
2020 MakeX Starter «Smart Links» Τεχνικά & Εξοπλισμός 

 2020 MakeX Starter Smart Links Kit 

* Η Smart Camera δεν περιλαμβάνεται στο κιτ. 



Προετοιμασία εξοπλισμού  

 Κατεβάστε την έκδοση mBlock 5.1.0 （https://www.mblock.cc/en-us/） 

 Προετοιμασία του mBot 

 Προετοιμασία του RGB Line Following Sensor 

mBlock 5.1.0 mBot RGB Line 
Following 

Sensor 

Smart Camera Ultrasonic 
Sensor 

https://www.mblock.cc/en-us/
https://www.mblock.cc/en-us/
https://www.mblock.cc/en-us/


mBlock 5.1.0 mBlock 3 

 Ευκολότερη στην χρήση 

 Υποστήριξη για περισσότερες συσκευές υλικού 

 Λειτουργικές μονάδες επέκτασης 

 Υποστηρίζει  τις γλώσσες προγραμματισμού Scratch, Arduino C, Python 3 

 Προσθήκη δυνατοτήτων AI – Τεχνητής Νοημοσύνης 

 Υποστήριξη πολλαπλών  συστημάτων & πλευρών,  Διαλειτουργικότητα 

6 Πλεονεκτήματα 

mBlock 5.0 



mBlock 5.0 

舞台 

Stage Area Block Area Scripts Area 

Stage Area： 
Μπορείτε να παρουσιάσετε τα 

σχέδιά σας, να συνδέσετε 

συσκευές, να ρυθμίσετε τα 

φόντα και τα υπόβαθρα σας 

εδώ. 

 

•Block Area： 
Μπορείτε να βρείτε τα μπλοκ 

που χρειάζεστε ανά κατηγορία 

και χρώμα στην περιοχή Μπλοκ. 

 

•Scripts Area： 
Μπορείτε να προγραμματίσετε 

στην περιοχή “Scripts" σύροντας 

μπλοκ σε αυτήν την περιοχή. 



Προετοιμασία για προγραμματισμό  

1. Add Devices – Προσθήκη υλικού & συσκευών 



2.  Connect  Device  - Σύνδεση  συσκευής  

Προετοιμασία για προγραμματισμό  



Σύνδεση του mBot στην mBlock5 

Test 

Mode 

Upload 

Mode 

✔Δείτε τις τιμές του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο 

✔ Αποφύγετε τη συχνή μεταφόρτωση 

 

×Απαιτείται σύνδεση μεταξύ της mBlock5 και του mBot 

×Το πρόγραμμα δεν κατεβαίνει στο mBot 

× Πρέπει να χρησιμοποιείτε το αρχικό Firmware 

✔Μπορεί να κατεβάσει το πρόγραμμα στο mBot και να τρέξει 

χωρίς σύνδεση 

✔Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο RGB Line Follower και άλλες 

επεκτάσεις 

 

×Περιορισμός καλωδίου 

×Χρειάζεται συνέχεια μεταφόρτωση 



Bluetooth Dongle 

Η συσκευή Bluetooth συνδέει τις Makeblock  Bluetooth συσκευές και 

σχεδιάστηκε  κυρίως για κοντινή μεταφορά δεδομένων ασύρματα. 

1. Συνδέουμε σε θύρα USB, το Bluetooth Dongle πρέπει να 

αναβοσβήνει αργά. 

 

2.   Ανοίγουμε το mBot, πατάμε το κουμπί στο Bluetooth Dongle. 

 

3.  Σιγουρευόμαστε ότι έχουν τοποθετηθεί κοντά . Όταν και τα  

λαμπάκια στο Bluetooth Dongle και mBot Bluetooth Module είναι 

σταθερά ανοιχτά τότε η σύνδεση πέτυχε. 

 

4.   Διαλέγουμε την σωστή USB θύρα στην mBlock5. 

Σύνδεση του mBot στην mBlock5 



Σύνδεση mBot με mBlock5 

Upload Mode Test Mode 

USB Cable Fast Uploading Speed Limit Range 

Dongle Low Uploading Speed Wide Range 

Ανεβάζοντας με USB καλώδιο θα είναι 70% πιο γρήγορο από το Bluetooth Dongle. 

Κατά το ανέβασμα λογισμικού ή ενημέρωσης χρησιμοποιούμε καλώδιο.  

Θετικά 

Αρνητικά 



mBlock5 

Αρχή-Κεφάλι 

Λογική 

Επιλογή αισθητήρα και ορισμός τιμής ευαισθησίας 

Judge-κρίση 

Τιμή επιστροφής 



Σύνδεση mBot με mBlock5 

Ενημέρωση λογισμικού 

Όταν το mbot χάνει τον 

έλεγχο ή αποσυνδέεται ,  

Κάνουμε ενημέρωση το 

filmware 



mCore Main Board 

• Υποστήριξη mBlock5 για εύκολο 

προγραμματισμό 

 

• Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένους 

αισθητήρες  

• Buzzers 

• light sensors 

• RGB LEDs 

 

• Ενδείξεις τεσσάρων χρωμάτων RJ25 

•  και συνδέσεις που μπορούν να συνδεθούν 

και να επεκταθούν με περισσότερους 

αισθητήρες Arduino 

 

 



On Broad LED/Buzzer/Light Sensor 



mCore Main Board 



Ultrasonic Sensor 



T R 

 Εντοπίζει απόσταση 

 Όπως βλέπουμε στην δεξιά εικόνα υπάρχουν δύο 

μάτια, έτσι και στην κάτω εικόνα  το μάτι T στέλνει τον 

ήχο και με το R τον λαμβάνει. 

 Port 3 είναι η θύρα που διαλέγεις στο mbot  

 

 Μπορείς να διαλέξεις θύρες 1-4  

 

Η μέτρηση είναι από 3 cm σε 400 cm 

Ultrasonic Sensor 



RGB Line Following 
Sensor 



RGB Line Follower 

Το αποτέλεσμα βγαίνει μέσα από 4 διαφορετικούς αισθητήρες που 

εντοπίζουν την γραμμή. 

 

Η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσουμε τις ταχύτητες των μοτέρ 

κατευθείαν. 

• Μπορεί να προσαρμοστεί στο 

περιβάλλον 

• Εύκολη σύνδεση με RJ25 

 

• Με έτοιμο αλγόριθμο εντοπίζει 

την απόκλιση πορείας από 

γραμμή. 



Πριν την χρήση του είναι απαραίτητη η λειτουργεία εκμάθησης. 

Οι αισθητήρες εκτός γραμμής→ένα πάτημα→Εντοπίζει το υπόβαθρο→αναβοσβήνει αργά 

→Τέλος 

  

Οι αισθητήρες στην γραμμή→διπλό πάτημα→μαθαίνει γραμμή→αναβοσβήνει γρήγορα 

→Τέλος 

 

Test: όταν οι αισθητήρες είναι στην γραμμή= κανένα φώς= γυρνάει τιμή ‘0’ 

Όταν οι αισθητήρες είναι εκτός γραμμής = φωτίζει= γυρνάει τιμή ‘1’ 

 

Παρατεταμένο πάτημα→ αλλαγή χρώματος γραμμής 

RGB Line Follower – Learning Environment Data 



Add Extension 

1 
2 

Beware! 



RGB Line Follower – Σημαντικές εντολές προγραμματισμού 

Description Blocks 

Θέτουμε ευαισθησία (Kp) συγκεκριμένα για RGB Line Follower. 

Υψηλή τιμή, μεγαλύτερη αίσθηση(γρήγορη ανταπόκριση. 

Λήψη διαφορικής ταχύτητας (τιμή μετατόπισης). 

Περιέχει την Kp επιρροή.  

 

Αντιστάθμιση σε RGB4, επιστρέφει μεγάλη τιμή 

Αντιστάθμιση σε  RGB1, επιστρέφει αρνητική τιμή 

Διατήρηση λειτουργίας αισθητήρα 

0 στην γραμμή 

1 στο υπόβαθρο 

Προτεραιότητα από RGB 4 σε RGB 1 

 
Αλλαγή φωτισμού πλήρωσης ανάμεσα σε Red Green Blue 



The principle of the Line following  

 
Αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας περιπολίας με μετατόπιση θέσης 

Left positive Right negative 



Line Following Program 

Περιγραφή ενότητας 

Αρχικοποίηση : Ορίστε την διεπαφή 

Parameter 50: προσδιορισμός ευθείας ταχύτητας 

Ευαισθησία: μεταξύ 0 to 1 

Motor Differential s RGB Sensor Offset x ευαισθησία 



 Εντοπίστηκε υπόβαθρο 1 (ανταπόκριση αισθητήρα ανοίγουν ταLED) 

 Εντοπίστηκε γραμμή 0 (ανταπόκριση αισθητήρα κλείνουν LED)  

Πως θα κάνετε τα ρομπότ να πάρουν 
διαφορετικές στρατηγικές σε διασταυρώσεις; 

Intersection Strategy 



Intersection Strategy 

Ποιό είναι το νόημα 0.5 seconds？ 



Intersection Strategy- Program 



9g Micro Servo 



9g Micro Servo 

Παρέχει κίνηση και ακρίβεια 

σε μοίρες / γωνία.  



9g Micro Servo 

Μηχανική σύνδεση Σύνδεση με  mcore  



Bluetooth Controller  



Bluetooth Controller – Connection with mBot 

Αν σε ένα mbot έκανες επιτυχή σύνδεση μια φορά τότε την επόμενη φορά 

θα μπει αυτόματα και δεν χρειάζεται την ίδια διαδικασία. 

Μεγάλο πάτημα κουμπιού μέχρι 

να αναβοσβήνει το led 

Το λαμπάκι είναι σταθερά ανοιχτό 

τότε έχει γίνει σύνδεση 



Bluetooth Controller – Programming 



Smart Camera 



Smart Camera 
Βασισμένη στην ανάπτυξη της Pixy-2  και χάρη στον γραφικό 

προγραμματισμό της Scratch, είναι εύκολο να την προγραμματίσεις 

με την μέθοδο drag & drop. 

Μειώνει σημαντικά τα όρια στον προγραμματισμό και υποστηρίζει 

τον προγραμματισμό με Python και Arduino C (με διαφορετικούς 

ελεγκτές), προκειμένου να μπορείς να αναπτύξεις διαφορετικά 

εκπαιδευτικά σενάρια. 

 

Επιπλέον, υποστηρίζει τη μάθηση υψηλής ταχύτητας 10s.  Η 

ταχύτατη μάθηση 10S ολοκληρώνεται με τον εύκολο πάτημα του 

κουμπιού επί του ελεγκτή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια 

της αναγνώρισης.  Είναι μια οπτική μονάδα ιδανική για διδασκαλία 

τεχνητής νοημοσύνης. 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Απλή  και εύχρηστη, 10s υψηλής 

ταχύτητας εκμάθηση, είναι ο ευκολότερος οπτικός αισθητήρας 

τεχνητής νοημοσύνης. 

 

Πέντε χαρακτηριστικά: 

Εκμάθηση αντικειμένων, παρακολούθηση αντικειμένων, 

αναγνώριση γραμμικού κώδικα, παρακολούθηση γραμμών, 

εντοπισμός διασταύρωσης 

  



Refer to Pixy2 Feature Introduction Video, from https://pixycam.com/pixy2/ 

Smart Camera 



Object Learning 

Η έξυπνη κάμερα μπορεί να διαβάσει 

και να αποθηκεύσει  7 αντικείμενα με 

βάση το ξεκάθαρο χρώμα τους 

Object Tracking 
 

Μετά την ολοκλήρωση της μάθησης του 

αντικειμένου, το αντικείμενο μπορεί να 

ανιχνευθεί και όταν οι συντεταγμένες του 

αντικειμένου αλλάξουν, η οπτική ενότητα 

μπορεί να παρακολουθήσει τις τελευταίες 

συντεταγμένες της κίνησης του αντικειμένου. 

Barcode Learning 

Η έξυπνη κάμερα μπορεί να 

εντοπίσει τις γραμμές, τα κενά 

μεταξύ τους  και το πάχος τους 

ώστε να πάρει τα δεδομένα του 

barcode 

Smart Camera 



Line Tracking 

Όχι μόνο μπορεί να προχωρήσει κατά 

μήκος μαύρης και λευκής γραμμής 

αλλά μπορεί και όταν είναι  πολύ 

πολύπλοκη.  

Intersection Detect 
 

Όχι μόνο μπορεί να    αναγνωρίσει την γραμμή, αλλά 

επίσης να την εντοπίσει  και να κρίνει τον αριθμό των 

διασταυρώσεων , να επιστρέψει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (συντεταγμένες, κατεύθυνση, αριθμός 

διασταυρώσεων), για να επιτύχει αυτόματη οδήγηση.  

 

Smart Camera 



Χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 1 (λειτουργία χωρίς σύνδεση):  

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  έως ότου η ενδεικτική λυχνία γίνει κόκκινη (ή 

πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό, μπλε, μοβ, διαφορετικά χρώματα σημαίνουν 

μάθηση διαφορετικών αντικειμένων).  

2.  Τοποθετήστε το μπλοκ χρώματος ακριβώς μπροστά από το φακό.  

3.  Παρακολουθήστε την ένδειξη στο μπροστινό ή το πίσω μέρος, ενώ μετακινείτε το 

αντικείμενο μπροστά από τον φακό, έως ότου η ένδειξη μετατρέψει το ίδιο χρώμα 

με το αντικείμενο που μαθαίνει η κάμερα.  

4.  Πατήστε σύντομα το κουμπί learn για να αφήσετε την Smart Camera να θυμάται 

το αντικείμενο που μαθαίνει.  

5.  Όταν ο φακός εντοπίσει το αντικείμενο που έχει μάθει πριν, η ένδειξη 

μετατρέπεται  στο ίδιο χρώμα με το αντικείμενο. 

Smart Camera 



Use Method 2 (Online Mode): 

• Εγκαταστήστε  το  λογισμικό PixyMon2. 

• Συνδέστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το Micro USB. 

• Για να μάθει  το χρώμα  η κάμερα τοποθετήστε το έγχρωμο μπλοκ 

μπροστά στην οθόνη και πατήστε το action-set signature με το 

ποντίκι για να ορίσετε το εύρος του μπλοκ . Να θυμάστε ότι μπορεί να 

μάθει  μέχρι και 7 χρώματα - αντικείμενα. 

• Όταν η κάμερα μάθει το χρώμα τότε το φώς θα ανάψει με το ίδιο 

χρώμα. Η μάθηση πέτυχε. 

 

Smart Camera 



Use Method 3 (Combine Mode): 

• Εγκαταστήστε  το  λογισμικό PixyMon2. 

• Συνδέστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το Micro USB. 

• Για να μάθει  το χρώμα  η κάμερα τοποθετήστε το έγχρωμο μπλοκ 

μπροστά στην οθόνη. Όταν η οθόνη αναβοσβήνει πατήστε 

παρατεταμένα το  Learn Button μέχρι  το φώς να γίνει ίδιο με το 

χρώμα του μπλοκ. Τώρα μετακινώντας την κάμερα θα πρέπει να 

έχετε μια εικόνα σαν αυτήν δεξιά σας. 

• Πατήστε σύντομα το Learn Button για να αποθηκεύσει το χρώμα η 

κάμερα. 

• Όταν η κάμερα αναγνωρίζει το χρώμα,  τότε το φώς θα ανάβει με το 

ίδιο χρώμα. Η μάθηση πέτυχε. 

 

Smart Camera 



Smart Camera 



Smart Camera 

Example 1 
Object Tracking 



Example 2 
Object Tracking 

Smart Camera 



Smart Camera 

Example 3 
Line Tracking 


