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Φύλλο εργασίας: Ώρα για σούμο
Το σούμο είναι μια μορφή πάλης στην οποία ο ένας παλαιστής
(ρικίσι) επιχειρεί να σπρώξει τον άλλο παλαιστή έξω από ένα
κυκλικό δακτύλιο (ντόχιο) ή να τον αναγκάσει να ακουμπήσει
το έδαφος με οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του πέρα
από τα πέλματα των ποδιών. Το άθλημα προέρχεται από την Ια-
πωνία, τη μόνη χώρα στην οποία ασκείται επαγγελματικά. Μια
ιαπωνική εταιρία ρομπότ που δραστηριοποιείται και στην Ελ-
λάδα θέλει να κατασκευάσει ρομπότ τα οποία να μπορούν να
παλεύουν μεταξύ τους σύμφωνα με τον βασικό κανόνα του σού-
μο, δηλαδή να προσπαθήσουν να βγάλουν τον αντίπαλο τους
εκτός του δακτυλίου.

Βήμα 1ο
Κατασκευάστε το Sumobot σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί.

Βήμα 2ο
Προγραμματίστε το Sumobot έτσι ώστε να κινείται ευθεία προσπαθώντας να σπρώξει εκτός δακτυ-
λίου τον αντίπαλο. Επίσης το ρομπότ θα πρέπει να προσέχει μήπως το ίδιο φτάσει στην άκρη του
δακτυλίου (με τον αισθητήρα φωτός που διαθέτει), οπότε και να αλλάζει πορεία για να μην βγει
εκτός. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής:

• Διαρκώς το ρομπότ θα κάνει τα παρακάτω:

◦ Με την εκκίνηση θα κινείται ευθεία μέχρι να ανιχνεύσει την μαύρη γραμμή των ορίων
της πίστας.

◦ Μόλις φτάσει στα όρια της πίστας, θα περιστρέφεται ώστε να γυρίσει προς την μέσα
πλευρά του αγωνιστικού χώρου.

Βήμα 3ο
Προσθέστε  στο  ρομπότ  σας  έναν  αισθητήρα  απόστασης  και  προγραμματίστε  το  έτσι  ώστε  να
“ψάχνει” τον αντίπαλο του και να επιλέγει προς τα που θα επιτεθεί. Το πρόγραμμα μπορεί να λει-
τουργεί ως εξής:

• Διαρκώς το ρομπότ μας θα κάνει τα παρακάτω:

◦ Θα περιστρέφεται διαρκώς δεξιά ή αριστερά, μέχρι η απόσταση που λαμβάνει από τον
αισθητήρα απόστασης να γίνει μικρότερη από 30 εκατοστά (δηλαδή μέχρι να ανιχνεύσει
σε ποια κατεύθυνση μέσα στην πίστα είναι ο αντίπαλος)
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◦ Μόλις η απόσταση γίνει μικρότερη από 30 εκατοστά, το ρομπότ κινείται ευθεία με σκο-
πό να σπρώξει τον αντίπαλο.

Βήμα 4ο
Αυτοσχεδιάστε! Μπορείτε να προσθέσετε στο ρομπότ σας επιπλέον δομικά στοιχεία για να είναι
πιο επιθετικό ή σταθερό. 
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