Zestawy robotów edukacyjnych
Pakiet podstawowy
To po prostu wyposażenie sali
informatycznej w przyjazne roboty
TeenBot, które w wersji podstawowej
umożliwiają
utworzenie
ponad 100 programów.

Skład zestawu:
Robot edukacyjny TeenBot – 10 szt
Kabel USB micro – 10 szt.
Mata edukacyjna LineFollower o wymiarach 120x150cm, która umożliwia
prowadzenie zajęć i rozgrywanie wyścigów oraz realizację scenariuszy
zawartych w pakiecie podstawowym.
Scenariusze zajęć z robotami TeenBot, pakiet oprogramowania wraz z
programami przykładowymi (wersja e-learning SCORM) na płycie DVD.

Zestawy robotów edukacyjnych
Pakiet Rozszerzony
Dodatkowa płytka rozszerzeniowa
pozwala
zaawansowanym
lub
starszym uczniom tworzyć własne,
niepowtarzalne moduły.
Skład zestawu:
Robot edukacyjny TeenBot – 10 szt
Płytka rozszerzeniowa – 10 szt.
Akumulatory LiPo 2600 – 10 szt.
Pług do zmiany robota TeenBot w zawodnika miniSumo – 10 szt.
Mata edukacyjna LineFollower/Ring o wymiarach 120x150cm do
prowadzenia zajęć, rozgrywania wyścigów i zawodów miniSumo. Jest
niezbędna do realizacji scenariuszy zawartych w pakiecie rozszerzonym.
Scenariusze zajęć z robotami TeenBot, pakiet oprogramowania wraz
z programami przykładowymi (wersja e-learning SCORM) na płycie DVD.

TeenBot
TeenBot – wersja podstawowa:
- czujnik odległości, pracujący jako
skaner przestrzeni przed robotem
- 2 czujniki światła pozwalające
rozszerzyć możliwości skanowania
przestrzeni przed i nad robotem
- 2 czujniki podłoża pozwalające na
analizę podłoża oraz wykrywanie jego
braku
- 2 silniki z kołami umożliwiające
precyzyjne poruszanie się w dowolnym
kierunku w poziomie
- 2 diody LED RGB pozwalające na ustawienie dowolnego koloru z palety
16mln kolorów, 1 dioda czerwona sygnalizacyjna
- emiter dźwięku pozwalający na tworzenie zaawansowanych melodii
- port rozszerzeniowy oraz przełącznik zwalniający porty procesora
- port I2C obsługujący dodatkowe moduły, w tym wyświetlacz OLED
- port USB micro, służący do programowania i ładowania akumulatora.

TeenBot
TeenBot – programowanie:
- graficzne środowisko miniBloq w
języku polskim
- graficzne środowisko Scrach
- tekstowe środowisko Arduino
- graficzne środowisko ArduBlock
Wersja podstawowa robota TeenBot
umożliwia napisanie ponad 100
różnych programów, w tym bardzo
zaawansowane umożliwiające udział
w zawodach lub międzyszkolnych rozgrywkach. Możliwość tworzenia pętli
sprzężenia zwrotnego robot-komputer. Robot pamięta po odłączeniu
zasilania ostatnio napisany i wgrany program.
Korzystając ze środowiska miniBloq Uczeń już po 4 godzinach zajęć jest w
stanie samodzielnie tworzyć programy. Otwarte środowisko pozwala
uczniom pisać programy na domowym komputerze.

TeenBot
TeenBot – rozszerzenia:
Gniazdo rozszerzeń umożliwia
montowanie oraz tworzenie
dodatkowych modułów w robocie.
Aktualnie są dostępne następujące
moduły:
- moduł stykowy, umożliwiający
tworzenie własnych modułów (np.
czujnik temperatury, czujnik smogu,
odtwarzacz mp3, radio itp.)
- moduł OLED, umożliwia wyświetlanie danych i informacji z pracy robota
- moduł lemiesza, ułatwia walkę na ringu
- moduł 8 czujników podłoża, umożliwia tworzenie lepszych LineFollower
- moduł obsługi RC z pilotem
- moduł bluetooth do zdalnej komunikacji z aplikacji mobilnych
- moduł gry w piłkę nożną

