
Ρομποτική 
Εντολές Προγραμματισμού MINDSTORMS 

ΕΚΔΟΣΗ Κειμένου: 4.0   -  Επιμέλεια: Μαυροδόντης Χαράλαμπος 

 

Robot με 2 κινητήρες συνδεδεμένους στις θήρες A (Αριστερός κινητήρας) 
και D (Δεξιός κινητήρας) 
Κατηγορίες Εντολών 
Εντολές Δράσης 
 

 
Εντολές Ελέγχου 

 
Εντολές Δράσης – Παραδείγματα (Εικόνες που ακολουθούνται από 
παραδείγματα) 

 
Ξεκίνα τον κινητήρα D (δηλ. που είναι συνδεδεμένος στο D) με ρύθμιση να 
ανοίξει για περιστροφές με δύναμη: 75% και μόνο για μια περιστροφή 



 
Ξεκίνα τον κινητήρα D με ρύθμιση να ανοίξει για χρόνο με δύναμη: 75% και 
μόνο για 2 δευτερόλεπτα 

 
 
Ξεκίνα τον κινητήρα D με ρύθμιση να ανοίξει (ΟΝ) και μετά να περιμένει για 
1 δευτερόλεπτο 

 
 
Ξεκίνα τον κινητήρα A και αμέσως ξεκίνα ΚΑΙ τον κινητήρα D και μετά να 
περιμένει για 3 δευτερόλεπτα (δηλαδή 2 κινητήρες για 3 δευτερόλεπτα) 
 

 
Ξεκίνα τον κινητήρα A και αμέσως ξεκίνα ΚΑΙ τον κινητήρα D και μετά να 
περιμένει για 3 δευτερόλεπτα (δηλαδή 2 κινητήρες για 3 δευτερόλεπτα) και 
μετά κλείσε και τους ΔΥΟ. 



 
Παραλλαγές της εντολής ΠΕΡΙΜΕΝΕ 

 
Π.χ. Περίμενε ο αισθητήρας απόστασης (ραντάρ) να δει κάτι σε κάτω από 

50 εκ. (Το  σημαίνει ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ) 
Π.χ. μείξης εντολών: 

 
Ξεκίνα τον κινητήρα A και αμέσως ξεκίνα ΚΑΙ τον κινητήρα D και μετά να 
περιμένει ο αισθητήρας απόστασης (ραντάρ) να δει κάτι σε κάτω από 50 εκ. 



 

Επιτρέπεται και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ εντολών 
Π.χ. το … 

 
Είναι ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ με το  

 
 
 

Εντολή ΑΝ… 

 
Έλεγξε τον αισθητήρα απόστασης και ΑΝ η απόσταση είναι κάτω από 30 
τότε μπρός (75%,75%) αλλιώς πίσω (-75%,-75%). Λόγω της επανάληψης 
εχουμε ρομπότ που ακολουθεί σε ΣΤΑΘΕΡΗ απόσταση ένα εμπόδιο. 



Εμφάνιση Κειμένου, Λαμπάκι 

 
Εμφανίζει σε δύο γραμμές κείμενο, καθαρίζοντας πριν την οθόνη ή όχι σε 
συγκεκριμένο Χ-Υ 

 
Αυτό κάνει το λαμπάκι να αναβοσβήνει πράσινο σε κόκκινο! 

Αυτόνομες Εντολές Αισθητήρων (κίτρινες) 

 
Αυτές μπαίνουν ανάμεσα σε εντολές για να δώσουν μέσω «καλωδίωσης» 
σε άλλη εντολή την τιμή τους 
Π.χ. … 

Εμφάνιση της τιμής του αισθητήρα στην οθόνη του ρομποτ 

 
Παρατηρούμε ότι αντί για κείμενο έχουμε επιλέξει το wired (καλωδίωση) 
Παράδειγμα καλωδίωσης 
Αυτόνομη εντολή αισθητήρα απόστασης 

Και άλλο παράδειγμα 

Να εμφανίζεται στην οθόνη του ρομπότ ο χρόνος που πέρασε 



 
 
 
 


