Alpha spark
EDUKACYJNY ROBOT DLA SZKOŁY
BUDUJ | PROGRAMUJ | UCZ SIĘ | EKSPERYMENTUJ | RYWALIZUJ !
Alpha Spark to wielozadaniowy robot, który wprowadza dzieci i młodzież w świat robotyki. Można
wielokrotnie programować go przy użyciu komputera, dostosowując program do potrzeb
edukacyjnych. Wersja podstawowa robota umożliwia wykonanie wielu programów edukacyjnych w
tym bardzo zaawansowanych. Robot zasilany jest dwoma akumulatorami Li-Ion 3.7V. Robot pamięta
zapisany program po odłączeniu zasilania, a przy wykonywaniu programu nie jest konieczne
połączenie z komputerem lub tabletem.

WŁĄCZNIK

MODUŁ DIODY RGB
GNIAZDO MODUŁU BLUETOOTH

ELEKTRONIKA STERUJĄCA

CZUJNIK ODLEGŁOŚCI

CZUJNIK PODŁOŻA

Alpha Spark w szkolnej wersji podstawowej może jeździć w różne strony, omijać przeszkody,
wydawać różne dźwięki, świecić w 16 mln kolorów i walczyć na ringu z innymi robotami, a gdy
zastosujesz dedykowane rozszerzenia, będzie mógł m.in. rysować i być sterowanym ze smartfona czy
tabletu. Szkoły posiadające drukarkę 3D będą mogły we własnym zakresie personalizować robota,
dzięki udostępnionym plikom.

ROBOT EDUKACYJNY ALPHA SPARK

Wielokrotnie programowalny

Potrafi walczyć z innymi
robotami minisumo

Dziecko uczy się samodzielnie
programować i budować
algorytmy

Dzięki robotowi Alpha Spark nauczysz:

Podstaw programowania

Robotyki

Logicznego myślenia

Dziecko programuje robota przy pomocy
komputera i graficznego języka
programowania (Scratch / miniBloq
/Blockly)

Uczeń dowie się jak zbudować robota oraz
rozwinie swoje umiejętności manualne

Dzięki Alpha Spark dziecko poprzez
zabawę uczy się wykorzystywania
algorytmów do rozwiązania powszechnych
problemów

Co potrafi Alpha Spark w szkolnej wersji podstawowej ?


jeździć w
różnych
kierunkach



omijać
przeszkody



walczyć na
ringu



grać muzykę



świecić w
różnych
kolorach

Co zawiera zestaw ?

Robota Alpha Spark

Film instruktażowy

Dostęp do bazy wiedzy

Robot w wersji szkolnej do
samodzielnego złożenia z
akcesoriami.

Poradnik wideo, jak złożyć robota
oraz zacząć zabawę z
programowaniem.

Dodatkowe materiały, lekcje oraz
instrukcje zawarte są w
udostępnionej bazie wiedzy.

+48 793 581 282
www.trojwymiarowo.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTA EDUKACYJNEGO ALPHA SPARK
Waga

275g

Wymiary

100x100x87mm

Zasilanie

aku 2 x 3.7V AA14500 Li-Ion

Czas pracy

zależny od akumulatorów

Czujnik zbliżeniowy

TAK

Czujnik ringu

TAK

Sygnalizator dźwiękowy

TAK

Oprogramowanie

Blockly, miniBloq, Scratch, Arduino/Genuino IDE

System operacyjny (wymagania)

Windows 7,8,10

Moduł reflektora RGB WS2812

TAK

Moduł sterowania Bluetooth™ controller

opcjonalnie

Moduł Painter (rysowanie flamastrem)

opcjonalnie

Moduł Line follower (podążanie za linią)

opcjonalnie

Koła i listwa przednia w wybranym kolorze
(dostępne kolory: czerwony, żółty, zielony, fioletowy, różowy,
brązowy)

+48 793 581 282
www.trojwymiarowo.pl

opcjonalnie

