


Το TRIK Studio είναι ένα γραφικο περιβάλλον που 
μπορούμε να προσομοιώσουμε την κίνηση των 
ρομπότ.

TRIK Studio



Σε αυτό το μάθημα
● Θα μάθουμε τι είναι το TRIK Studio
● Θα το εγκαταστήσουμε.
● Θα κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να 

προσομοιώσουμε το Ev3
● Θα μάθουμε την εντολή έναρξης, κίνησης 

κινητήρων, καθυστέρησης και την εντολή 
τερματισμου.

● Θα προσομοιώσουμε το Ev3

Σε αυτό το μάθημα



Επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων 
χρησιμοποιώντας οπτικό προγραμματισμό και 
γλώσσες κειμένου.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του TRIK Studio είναι η 
διαδραστική λειτουργία προσομοίωσης. Δεν χρειάζεται 
να έχουμε κατασκευή για να μάθουμε πώς να 
προγραμματίζουμε.

TRIK Studio



Το TRIK Studio υποστηρίζει 4 πλατφόρμες:
● Ελεγκτής TRIK.
● LEGO EV3.
● LEGO NXT 2.0.
● Quadcopter Geoscan Pioneer.

TRIK Studio



Μπορούμε να κατεβάσουμε το Trik Studio από το 
παρακάτω link:

https://trikset.com/en/products/trik-studio#download

TRIK Studio εγκατάσταση

https://trikset.com/en/products/trik-studio#download


Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος
● RAM: 4 GB ή περισσότερο.
● Λειτουργικό σύστημα: 

○ 64-bit Windows 10.
○ Ubuntu 16.04 και νεότερες εκδόσεις.
○ macOS 10.12 Sierra και μεταγενέστερες εκδόσεις.

TRIK Studio



Μόλις μπούμε 
στην ιστοσελίδα 
για να 
κατεβάσουμε το 
Trik Studio θα 
μας εμφανίσει 
την σελίδα που 
φαίνεται 
παρακάτω 

TRIK Studio εγκατάσταση



Επιλέγουμε ποιο 
λειτουργικο 
συστημα έχει ο 
υπολογιστής μας

TRIK Studio εγκατάσταση



Εδώ θα 
επιλέξουμε τα 
Windows 10

TRIK Studio εγκατάσταση



Θα ξεκινήσει να 
κατεβαίνει στον 
υπολογιστή μας

TRIK Studio εγκατάσταση



Το αρχείο θα το βρούμε στα ληφθέντα 
αρχεία ή αλλιώς στον φάκελο 
¨Downloads¨.

Έπειτα ξεκινάμε την εγκατάσταση

TRIK Studio εγκατάσταση



Ανοίγουμε το 
έγγραφο και 
πατάμε ¨Next¨

TRIK Studio εγκατάσταση



Μας ρωτάει σε 
ποιο σημείο να 
δημιουργηθεί ο 
φάκελος του Trik 
Studio.
Το αλλάζουμε αν 
θέλουμε και 
πατάμε “Next”

TRIK Studio εγκατάσταση



Επιλέγουμε τα στοιχεία που 
θα εγκατασταθούν.

Αφήνουμε αν θέλουμε κενό το 
NXT (Εμείς θα δουλέψουμε με το 
EV3 που είναι νεότερο) 

TRIK Studio εγκατάσταση



Τσεκάρουμε το 
πλαίσιο ότι 
αποδεχόμαστε 
τους όρους 
χρήσης  

TRIK Studio εγκατάσταση



Διαλέγουμε το 
όνομα που 
θέλουμε να έχει η 
συντόμευση του 
TRIK Studio. Αν 
θέλουμε το 
αφήνουμε έτσι.

TRIK Studio εγκατάσταση



Μετά από όλες 
αυτες τις ρυθμίσεις 
επιλέγουμε την 
εγκατάσταση της 
εφαρμογής

TRIK Studio εγκατάσταση



Περιμένουμε μέχρι 
να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση και η 
πράσινη μπάρα να 
φτάσει στο 100%.

TRIK Studio εγκατάσταση



Είναι έτοιμο το TRIK 
Studio.

Αν αφήσουμε 
τσεκαρισμένο το πλαίσιο 
εκτέλεσης της 
εφαρμογής και 
πατήσουμε ¨Finish¨ τότε 
θα ανοίξει το γραφικό 
περιβάλλον του TRIK 
Studio

TRIK Studio εγκατάσταση



Μόλις 
ανοίξει η 
εφαρμογή  
μοιάζει 
κάπως έτσι

TRIK Studio



Επιλέγουμε να 
δημιουργήσουμε 
ένα νέο project



Η λογική είναι ότι:
1.   Παίρνουμε τις εντολές από το δεξί πλαίσιο της οθόνης.

2. Τοποθετούμε 
τις εντολές στο 
κεντρικό πλαίσιο 
της οθόνης με 
σειρά

3.Εκτελούμε το 
πρόγραμμα και 
βλέπουμε τι θα 
θέλαμε να 
αλλάξουμε ή να 
διορθώσουμε

TRIK Studio



Στα μαθήματα μας θα 
προγραμματίζουμε και θα 
προσομοιώνουμε το EV3.

Για να γίνει αυτό και θα 
πρέπει να κάνουμε τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις στο 
TRIK Studio.

Ρυθμίσεις EV3



Τι είναι το εκπαιδευτικό κιτ 
EV3 Mindstorms;



Αρχικά θα επιλέξουμε 
από την γραμμή 
εργαλείων τα δύο 
κλειδιά.

Ρυθμίσεις EV3



Θα μας εμφανιστεί ένα νέο 
παράθυρο στο οποίο 
μπορούμε να κάνουμε τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις EV3



Από το “Robotics 
construction kit” θα 
επιλέξουμε το Lego EV3.

Ρυθμίσεις EV3



Το “Robot model” είναι ο 
τρόπος που θα εκτελεστεί 
το πρόγραμμα που θα 
έχουμε γράψει.

Ρυθμίσεις EV3



Το πρόγραμμα μπορει να 
εκτελεστεί σε

● Προσομοίωση 
δισδιάστατου μοντέλου ev3

● Πραγματικο ρομποτ ev3

Ρυθμίσεις EV3



Θα επιλέξουμε την 
προσομοίωση δισδιάστατου 
μοντέλου.

Και μόλις είμαστε έτοιμοι πατάμε 
¨OK¨ για να κλείσει το 
συγκεκριμένο παράθυρο.

Ρυθμίσεις EV3



Δεξιά εμφανίζονται όλες 
οι εντολές που δέχεται 
το ev3.

Πάμε να δώσουμε ένα 
απλό πρόγραμμα 
κίνησης

Πρόγραμμα κίνησης



Σαν πρώτη εντολή θα χρησιμοποιούμε πάντα την κάρτα που 
δείχνει ένα φανάρι και είναι αναμμένο το πράσινο.

Κάθε πρόγραμμα πρέπει να ξεκινά με ένα τέτοιο μπλοκ.

Μπορούμε να το ονομάσουμε και ως κάρτα έναρξης.

Εντολή έναρξης



Στο πλαίσιο εντολών αν έχουμε το 
ποντίκι  πάνω σε μια εντολή, μετά 
από λίγα δευτερόλεπτα θα μας 
εμφανίσει την περιγραφή της 
εντολής.

Όταν δημιουργούμε ένα νέο 
project η εντολή έναρξης 
εμαφνίζεται αυτόματα.

Εντολή έναρξης



Στο πλαίσιο εντολών αν 
κατεβάσουμε την μπάρα θα 
βρούμε την μωβ εντολή με το 
όνομα “Motors Forward” που 
ανήκει στην ομάδα “Actions”.

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Με την εντολή “Motors Forward” 
ενεργοποιούμε τους κινητήρες 
του ρομπότ.

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Επιλέγουμε το 
μπλοκ με αριστερο 
“κλικ” του ποντικιού 
και το φέρνουμε στο 
κεντρικο πλαίσιο 
προγράμματος.

Το τοποθετούμε 
δίπλα στην κάρτα 
έναρξης.

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Μόλις αφήσουμε 
το ποντίκι θα μας 
εμφανιστει πάνω 
δεξια ένα νέο 
πλαίσιο.

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Εδώ μπορούμε να 
δηλώσουμε σε ποιες θύρες 
είναι οι κινητήρες που 
θέλουμε να 
ενεργοποιήσουμε.

Αν θέλουμε να 
ενεργοποιήσουμε πάνω 
από ένα κινητήρα τότε οι 
θύρες χωρίζονται με κόμμα 
“,” .

π.χ. 
● Α 
● B,C 
● A,B,C,D

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Επίσης μπορούμε να 
ορίσουμε και ταχύτητα 
του ρομποτ μας.

Τα όρια είναι -100 ως 
100

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Ας αφήσουμε τις θύρες 
B,C και ταχύτητα 100.

Στην κάρτα κίνησης 
φαίνονται από πάνω οι 
θέσεις απο τους 
κινητήρες που θα 
ενεργοποιηθούν και 
από κάτω η ταχύτητα

Εντολή ενεργοποίησης κινητήρων



Για να ενώσουμε 
τις δύο εντολές.

Πατάμε στην 
κάρτα έναρξης 
και θα εμφανιστεί 
δίπλα της μια 
μπλε κουκιδα.

Ένωση εντολών



Αν πατήσουμε με 
το ποντίκι μας 
πάνω στην 
κουκίδα και 
σίρουμε προς 
την μωβ κάρτα 
εμφανίζεται ένα 
κόκκινο βέλος.

Ένωση εντολών



Αφήνουμε το 
βέλος πάνω 
στην κάρτα 
που θέλουμε. 
Μόλις γίνει 
μαύρο τότε 
σημαίνει πως 
οι δυο 
εντολές  
ενώθηκαν.

Ένωση εντολών



Μπορούμε το 
πρόγραμμα να το 
σταματήσουμε 
εδώ 
προσθέτοντας 
μόνο την κάρτα 
τερματισμού;

Πάμε να δούμε αν 
γίνεται αυτό.

Εντολή τερματισμού



Η τελευταία κάρτα 
που θα 
χρησιμοποιούμε στα 
προγράμματα μας 
είναι η “Final Node”.

Είναι κίτρινη και 
μοιάζει με ένα φανάρι 
να φωτίζει κόκκινο 
χρώμα

Εντολή τερματισμού



Την επιλέγουμε και 
την τοποθετούμε 
διπλα απο τις 
κάρτες που έχουμε 
χρησιμοποιήσει.

Εντολή τερματισμού



Επιλέγουμε την μωβ κάρτα να 
εμφανιστει η μπλε κουκίδα και 
από εκεί ενώνουμε με την 
κάρτα τερματισμού

Εντολή τερματισμού



Για να 
ελέγξουμε αν 
το πρόγραμμα 
μας δουλεύει.

Πατάμε στο 
εικονίδιο που 
δειχνει μια 
μαυρη 
πασχαλίτσα με 
την ονομασια 
“Debug” 

Δοκιμή προγράμματος



Ανοίγοντας 
αυτην την 
σελίδα 
εμφανίζεται ένα 
ρομποτάκι ev3 
σε δισδιάστατη 
μορφή να 
βρίσκεται σε 
ένα λευκο 
χώρο.

Δοκιμή προγράμματος



Αν επιλέξουμε 
το “Grig” θα 
εμφανιστουν οι 
συντεταγμένες 
του χώρου στον 
οποίο βρίσκεται 
το ρομποτ μας.

Δοκιμή προγράμματος



Δοκιμή προγράμματος



Μπορούμε να 
δούμε ότι 
βρίσκεται στο 
σημείο 0 ως 
προς x και 0 ως 
προς y, δηλαδή 
σημείο (0,0)

Δοκιμή προγράμματος



Αν θέλουμε να 
εκτελέσουμε το 
πρόγραμμα 
που έχουμε 
φτιάξει πατάμε 
το εικονίδιο 
που μοιάζει με 
το play.

Εκτέλεση προγράμματος



Αν το πατήσουμε 
παρατηρούμε ότι 
το ρομποτ μας 
δεν μετακινήθηκε 
καθόλου.

Γιατί να έγινε αυτό 
μήπως έχουμε 
κάνει κάτι λάθος 
στο πρόγραμμα;

Πάμε πάλι στο 
πρόγραμμα. Θα 
πατήσουμε το 
εικονίδιο “Edit”



Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα στο 
οποίο λέμε μόλις πατήσουμε το κουμπί 
έναρξης ενεργοποίησε κινητήρα B,C και 
τελείωσε το πρόγραμμα.

Δεν λέμε ούτε για πόσο χρόνο να είναι 
ενεργοποιημένοι οι κινητήρες ούτε 
κάποια εντολή που θα σταματήσει τους 
κινητήρες μετά από κάποια ενέργεια.

Εκτέλεση προγράμματος



Μπορούμε να πούμε να ενεργοποιηθούν 
οι κινητήρες για 5 δευτερόλεπτα.

Πάμε να δούμε πως θα το κάνουμε αυτό.

Πρόγραμμα κίνησης



Υπάρχει η εντολή “Timer” η οποία 
βρίσκεται στην ομάδα Wait.

Η συγκεκριμένη κάρτα κάνει το 
πρόγραμμα μας να περιμένει για κάποιο 
χρονικό διάστημα και κατόπιν να 
συνεχίσει στο επόμενο μπλοκ της 
ακολουθίας.

Η “Timer” δεν κάνει το ρομπότ να 
σταματήσει. Εάν κάποιοι κινητήρες είναι 
ενεργοποιημένοι στην αρχή του μπλοκ, 
θα παραμείνουν αναμμένοι κατά τη 
διάρκεια της αναμονής.

Εντολή καθυστέρησης



Παίρνουμε την κάρτα 
“Timer” και την τοποθετούμε 
στο κεντρικό πλαίσιο 
οθόνης.

Μόλις αφήσουμε την κάρτα 
μας εμφανίζονται οι 
ιδιότητες αυτού του Block.

Εντολή καθυστέρησης



Ο τρόπος που μετράει την 
καθυστέρηση το TRIK Studio 
είναι σε μιλιδευτερόλεπτα 
(milliseconds).

Τα 1000ms είναι 1s.

Θέλουμε να έχουμε 
καθυστέρηση 5 
δευτερόλεπτα άρα πόσα ms 
θα βάλουμε;

Εντολή καθυστέρησης



Θέλουμε το πρόγραμμα 
μας να λέει ότι
Μόλις τρέξουμε  το 
πρόγραμμα να  
ενεργοποιηθούν οι 
κινητήρες για 5 sec και 
μετα να τελειώνει το 
πρόγραμμα.

Σε ποιο σημείο του 
προγράμματος θα 
βάλουμε την 
καθυστέρηση; 

Εντολή καθυστέρησης



Ανάμεσα στην μωβ 
κάρτα και στο φανάρι το 
κόκκινο.

Εντολή καθυστέρησης



Αν σύρουμε την κάρτα 
ανάμεσα τότε αυτόματα 
δημιουργεί δύο βελάκια και 
ενεργοποιείται η κάρτα.

Εντολή καθυστέρησης



Πάμε να δούμε αν 
τρέχει το 
πρόγραμμα μας 
πατώντας το 
“Debug”

Εκτέλεση προγράμματος



Πατάμε το play.



Το ρομποτάκι μας 
μετακινείται για 5  
δευτερόλεπτα.

Αν δεν μετρήσαμε 
καλά με το μυαλό 
μας ή αν μετράμε 
πολύ γρήγορα το 
Trik Studio έχει και 
χρονόμετρο

Εκτέλεση προγράμματος



Παρατηρήσατε ότι 
στο σημείο (0,0) 
δηλαδή το σημείο 
εκκίνησης του 
ρομποτ υπάρχει 
ένα κόκκινο “x”;

Πως μπορούμε να 
επιστρέψουμε στο 
σημείο εκκίνησης 
χωρίς να 
αλλάξουμε το 
πρόγραμμα μας;

Εκτέλεση προγράμματος



Αν πατήσουμε 
ξανά το “play” τότε 
το ρομποτάκι μας 
θα προχωρήσει 
μπροστά για άλλα 
5 δευτερόλεπτα.

Εκτέλεση προγράμματος



Φυσικά κάθε 
φορα που 
πατάμε play το 
χρονόμετρο 
μηδενίζει και 
ξεκινάει από την 
αρχή αλλά η 
θέση του ρομποτ 
δεν ξεκινάει από 
την θέση (0,0)

Εκτέλεση προγράμματος



Αυτό το μαύρο 
κουμπί 
επιστρέφει το 
ρομποτ στο 
σημείο (0,0).
Δηλαδή στο 
κόκκινο σηματάκι 
“x”

Εκτέλεση προγράμματος



Για να 
αποθηκευσουμε 
το project μας 
πάμε

File → Save as..

Αποθήκευση προγράμματος



Επιλέγουμε τον 
φάκελο που 
θέλουμε να 
αποθηκευτεί,

το όνομα του 
αρχειου.

Έπειτα πατάμε 
“Save”

Αποθήκευση προγράμματος



Ερωτήσεις;


