σπιτιού περιλαμβάνει αισθητήρα 
υπερύθρων και απομακρυσμένο έλεγχο, 
ενώ η έκδοση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει 

Σχήμα 3-1: Στα αριστερά, ένα triBot που χτίστηκε από την έκδοση Σπιτιού. Στα δεξιά, ένα triBot που 
χτίστηκε από την έκδοση Εκπαίδευσης 
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αισθητήρα υπερήχων και γυροσκόπιο. Αν 
χρησιμοποιείτε την έκδοση Σπιτιού, πα-
ραλείψτε τα βήματα που αφορούν το γυ-
ροσκόπιο. Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση 
Εκπαίδευσης, αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
υπερήχων για τον αισθητήρα υπερύθρων. 

Τα δομικά στοιχεία σε κάθε σετ διαφέ-
ρουν σε χρώμα. Για παράδειγμα, μερικές 
δοκοί είναι μαύροι στην έκδοση Σπιτιού 

αλλά γκρίζοι στην έκδοση Εκπαίδευσης. Το 
χρώμα δεν έχει σημασία (εκτός εάν αναφέ-
ρεται στις οδηγίες κατασκευής). βεβαιωθείτε 
ότι τα εξαρτήματα έχουν το σωστό μέγεθος 
και σχήμα. Στο σχήμα 3-3 και στο σχήμα 3-4 
εμφανίζονται τα μέρη που χρειάζεστε όταν 
χρησιμοποιείτε την έκδοση Σπιτιού και την 
έκδοση Εκπαίδευσης.

Σχήμα 3-2: Τροχοί από την Έκδοση Εκ-
παίδευσης (αριστερά) και την έκδοση 
Σπιτιού (δεξιά)

Σχήμα 3-3: Μέρη που απαιτούνται για την κατασκευή του triBot με το  EV3 Σπιτιού (# 31313)
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Σχήμα 3-4: Μέρη που απαιτούνται για την κατασκευή του triBot με το EV3 Εκπαίδευσης (# 45544)

Δημιουργώντας  Δημιουργώντας  
το σύστημα κινη-το σύστημα κινη-
τήρα και τροχώντήρα και τροχών

Καταρχήν, κατασκευάστε το σύστημα κινητή-
ρων και τροχών.

1
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