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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ρ Ο Μ Π Ο Τ Ι Κ Η Σ  
με το ρομπότ EDISON 

(γλώσσα προγραμματισμού EdWare) 

 
Η ενασχόληση με τον προγραμματισμό ενός ρομπότ μας εισάγει στην έννοια της «τεχνητής νοημοσύνης» 
(Αrtificial Intelligence), η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στις ημέρες μας. 
Για τις ασκήσεις που ακολουθούν, θα χρειαστεί να διαβάζετε προσεκτικά το έργο που ζητάμε να κάνει σε 
κάθε άσκηση το ρομπότ. Θα σκέφτεστε τις ενέργειες που απαιτούνται και θα φτιάχνετε το πρόγραμμα 
που (νομίζετε ότι χρειάζεται) στη γλώσσα edware. Μετά θα «φορτώνετε» το πρόγραμμα στο ρομπότ και 
θα το εκτελείτε. Θα το «τρέχετε» και θα ελέγχετε αν το ρομπότ έκανε τις αναμενόμενες ενέργειες. Θα 
τροποποιείτε αν χρειαστεί τις εντολές σας και θα ξαναφορτώνετε το πρόγραμμα, όσες φορές χρειαστεί, 
ώσπου να πετύχετε την ζητούμενη κίνηση του ρομπότ. Στο τετράδιό σας να κρατάτε σημειώσεις σχετικά 
με τις εντολές που απαιτήθηκαν κάθε φορά. 

 
 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ, ΧΡΗΣΗ ΦΛΑΣ 

 
Άσκηση 1: Κίνηση του ρομπότ προς τα εμπρός (γρήγορα) 
 Προσθέστε στο πρόγραμμά σας τις εντολές (εικονίδια) που βλέπετε 

δίπλα. Συστήνουμε να αποφύγετε τη χρήση του εικονιδίου “single 
drive”. 

 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες των εικονιδίων (κατεύθυνση κίνησης, 
ταχύτητα, διάρκεια σε δευτερόλεπτα), ώστε το ρομπότ να κινηθεί 
προς τα εμπρός, για απόσταση ενός μέτρου, όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα. 

 
Άσκηση 2: Κίνηση του ρομπότ προς τα εμπρός (αργά) 
 Διατηρήστε στο πρόγραμμά σας τις εντολές (εικονίδια) που 

χρησιμοποιήσατε στην άσκηση 1. 
 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες των εικονιδίων (ταχύτητα, διάρκεια σε δευτερόλεπτα), ώστε το ρομπότ να 

κινηθεί προς τα εμπρός, για ένα μέτρο, όσο το δυνατόν πιο αργά. 

 
Άσκηση 3: Κίνηση του ρομπότ προς τα πίσω (γρήγορα) 
 Τροποποιήστε τις εντολές της άσκησης 1 και κάντε το ρομπότ να κινηθεί προς τα πίσω, για απόσταση 

ενός μέτρου, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

 
Άσκηση 4: Κίνηση του ρομπότ προς τα πίσω (αργά) 
 Τροποποιήστε τις εντολές της άσκησης 2 και κάντε το ρομπότ να κινηθεί προς τα πίσω, για απόσταση 

ενός μέτρου, όσο το δυνατόν πιο αργά. 

 
Άσκηση 5: Κινήσεις του ρομπότ προς τα εμπρός και πίσω  
Συνδυάζοντας όσα μάθατε στις προηγούμενες ασκήσεις, κάντε: 
 το ρομπότ να κινηθεί προς τα εμπρός, για απόσταση ενός μέτρου, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edware/
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 Αμέσως μετά, το ρομπότ να κινηθεί προς τα πίσω, για απόσταση ενός μέτρου, όσο το δυνατόν πιο 
αργά (να επιστρέψει στην αρχική του θέση). 

 
Άσκηση 6: Κινήσεις εμπρός και πίσω και φλας  
 Να τροποποιήσετε την άσκηση 5 έτσι ώστε πριν ξεκινήσει το ρομπότ την κίνησή του προς τα 

εμπρός, να ανάψει (και να διατηρήσει αναμμένο) το αριστερό φλας. Θα χρειαστείτε το 
εικονίδιο που είδατε (flash led). 

 Στη συνέχεια, πριν αρχίσει να κινείται προς τα πίσω το ρομπότ, να ανάψει και να κρατήσει αναμμένο 
και το δεξί φλας. 

 
 

ΣΤΡΟΦΕΣ, ΧΡΗΣΗ BEEP 
 
Δεν υπάρχει έτοιμη εντολή στο Edison που να διατάζει το ρομπότ να στρίψει συγκεκριμένες μοίρες προς 
τα δεξιά ή αριστερά. Γι΄ αυτό θα χρειαστεί συνδυασμός της ταχύτητας περιστροφής και της διάρκειας 
περιστροφής. Για να γίνουν στροφές θα πρέπει να επιλέξουμε ως ενέργεια του εικονιδίου «dual drive» 
είτε το forward right/left, είτε το spin right/left. Ουσιαστικά κάνουν την ίδια εργασία, αλλά το spin την 
κάνει πιο γρήγορα. Συστήνουμε να αποφύγετε τη χρήση της ενέργειας «back right/left», για να μην 
μπερδευτείτε. 
 

Άσκηση 7: Στροφή 90ο δεξιά  (γρήγορα) 
Με χρήση των δύο διπλανών εικονιδίων διατάξτε το ρομπότ να στρίψει προς τα δεξιά 
90ο, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Θα χρειαστεί κατάλληλη προσαρμογή των 
παραμέτρων των δύο εντολών. Πιο συγκεκριμένα, δώστε ως ενέργεια στο εικονίδιο 
«dual drive» την «spin right». 

 
Άσκηση 8: Στροφή 90ο δεξιά  (αργά) 
Τροποποιήστε τις παραμέτρους των προηγούμενων εντολών, ώστε το ρομπότ να στρίψει προς τα δεξιά 
90ο, όσο το δυνατόν πιο αργά. 

 
Άσκηση 9: Δύο στροφές 90ο αριστερά  (γρήγορα & αργά) 
Συνδυάστε όσα είδατε στις ασκήσεις 7 και 8, αλλάζοντας όμως τις εντολές ώστε το ρομπότ να στρίβει 
προς τα αριστερά. Πιο συγκεκριμένα: 
 Αρχικά διατάξτε το ρομπότ να στρίψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 90ο προς τα αριστερά. 
 Κατόπιν  με χρήση του διπλανού εικονιδίου να κάνει ένα μπιπ. 
 Τέλος να στρίβει όσο το δυνατόν πιο αργά προς τα αριστερά πάλι 90ο. 

 
Άσκηση 10: Στροφή 180ο δεξιά  (γρήγορα) 
Τροποποιήστε την άσκηση 7 έτσι ώστε το ρομπότ να κάνει μία γρήγορη στροφή 180ο («μεταβολή») προς 
τα δεξιά. 
 
 

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ 
 

Άσκηση 11: Κίνηση προς τα εμπρός, μεταβολή και επιστροφή 
Συνδυάστε όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα, έτσι ώστε: 
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 Το ρομπότ γρήγορα να προχωρήσει μπροστά για ένα μέτρο. 
 Να κάνει μία μεταβολή (στροφή 180ο προς τα δεξιά) 
 Να προχωρήσει μπροστά για ένα μέτρο, επιστρέφοντας στην αρχική του θέση. 
 

Άσκηση 12: Κίνηση σε ένα πρώτο μίνι λαβύρινθο 
 Συνδυάστε όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα, έτσι ώστε το ρομπότ να μπορέσει να καλύψει 

τη διαδρομή του λαβυρίνθου που βλέπετε δίπλα, ξεκινώντας από το σημείο Α και 
πηγαίνοντας στο σημείο Β. Δεν πρέπει να ακουμπήσει σε κανένα «τοίχο».  

 Τροποποιήστε τις εντολές σας, έτσι ώστε η διαδρομή να καλυφθεί σε όσο το δυνατόν 
πιο σύντομο χρόνο (χρονομετρήστε τη διάρκεια της κίνησης του ρομπότ). 

 
Άσκηση 13: Κίνηση σε ένα δεύτερο μίνι λαβύρινθο 

Τροποποιήστε τις εντολές σας ώστε το ρομπότ να καλύψει σε όσο το δυνατόν συντομότερο 
χρόνο τη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β του διπλανού λαβυρίνθου. 
 
 
 
 
Μία από τις εφαρμογές των ρομπότ είναι η παρακολούθηση ενός κτιρίου για λόγους ασφαλείας 
(αποφυγή κλοπών). Τα ρομπότ μπορούν να «περιπολούν», δηλαδή να κινούνται διαρκώς γύρω από το κτίριο, ώστε 
να εντοπίζουν πιθανές ύποπτες κινήσεις και να τις «αναφέρουν». Η ιδέα αυτή υλοποιείται στην επόμενη άσκηση.  

 

Άσκηση 14: Κίνηση γύρω από ένα κουτί 
 Βάλτε στο πάτωμα οριζοντίως την κεντρική μονάδα ενός παλιού υπολογιστή. Προγραμματίστε το 

ρομπότ έτσι ώστε να περιστρέφεται γύρω από το κουτί. 

 «Περάστε» το ίδιο πρόγραμμα και στα τέσσερα ρομπότ και βάλτε τα να ξεκινούν από το ίδιο σημείο του 

κουτιού, με μία χρονική καθυστέρηση (πριν πατήσετε το κουμπί εκτέλεσης του προγράμματος στο 

ρομπότ 2, θα περιμένετε να απομακρυνθεί αρκετά το ρομπότ 1 κτλ). Έτσι θα υπάρχει συνεχής 

«περιπολία» των ρομπότ γύρω από το κουτί! 

 
Άσκηση 15: (1η παραλλαγή της άσκησης 14) 
Θέλουμε να γίνει η προηγούμενη «περιπολία» των ρομπότ γύρω από το 
κουτί, αλλά τα ρομπότ να ξεκινούν τοποθετημένα όπως φαίνεται στη 
διπλανή εικόνα. Επίσης θέλουμε να πατάμε το κουμπί εκτέλεσης του 
προγράμματος ταυτόχρονα και στα τέσσερα ρομπότ. Θα χρειαστεί 
συνεργασία στον προγραμματισμό όλων των ρομπότ. Τροποποιήστε 
κατάλληλα το πρόγραμμα του κάθε ρομπότ ώστε: 
 Να υπάρχει κατάλληλη χρονική καθυστέρηση στην αρχή του 

προγράμματος (το ρομπότ 2 να περιμένει να απομακρυνθεί αρκετά το ρομπότ 1 πριν ξεκινήσει, κτλ.) 

 Το ρομπότ 2 να διανύσει μεγαλύτερο τμήμα της πλευράς ΑΒ πριν στρίψει δεξιά, το ρομπότ 3 ακόμη 

μεγαλύτερη κτλ. 

 
Άσκηση 16: Κίνηση στο χώρο του εργαστηρίου 
Προγραμματίστε κατάλληλα το ρομπότ έτσι ώστε να κινηθεί σε όλο το χώρο 
του εργαστηρίου, όπως δείχνουν τα βέλη στη διπλανή εικόνα, και στη 
συνέχεια να επιστρέψει στην αρχική του θέση. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
Πολλές φορές χρειάζεται οι εντολές μας να επαναλαμβάνονται «αυτόματα». Στο 
ρομπότ Edison εμείς μπορούμε να επιτύχουμε την επανάληψη των εντολών μας 
με χρήση του διπλανού εικονιδίου.  
Οι εντολές που επαναλαμβάνονται αποκαλούνται συχνά και «βρόχος». 
 
 
 
Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του «loop start» εμείς διαλέγουμε το «loop 
forever» (διπλανή εικόνα), πράγμα που σημαίνει ότι οι εντολές θα 
επαναλαμβάνονται μέχρι εμείς να πατήσουμε το τετράγωνο πλήκτρο του ρομπότ 
(για τερματισμό της εκτέλεσης του προγράμματος). Στη συνέχεια των ασκήσεων θα 
δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις υπόλοιπες επιλογές. 

 
Άσκηση 17: (2η παραλλαγή της άσκησης 14) 
Θέλουμε το ρομπότ να κάνει συνεχώς περιπολία γύρω από την κεντρική μονάδα του υπολογιστή (όχι 
μόνο μία φορά).   
Ας υποθέσουμε ότι το πρόγραμμα της 
άσκησης 14 είναι το διπλανό. 
 

Τροποποιήστε το ως εξής: 
 Εισάγετε στην αρχή (βάλτε το 

πρώτο) το εικονίδιο της επανά-

ληψης που είδαμε παραπάνω και  

 

 μετά, σταδιακά αρχίστε να 

μεταφέρετε (με κλικ και σύρσιμο 

του ποντικιού) προσεκτικά ένα- 

ένα όλα τα εικονίδια του 

προγράμματος μέσα στην 

επανάληψη. 

 
Άσκηση 18: Προσομοίωση της κίνησης μίας ρομποτικής ηλεκτρικής 
σκούπας 
Μία από τις εφαρμογές των ρομπότ που έχουν ήδη βρει εμπορική εφαρμογή είναι 
η καθοδήγηση μίας ηλεκτρικής σκούπας, ώστε να σκουπίζει «μόνη της», 
αυτόματα, το χώρο στον οποίο βρίσκεται. 
 Ορίστε έναν ορθογώνιο χώρο στο πάτωμα ο οποίος θα είναι το «δωμάτιο» που 

θέλουμε να «σκουπίσει» το ρομπότ. 

 Δώστε τις κατάλληλες εντολές ώστε το ρομπότ να περάσει από όλο αυτόν το 

χώρο, ακολουθώντας τη διαδρομή που βλέπετε δίπλα. 

 
 
Όπως κάθε ρομπότ, έτσι και το Edison, διαθέτει κάποιους αισθητήρες, οι οποίοι το βοηθούν να 
«αντιλαμβάνεται» τι συμβαίνει γύρω του. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε αυτούς και με 
σχετικές ασκήσεις θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν. 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

 
Άσκηση 19: Ανίχνευση εμποδίου, διακοπή κίνησης 
Ξεκινάμε ένα νέο πρόγραμμα. 
 
 
 Εισάγουμε το εικονίδιο «detect obstacle» και από τις 

ρυθμίσεις του επιλέγουμε το «on». 

 

 

 Εισάγουμε το εικονίδιο «dual drive» και από τις ρυθμίσεις του 

επιλέγουμε το «forward» με ταχύτητα 5 (δε βάζουμε περισσότερο για 

να μη χτυπάει απότομα το ρομπότ πάνω στο εμπόδιο). 

 

  Εισάγουμε το εικονίδιο «event wait» και από τις 

ρυθμίσεις του επιλέγουμε το «event happens» και 
μετά «detect obstacle» και    «any obstacle dete-
cted».  

Με τον τρόπο αυτό το ρομπότ θα κινηθεί και όταν 
ανιχνεύσει οποιοδήποτε εμπόδιο κοντά του (μπροστά, δεξιά ή αριστερά του) θα σταματήσει την κίνησή 
του. 
 
 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝ  (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ)  

 
Η εντολή ΑΝ είναι ιδιαίτερα σημαντική στον προγραμματισμό, καθώς προσφέρει τη 
δυνατότητα «επιλογής» των εντολών που θα εκτελεστούν, με βάση την εξέλιξη του 
προγράμματος ως εκείνη τη στιγμή. Αναλόγως δηλαδή του «τι συμβαίνει», γίνεται μία 
«διακλάδωση» του προγράμματος σε κάποια από τις πιθανές ομάδες εντολών προς 
εκτέλεση.  
Η γενική μορφή της εντολής ΑΝ είναι αυτή του διπλανού εικονιδίου. Όταν το πρόγραμμα 
φθάσει στο εικονίδιο με το «?», τότε θα ελέγξει αν εκείνη τη στιγμή «ισχύει» αυτό που 
εξετάζουμε στο εικονίδιο. Αν πράγματι ισχύει, (αν συμβαίνει αυτό που εξετάζουμε), τότε 
θα εκτελεστούν μόνο οι εντολές που βρίσκονται από την πλευρά του «», αλλιώς θα 
εκτελεστούν μόνο οι εντολές που βρίσκονται από την πλευρά του «Χ». 
Το εικονίδιο της εντολής ΑΝ προσαρμόζεται κάθε φορά ώστε να ταιριάζει με την ρύθμιση που θέλουμε. 
Η σημασία της εντολής αυτής θα φανεί μέσα από τις επόμενες ασκήσεις, οι οποίες πλέον συνδυάζουν 
όλα όσα έχουμε ήδη μάθει. 

 
Άσκηση 20: Ανίχνευση εμποδίου, αναμονή εξάλειψης εμποδίου 
Συνδυάζοντας την εντολή ΑΝ με τον αισθητήρα ανίχνευσης εμποδίων, μπορούμε να κάνουμε σταδιακά 
πιο «επαγγελματικά» προγράμματα από αυτό της άσκησης 19. 
Ας φανταστούμε μία πιθανή εφαρμογή: 
Έχουμε ένα «αυτόματο τρένο» χωρίς οδηγό, το οποίο κινείται διαρκώς προς τα εμπρός. Αν τυχόν σε 
κάποια διασταύρωση με έναν δρόμο συναντήσει εμπόδιο μπροστά του (π.χ. ένα αυτοκίνητο που δεν 
πρόλαβε να περάσει τις διαβάσεις, ένα πεσμένο δέντρο κτλ) θέλουμε να σταματάει ώστε να αποφευχθεί 
ένα ατύχημα. Όταν το εμπόδιο εκλείψει, τότε το τρένο μπορεί να συνεχίσει κανονικά την πορεία του. 
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Για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα, βάζουμε προσεκτικά όλα τα εικονίδια της εικόνας που 
βλέπετε. Ως προς τις ρυθμίσεις του κάθε εικονιδίου: 

 Για το «detect obstacle» επιλέγουμε «on». 
 Για το «loop start» επιλέγουμε «loop forever». 
 Στην εντολή ΑΝ επιλέγουμε «event happens, dectect obstacle, obstacle in front». 
 Το πρόγραμμα λοιπόν θα διακλαδωθεί προς το πάνω εικονίδιο «dual drive» στην περίπτωση που 

ανιχνεύθηκε εμπόδιο μπροστά από το ρομπότ. Σε αυτό επιλέγουμε «stop» με ταχύτητα 0.  
 Στο εικονίδιο «event wait» επιλέγουμε χρόνο 1 δευτερόλεπτο. 
 Αν δεν ανιχνευθεί εμπόδιο, τότε το πρόγραμμα διακλαδώνεται στο κάτω εικονίδιο «dual drive», στο 

οποίο επιλέγουμε «forward» με ταχύτητα 5. 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των εντολών είναι ότι το ρομπότ κινείται συνεχώς μπροστά, εκτός αν 
συναντήσει εμπόδιο. Τότε θα σταματήσει, ώσπου το εμπόδιο να φύγει από την πορεία του ρομπότ.  

 
Άσκηση 21: Παραλλαγή της άσκησης 20 
Τροποποιήσαμε τις ενέργειες που είχαμε στην 
εντολή ΑΝ στην άσκηση 20, σε περίπτωση όπου 
ανιχνεύεται εμπόδιο. 
Μπορείτε (χωρίς να τρέξετε το πρόγραμμα στο ρομπότ) να 
προβλέψετε πώς θα «συμπεριφερθεί» αυτό τώρα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άσκηση 22: Συνεχής κίνηση με ανίχνευση εμποδίου και αποφυγή 
Θέλουμε να αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη του ρομπότ, ώστε να 
μπορεί να κινείται διαρκώς, αποφεύγοντας τα εμπόδια που συναντά και 
προσαρμόζοντας την κίνησή του. 
Για παράδειγμα –στη διπλανή εικόνα- να μπορεί να αποφύγει τον πρώτο 
άνθρωπο που συναντά από τα αριστερά του στρίβοντας δεξιά, και όταν 
συναντήσει τον δεύτερο άνθρωπο στα δεξιά του να στρίβει αριστερά και 
να συνεχίζει την κίνησή του. 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα που ακολουθεί. 
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Γ 
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 Αρχικά ενεργοποιήσαμε την ανίχνευση εμποδίου. 
 Φτιάξαμε μία επανάληψη που να συνεχίζεται 

διαρκώς. 
 Με την εντολή ΑΝ (σημείο Α) εξετάσαμε αν 

υπάρχει εμπόδιο στα αριστερά του ρομπότ 
(επιλέξτε ρύθμιση «detect obstacle», 
«obstacle at left») 

 Στην περίπτωση που πράγματι 
υπάρχει εμπόδιο στα αριστερά, 
το πρόγραμμα συνεχίζει με την 
εντολή του σημείου Β. Εκεί δώσαμε την εντολή «back left» με ταχύτητα 5. Έτσι το ρομπότ 
«οπισθοχωρεί» για να αποφύγει το εμπόδιο. 

 Η διάρκεια της «οπισθοχώρησης» είναι 0.15 δευτερόλεπτα (σημείο Γ). 
 Αν όμως δεν υπήρχε εμπόδιο από τα αριστερά του ρομπότ, το πρόγραμμα συνεχίζει στο σημείο Δ. Εκεί 

εξετάζουμε αν υπάρχει εμπόδιο από τη δεξιά πλευρά του ρομπότ (επιλέξτε ανάλογη ρύθμιση).  
 Αν πράγματι βρεθεί εμπόδιο στα δεξιά τότε το πρόγραμμα συνεχίζει στο σημείο Ε, όπου το ρομπότ 

οπισθοχωρεί με «back right» για 0.15 δευτερόλεπτα. 
 Αν κατά την κίνησή του το ρομπότ δε συναντά εμπόδιο, τότε προχωρά ευθεία (σημείο Ζ, ρυθμίστε το 

κατάλληλα)με ταχύτητα 5. 
Αφού ολοκληρώσετε το πρόγραμμα, βάλτε το ρομπότ να το εκτελέσει. Σταθείτε μπροστά του (κάποιος 
από τα αριστερά και κάποιος από τα δεξιά του ρομπότ), ώστε να δείτε πώς αντιδρά. 
 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
Tο ρομπότ Edison μπορεί να παίξει και μουσική, αν προγραμματιστεί κατάλληλα.  

Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα διπλανά εικονίδια: 
Στις ρυθμίσεις του εικονιδίου «play music» μπορούμε να επιλέξουμε «tune 
string» και να συμπληρώσουμε στο διπλανό πεδίο τις νότες που επιθυμούμε 
να ακούσουμε και τη διάρκειά τους. 
Η νότα ντο είναι το c, η νότα ρε είναι το d, η νότα μι είναι το e κτλ. 
Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε νότα μπορούν να κυμανθούν από 0 μέχρι 7. Όσο μεγαλύτερο αριθμό βάλουμε, 
τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διάρκεια που θα ακουστεί η νότα.  
Υπάρχει ένας περιορισμός των 32 χαρακτήρων (16 νότες) το πολύ που μπορούμε να πληκτρολογήσουμε 
στο πεδίο με τις νότες. Γι’ αυτό αν θέλουμε περισσότερες, ξαναβάζουμε τα ίδια εικονίδια. Στην 
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί στο εικονίδιο «event wait» να 
βάλουμε τη ρύθμιση που βλέπετε στη διπλανή εικόνα, ώστε να 
τελειώσει η πρώτη σειρά από νότες πριν ξεκινήσει η δεύτερη. 

 
Άσκηση 23: Ας ακούσουμε λίγη μουσική 
Ξεκινήστε το διπλανό πρόγραμμα: 
 Στο πρώτο εικονίδιο μουσικής πληκτρολογούμε την 

ακολουθία χαρακτήρων c7c7g7R7f2e2d2o7o7g7R7f3e3d3o7o7 
 Στο εικονίδιο «event wait» επιλέγουμε «event happens», «music, tuned finished» 
 Στο δεύτερο εικονίδιο μουσικής πληκτρολογούμε την ακολουθία χαρακτήρων g7R7f3e3f3d7d7 
 Στο εικονίδιο «event wait» επιλέγουμε πάλι «event happens», «music, tuned finished». 
Τρέξτε το πρόγραμμα για να ακούσετε τι νότες θα παιχτούν! 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
Το ρομπότ Edison διαθέτει και έναν αισθητήρα που του επιτρέπει να ξεχωρίζει πότε κινείται πάνω σε 
μαύρη (μη ανακλαστική) επιφάνεια και πότε πάνω σε άσπρη επιφάνεια (ανακλαστική). Αυτό μας δίνει 
επιπλέον δυνατότητες ελέγχου της κίνησης του ρομπότ, αν το συνδυάσουμε με τις εντολές επανάληψης 
(loop) και επιλογής (if) που αναφέραμε παραπάνω.  
Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης της μαύρης γραμμής, θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσουμε το διπλανό εικονίδιο στην αρχή του προγράμματός μας. Στις ρυθμίσεις 
του θα επιλέξουμε «on». 
Στις ασκήσεις που ακολουθούν θα χρειαστείτε λίγη μαύρη μονωτική ταινία. Φθάνοντας εκεί το ρομπότ 
θα ανιχνεύσει το μαύρο χρώμα και θα αντιδράσει ανάλογα με τις εντολές που βάλατε.  

 
Άσκηση 24: Το ρομπότ σταματάει όταν συναντήσει μαύρη γραμμή 
Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο το ρομπότ να προχωράει διαρκώς προς τα εμπρός, 
ώσπου να συναντήσει μία μαύρη γραμμή. 
 Βάλτε τα διπλανά εικονίδια. 
 Επιλέξτε κατάλληλες ρυθμίσεις για το καθένα. 
 Προσέξτε ειδικά τι θα διαλέξετε για το εικονίδιο της 

επανάληψης (μέχρι πότε να επαναλαμβάνονται οι 
εντολές;). 

 
Άσκηση 25: Περιορισμός της κίνησης εντός ορίων με χρήση μαύρων γραμμών 
Θέλουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο να περιορίσουμε το ρομπότ εντός ενός 
τετράγωνου χώρου, ο οποίος περικλείεται από μαύρες γραμμές. 
 Χρησιμοποιώντας μαύρη μονωτική ταινία, «φτιάξτε» ένα τετράγωνο με πλευρές 

20 εκατοστών. 
 Ξεκινήστε το edware και βάλτε τα εικονίδια που βλέπετε στο πρόγραμμα της 

παρακάτω εικόνας. 
 Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε το ρομπότ: 

o Να κινείται συνεχώς μπροστά, 
o Μόλις εντοπίσει μαύρη γραμμή να στρίβει δεξιά 90 μοίρες και 
o Μετά να συνεχίζει την πορεία του ευθεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μία εφαρμογή των ρομπότ στη βιομηχανία είναι να ακολουθούν διαρκώς μία συγκεκριμένη διαδρομή 
από ένα σημείο σε ένα άλλο. Για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα 
ή προϊόντα «αυτόματα», χωρίς την ανάγκη καθοδήγησης από άνθρωπο, από ένα τμήμα του 
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εργοστασίου  σε ένα άλλο. Ας δούμε πόσο απλά μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, αξιοποιώντας π.χ. τον 
αισθητήρα ανακλαστικής/ μη ανακλαστικής επιφάνειας. 

 
Άσκηση 26: Ακολουθώντας μία μαύρη γραμμή 
Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να αναγκάζει το ρομπότ να κινείται διαρκώς δίπλα από μία μαύρη 
γραμμή. Με τη μαύρη μονωτική ταινία προσπαθήστε να φτιάξετε το διπλανό σχήμα (αποφύγετε τις ορθές 
γωνίες που θα δυσκολέψουν το ρομπότ). Κάντε το σχήμα όσο μεγάλο θέλετε. 
Τοποθετήστε το ρομπότ όπως βλέπετε στη διπλανή εικόνα. Θέλουμε να κινηθεί 
γύρω από το σχήμα. 
 Ξεκινήστε το edware και εισάγετε τα εικονίδια που βλέπετε παρακάτω. 
 Στο εικονίδιο της επιλογής (If line) επιλέξτε τις ρυθμίσεις «line tracker», «on 

reflective surface».  
 Στο πάνω εικονίδιο «dual drive» επιλέξτε ρύθμιση «forward right» με ταχύτητα 

2, ενώ  
 Στο κάτω «forward left» με την ίδια ταχύτητα. 
Με τον τρόπο αυτό όταν το ρομπότ συναντά άσπρη επιφάνεια θα στρίβει δεξιά, 
αλλιώς (όταν συναντά μαύρη επιφάνεια) θα στρίβει αριστερά. Λόγω της εντολής επανάληψης loop 
forever αυτό θα συνεχίζεται διαρκώς. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Αλλάξτε διαδρομή για το ρομπότ: βάλτε το να ακολουθήσει μία μαύρη ευθεία γραμμή, και τρέξτε το 

ίδιο πρόγραμμα (ξεκινώντας να φροντίσετε να τοποθετήσετε τη μαύρη γραμμή δεξιά του ρομπότ). 
Μπορούσατε να φανταστείτε από πριν τι θα συνέβαινε όταν τελείωνε η μαύρη γραμμή (πώς θα 
«αντιδρούσε» το ρομπότ); 

  
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ  
 
Εκτός των άλλων αισθητήρων του, το ρομπότ Edison διαθέτει και αισθητήρα φωτός. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να ανιχνεύει εάν βρίσκεται σε σκοτεινό ή φωτεινό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στην 
περίπτωση π.χ. όπου θέλουμε να ανάβουν αυτόματα τα φώτα του σπιτιού όταν σκοτεινιάζει, ή να 
χτυπάει αυτόματα ο συναγερμός του σπιτιού όταν λείπουμε και κάποιος ανάψει το φως. 
 
Πριν δούμε όμως τα σχετικά προγράμματα θα πρέπει να αναφερθούμε στην έννοια των μεταβλητών, 
καθώς αυτές είναι απαραίτητες πλέον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.  
Η μεταβλητή είναι ένας χώρος της μνήμης του υπολογιστή όπου αποθηκεύουμε κάποιο δεδομένο. Αυτό 
το δεδομένο που περιέχεται σε μία μεταβλητή μπορεί να αλλάξει καθώς εκτελείται το πρόγραμμα (αυτό 
άλλωστε εξηγεί και την ονομασία «μεταβλητή»). 
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Το ρομπότ Edison διαθέτει δύο είδους μεταβλητές: 

 Τις μεταβλητές τύπου «byte» οι οποίες μπορούν να αποθηκεύουν 
αριθμούς που κυμαίνονται από το 0 ως το 255 και  

 τις μεταβλητές τύπου «word» οι οποίες μπορούν να αποθηκεύουν 
αριθμούς που κυμαίνονται από το -32767 ως το 32767. 

Για να χειριστούμε ευκολότερα τις μεταβλητές τους δίνουμε κάποιο 
όνομα, σχετικό με το «ρόλο» τους σε ένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα αν μία μεταβλητή αφορά κάποιο 
χρονικό διάστημα μπορούμε να την ονομάσουμε «χρόνος», αν αφορά κάποια ποσότητα φωτός μπορούμε 
να την ονομάσουμε «φως» κτλ. 
Όταν δημιουργούμε λοιπόν μία νέα μεταβλητή (δείτε τη διπλανή 
εικόνα): 
a. επιλέγουμε ένα όνομα για αυτήν, 
b. το είδος της, 
c. και (αν θέλουμε) της αποθηκεύουμε κάποιο αρχικό περιεχόμενο, μία 

αρχική τιμή, η οποία ενδέχεται στη συνέχεια να αλλάξει κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. 

 
Ας υποθέσουμε ότι σε ένα ντουλάπι του σπιτιού κρύβουμε πολύτιμα αντικείμενα για εμάς και θέλουμε να 
ενημερωνόμαστε αν το ανοίξει κάποιος. Θα προγραμματίσουμε το ρομπότ Edison να σημαίνει συναγερμό 
κάθε φορά που το ντουλάπι ανοίγει! 

 
Άσκηση 27: Συναγερμός 
Θα χρειαστούμε μία μεταβλητή τύπου «word». Γι’ αυτό πατάμε το σχετικό κουμπί και δημιουργούμε μία 
με όνομα fos. Σε αυτήν θέλουμε να αποθηκεύουμε την ποσότητα φωτός που ανιχνεύει κάθε στιγμή το 
ρομπότ. 
Μόλις δημιουργηθεί αυτή η μεταβλητή, θα διαπιστώσουμε ότι ενεργοποιούνται και τα «πράσινα» και τα 
«μπλε» εικονίδια εντολών του edware, τα οποία ως τώρα ήταν ανενεργά.  
Εισάγετε όλα τα εικονίδια τoυ προγράμματος που βλέπετε παρακάτω και ρυθμίστε τα ως εξής: 
 

 
 
 
 
 Στο εικονίδιο «set memory» δώστε τιμή 0, η οποία επιλέξτε να αποθηκευτεί στη μεταβλητή fos. 
 Στο εικονίδιο «event wait» δώστε χρόνο αναμονής 3 δευτερόλεπτα. Αυτός ο χρόνος θα σας χρειαστεί 

ώστε να προλάβετε να πατήσετε το τριγωνικό κουμπί εκκίνησης του προγράμματος (όταν το περάσετε 
στο ρομπότ) και μετά να τοποθετήσετε το ρομπότ σε ένα σκοτεινό περιβάλλον (ντουλάπι).  

 Στο πρώτο εικονίδιο επανάληψης επιλέγουμε να εκτελείται 
αυτή ώσπου fos>20 (δείτε τη διπλανή εικόνα). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι όταν η ποσότητα φωτός που 
αντιλαμβάνεται το ρομπότ ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε 
αυτή η επανάληψη θα σταματήσει. 

 Στο μπλε εικονίδιο ανίχνευσης φωτός «sense light» επιλέγουμε να 
αποθηκεύεται η ποσότητα φωτός που ανιχνεύει ο δεξιός αισθητήρας 
του ρομπότ στη μεταβλητή fos. Αυτή η εντολή λοιπόν «συνεργάζεται» 
με την προηγούμενη εντολή της επανάληψης (και οι δύο 
χρησιμοποιούν την μεταβλητή fos). 



1
ο
 Γυμνάσιο Χαλκίδας 

Σχολ. Έτος 2017-2018 

Επιμέλεια: Ματρόζος Δημήτρης     11 

 Όταν λοιπόν το ρομπότ «αντιληφθεί» αρκετό φως φεύγουμε από την πρώτη επανάληψη και 
φθάνουμε στην δεύτερη. Ρυθμίζουμε αυτή να εκτελείται για πάντα και μέσα εισάγουμε την εντολή 
«play beep». Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που φωτιστεί ο χώρος που βρίσκεται το ρομπότ, θα 
σημάνει συναγερμός που δεν θα σταματάει. 

 
Άσκηση 28: Παραλλαγή της άσκησης 27 (συναγερμός που σταματά – ξαναρχίζει) 
Στην άσκηση 27 παρατηρήσαμε ότι από τη στιγμή που σημάνει ο συναγερμός, μετά δεν σταματάει. 
Θέλουμε να τροποποιήσουμε κατάλληλα το πρόγραμμά μας, ώστε κάθε φορά που φωτίζουμε το χώρο 
όπου βρίσκεται το ρομπότ να ξεκινά ο συναγερμός, αλλά μόλις σβήνουμε το φως ο συναγερμός να 
σταματάει (δηλαδή αν το ρομπότ βρίσκεται σε ένα ντουλάπι, το οποίο ανοιγοκλείνουμε πολλές φορές, 
τότε να ηχεί ή να σταματά κατάλληλα ο συναγερμός). 
Εισάγετε σε ένα νέο πρόγραμμα τις παρακάτω εντολές και ρυθμίστε τις έτσι ώστε να πετύχετε το 
ζητούμενο σκοπό. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σε πολλά νέα αυτοκίνητα υπάρχει η δυνατότητα τα φώτα να ανάβουν μόνα τους όταν σκοτεινιάζει και να 
σβήνουν όταν υπάρχει αρκετό φως. Ας δούμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε το ρομπότ Edison να 
«ταξιδεύει» αναβοσβήνοντας κατάλληλα τα «φώτα» του: 

 
Άσκηση 29: «ταξίδι» με αυτόματα φώτα 
Θέλουμε να κινείται το ρομπότ και όταν φθάνει σε μία σκοτεινή περιοχή να ανάβουν αυτόματα τα led 
που διαθέτει. Όταν ξεπεράσει τη σκοτεινή περιοχή αυτά να σβήνουν μόνα τους. 
 Βάλτε τα εικονίδια που βλέπετε στο παρακάτω πρόγραμμα. 
 Δημιουργείστε μία μεταβλητή τύπου «word» με όνομα fos. 
 Στο σημείο Α δώστε τιμή 22 στη μεταβλητή (αρκετή ποσότητα για φως). 
 Στο σημείο Β ορίστε η ποσότητα φωτός που ανιχνεύει το ρομπότ με τον δεξιό αισθητήρα του να 

τοποθετείται στη μεταβλητή fos. 
 Στο σημείο Γ ελέγξτε αν η τιμή της μεταβλητής είναι μικρότερη από 5 (λίγο φως, σκοτάδι). 
 Ρυθμίστε μόνοι σας κατάλληλα τα υπόλοιπα εικονίδια, ώστε το ρομπότ να προχωράει σταθερά ευθεία 

και όταν πρέπει να ανάβουν ή να σβήνουν και τα δύο φλας (led) του ρομπότ. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Α Α Α 

Β Α 

Γ 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΜΠΟΤ 

 

 
 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΗΧΟΥ (ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ)  
 
Ένας άλλος χρήσιμος αισθητήρας του Edison είναι αυτός του απότομου ήχου. Με κατάλληλη αξιοποίηση 
αυτού του αισθητήρα μπορούμε να καθορίζουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τις κινήσεις του ρομπότ, 
χτυπώντας π.χ. «παλαμάκια». Αν το μοτέρ του ρομπότ δουλεύει (αν το ρομπότ κινείται), τότε ο θόρυβος 
που κάνει, δεν επιτρέπει στον αισθητήρα να ανιχνεύσει τον απότομο ήχο. Άρα τον χρησιμοποιούμε μόνο 
εφόσον το ρομπότ δεν κινείται. 
 

 


