
LEGO MINDSTORM EV3 

 Τα Lego Mindstorm είναι μια 

γραμμή παραγωγής της Lego που 

συνδυάζει προγραμματιζόμενα 

τούβλα με ηλεκτρικές μηχανές, 

αισθητήρες, τούβλα Lego, και 

τεχνικά κομμάτια Lego (όπως 

εργαλεία, άξονες, ακτίνες, και 

υδραυλικά μέρη) κατάλληλα για να 

χτίσει ο χρήστης ρομπότ και άλλα 

αυτοματοποιημένα ή 

αλληλεπιδραστικά συστήματα. Τα 

Mindstorms kits πωλούνται επίσης 

και χρησιμοποιούνται ως 

εκπαιδευτικά εργαλεία, αρχικά μέσω 

μιας συνεργασίας μεταξύ της Lego 

και του Εργαστηρίου Πολυμέσων 

του MIT (MIT Media Laboratory). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84


ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ 

 

1) Θύρες μηχανών 

 

 Το NXT έχει τρεις θύρες 
παραγωγής για την ένωση των 
μηχανών – θύρες Α, Β και Γ 
θύρες αισθητήρων 

 Το NXT έχει τέσσερις 
εισαγμένες θύρες για την 
ένωση των αισθητήρων - θύρες 
1, 2, 3 και 4. 

 

 

2)  Θύρα USB 

 Συνδέστε ένα καλώδιο USB 
με τη θύρα USB και 
μεταφέρετε τα 
προγράμματα από τον 
υπολογιστή σας στο NXT (ή 
φορτώστε τα στοιχεία από 
το ρομπότ στον υπολογιστή 
σας). Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε την 
ασύρματη σύνδεση 
Bluetooth για το φόρτωμα 
και τη μεταφόρτωση. 



3) Μεγάφωνο 

 

 Κάνετε ένα 
πρόγραμμα με τους 
πραγματικούς ήχους 
και ακούστε τους 
όταν τρέχετε το 
πρόγραμμα . 

 

 

4) Αισθητήρας αφής 

 

 Ο αισθητήρας αφής δίνει 

στο ρομπότ σας μια 

αίσθηση της αφής. Ο 

αισθητήρας αφής 

ανιχνεύει πότε πιέζεται 

από κάτι και πότε 

απελευθερώνεται πάλι. 

 



 

5) Αισθητήρας φωτός 
 

 

 Ο αισθητήρας φωτός είναι 
ένας από τους δύο αισθητήρες 
που δίνουν όραση στο ρομπότ 
σας [ο υπερηχητικός 
αισθητήρας είναι άλλος]. Ο 
αισθητήρας φωτός επιτρέπει 
στο ρομπότ σας να διακρίνει 
μεταξύ του φωτός και του 
σκοταδιού. Μπορεί να 
διαβάσει την ένταση του 
φωτός σε ένα δωμάτιο και να 
μετρήσει την φωτεινή ένταση 
των χρωματισμένων 
επιφανειών 
 

6)    Αισθητήρας ήχου 
 
 Ο υγιής αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει 

και τα δύο decibels [DB] και ρυθμισμένο 
decibel [DBA]. Decibel είναι μια μέτρηση 
της υγιούς πίεσης. DBA: στην ανίχνευση 
ρυθμισμένων decibels, η ευαισθησία του 
αισθητήρα προσαρμόζεται στην 
ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού. Με 
άλλα λόγια, αυτοί είναι οι ήχοι ότι τα 
αυτιά σας είναι σε θέση να ακούσουν.  

 4-5% είναι όπως ένα σιωπηλό 
καθιστικό 

 5-10% θα ήταν κάποιος που μιλά 
κάποια απόσταση μακριά 

 10-30% είναι κανονική συνομιλία 
κοντά στον αισθητήρα ή τη μουσική 
που παίζεται σε κανονικό επίπεδο 

 30-100% είναι να φωνάξει ή μουσική 
άνθρωποι που παίζεται σε μια μεγάλη 
ποσότητα 

 
 



7)     Αισθητήρας Υπέρηχων 

 

 Ο αισθητήρας υπέρηχων είναι 

ένας από τους δύο αισθητήρες 

που δίνουν όραση στο ρομπότ σας 

[ο αισθητήρας φωτός είναι άλλος]. 

Ο υπερηχητικός αισθητήρας 

επιτρέπει στο ρομπότ σας για να 

δει και να ανιχνεύσει τα 

αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να 

το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε 

το ρομπότ σας να αποφύγει τα 

εμπόδια, την απόσταση αίσθησης 

και μέτρου, και να ανιχνεύσει τη 

μετακίνηση.  

8) Σερβομηχανές 
 

 

 Οι τρεις σερβομηχανές δίνουν στο 

ρομπότ σας τη δυνατότητα να 

κινηθούν. Εάν χρησιμοποιήσετε το 

φραγμό κίνησης στο λογισμικό LEGO 

MINDSTORMS NXT για να 

προγραμματίσετε τις μηχανές σας, 

οι δύο μηχανές θα συγχρονίσουν 

αυτόματα, έτσι ώστε το ρομπότ σας 

να κινηθεί σε μια ευθεία γραμμή. 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ 



 Πηγές 

file:///C:/Users/user12/Downloads/User%20Guide%20LEGO%2

0MINDSTORMS%20EV3%2010%20All%20EL.pdf 

 

https://www.lego.com/en-

us/mindstorms/products/mindstorms-ev3-31313 

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms  
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Γιάννης Υφαντόπουλος  Α4 

 Γιάννης Κεραμιτζής   Α2 

 

 Σας Ευχαριστούμε για την προσοχή σας…!!! 


