
Robot Φύλακας 
 

Ένα ρομπότ φύλακας μετακινείται συνεχώς μεταξύ των σημείων Α, Β και Γ, έτσι ώστε να 

διαφυλάσσεται η ασφάλεια του εργοστασίου. Για την εξοικονόμηση πόρων θα θέλαμε να 

υπολογίσουμε πως το ρομπότ θα κινείται πάντα στη πιο σύντομη διαδρομή διασφαλίζοντας 

όμως την ασφάλεια του χώρου. 
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Ο χώρος του εργοστασίου φαίνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα. Οι περιοχές ελέγχου 

είναι η Α, Β και Γ.  

Άσκηση 1: 

Υπολογίστε τις αποστάσεις με τα δεδομένα που σας δίνονται και συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα: 

Απόσταση (εκ) Rotations 

α= 1.5 

β= 2.4 

γ=  

 

Τύπος: α2 + β2 = γ2  

Άσκηση 2: 

 

Προγραμματίστε το ρομπότ ώστε να κινείται συνεχώς από το σημείο Α στο Β έπειτα από το 

Β στο Γ, να εκτελεί στροφή 180Ο και να επιστρέφει στο σημείο Α 

  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στο εργοστάσιο αγοράσαμε 3 καινούριες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας. Η φύλαξη τους 

πρέπει να πραγματοποιείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Για το λόγο αυτό αγοράσαμε ένα 

ρομπότ το οποίο θα αναλάβει τη συνεχή φύλαξη των μηχανών. 

Παρακάτω δίνεται η κάτοψη και κάποια δεδομένα σχετικά με το χώρο. 

 Απόσταση μεταξύ μηχανής 1 και μηχανής 2: 20 μέτρα (20m) 

 Απόσταση μεταξύ μηχανής 2 και μηχανής  3: 25 μέτρα (25m) 

 Για να μεταβεί το ρομπότ από την μηχανή 1 στη μηχανή 3 θα πρέπει να κάνει στροφή 

90ο μόλις φτάσει στη μηχανή 2 

Λόγω ότι ο χώρος διαμορφώθηκε πρόσφατα η απόσταση μεταξύ της μηχανής 3 και μηχανής 

1 είναι άγνωστη.  

➢ Ερώτημα 1: Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της μηχανής 3 και μηχανής 1 

➢ Ερώτημα 2: Να υπολογίσετε τις μοίρες που θα πρέπει να στρίψει το ρομπότ όταν θα 

φτάσει στη μηχανή 3 και αντίστοιχα όταν φτάσει στη μηχανή 1 και να συμπληρώσετε 

τον παρακάτω πίνακα 
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Αρχικά θα πρέπει να κάνουμε δοκιμή του ρομπότ στην αίθουσα, γι’ αυτό το λόγο αντί για 

μέτρα χρησιμοποιήστε εκατοστά. Το ρομπότ δεν αντιλαμβάνεται την απόσταση σε μέτρα 

ούτε εκατοστά, αλλά σε περιστροφές (rotations) του κινητήρα. 1 rotation= 1 πλήρης 

περιστροφή της ρόδας. 

➢ Ερώτημα 3: Μετατρέψτε της απόσταση σε περιστροφές και συμπληρώστε το πίνακα 

Απόσταση Περιστροφές 

20 cm  

25 cm  

32 cm  

 

➢ Ερώτημα 4: Προγραμματίστε το ρομπότ ώστε να κινείται από τη μηχανή 1 προς τη 

μηχανή 2, έπειτα από τη μηχανή 2 στη μηχανή 3 και τέλος να έχει κατεύθυνση προς 

τη μηχανή 2. 

➢ Ερώτημα 5: Με ποιο τρόπο η παραπάνω κίνηση μπορεί να πραγματοποιείται 

συνεχώς; 



 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 

 

 

 

Μηχανή 1 

Μηχανή 2 Μηχανή 3 

Δωμάτιο Ελέγχου 

Αποθήκη 


