
Φύλλο εργασίας: Υποδοχή
εξωγήινων

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την εμφάνιση ιπτάμενων δίσκων
πάνω από την πόλη. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως μια από τις επόμενες ημέρες θα έρ-
θουμε σε μια πρώτη επαφή με εξωγήινους, οι οποίοι έρχονται με φιλικό σκοπό για να
γνωρίσουν τον πολιτισμό μας. Ο δήμαρχος της πόλης θέλει να καλωσορίσει τους
εξωγήινους,  αλλά φοβάται να στείλει την πρώτη φορά ανθρώπους,  για αυτό το
λόγο μας ανέθεσε να φτιάξουμε ένα ρομπότ το οποίο θα πλησιάσει τους εξωγήι-
νους όταν εμφανιστούν και θα τους χαιρετίσει ευγενικά.

Βήμα 1ο
Για  να  κάνουμε  δοκιμή  του  ρομπότ  θα  κατασκευάσουμε  κάποια  μοντέλα εξωγήινων  χρησιμο-
ποιώντας χαρτί και πλαστικά ποτηράκια. Ζωγραφίστε στο χαρτί έναν εξωγήινο και κολλήστε το
πάνω στο ποτηράκι.

Βήμα 2ο
Κατασκευάστε ένα απλό ρομπότ που μπορεί να πηγαίνει
μπρος - πίσω σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Βήμα 3ο
Τοποθετήστε το μοντέλο εξωγήινου και το ρομπότ σας
στις θέσεις που υποδεικνύονται πάνω στην πίστα δοκι-
μών.

Βήμα 4ο
Προγραμματίστε το ρομπότ ώστε να λειτουργεί ως εξής: 

• Να εμφανίζει ένα χαμόγελο στην οθόνη

• Να προχωράει προς το μοντέλο εξωγήινου και να σταματάει μόλις φτάσει κοντά (υπολογί-
στε με δοκιμές την απόσταση)

• Να χαιρετάει το μοντέλο εξωγήινου με κατάλληλο ήχο

Βήμα 5
Στο πρόγραμμα μας υπολογίσαμε την απόσταση που πρέπει να ταξιδέψει το ρομπότ και την θεω-
ρούμε πάντα σταθερή. Όμως στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε την απόσταση στην οποία θα βρί-
σκεται ο εξωγήινος από το ρομπότ μας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε έναν αισθη-
τήρα απόστασης στην κατασκευή μας και να αλλάξουμε το πρόγραμμα μας ώστε να εκμεταλλευ-
τούμε τα δεδομένα που συλλέγει ο αισθητήρας αυτός.



Προσθέστε έναν αισθητήρα απόστασης στο ρομπότ σας και συνδέστε το με καλώδιο με την θύρα 1.
Για να τον συνδέσετε με το υπόλοιπο ρομπότ θα πρέπει να αυτοσχεδιάσετε λίγο!
Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του ρο-
μπότ!

Βήμα 6
Αλλάξτε το πρόγραμμα ώστε το ρομπότ να προχωράει μπροστά μέχρι να
φτάσει σε απόσταση 10 εκατοστών από το μοντέλο εξωγήινου. Θα πρέπει να εκ-
μεταλλευτείτε τον αισθητήρα απόστασης.
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