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Εισαγωγή 

 

Η διαδικασία της αμπελουργίας έχει τις ρίζες της στην αγροτική επανάσταση που 
ξεκίνησε γύρω στο 5000 π.Χ. με κύριο στοιχείο τη μόνιμη εγκατάσταση πληθυσμών με 
σκοπό την καλλιέργεια. Από τους πρώτους γνωστούς αμπελοκαλλιεργητές θεωρούνται 
οι αρχαίοι Πέρσες, οι Σημιτικοί λαοί και οι Ασσύριοι. Μεταγενέστερα οι γνώσεις 
αμπελουργίας και οινοποιίας μεταφέρθηκαν στους Αιγύπτιους, στους λαούς της 
Φοινίκης και στους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και του Ελλαδικού χώρου. 

Το κρασί, όπως παλαιότερα το μετάξι, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη γεωγραφία. Οι 
δρόμοι του κρασιού στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνουν τις σημαντικότερες 
οινοπαραγωγές περιοχές, όπως τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, τη 
Στερεά Ελλάδα,  την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου.  Στη Βόρεια Ελλάδα οι 
δρόμοι του κρασιού συμπεριλαμβάνουν τον Έβρο, τη Σαμοθράκη, την Καβάλα, τη 
Δράμα, τις Σέρρες, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, τη Φλώρινα, την 
Καστοριά, τα Γρεβενά, την Κοζάνη, την Ημαθία και την Πιερία.  

Ο τρόπος παραγωγής του κρασιού σε παλαιότερες εποχές δεν διέφερε ουσιαστικά από 
τις σύγχρονες πρακτικές. Είναι αξιοσημείωτο πως σώζονται ως τις μέρες μας κείμενα 
του Θεόφραστου, τα οποία περιέχουν πληροφορίες γύρω από τους τρόπους 
καλλιέργειας. Οι Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση του κρασιού μέσα σε θαμμένα 
πιθάρια, σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Το κρασί εμφιαλωνόταν σε ασκούς ή σε 
σφραγισμένους πήλινους αμφορείς, αλειμμένους με πίσσα για να μένουν στεγανοί. 

Σημαντικό διακριτικό κάθε κρασιού είναι και το χρώμα του. Τα κρασιά διακρίνονται 
γενικά σε λευκά, κόκκινα και ροζέ. Είναι λανθασμένη η άποψη πως το χρώμα του 
σταφυλιού καθορίζει και το χρώμα του κρασιού. Στην πραγματικότητα οι χρωστικές 
ουσίες του σταφυλιού περιέχονται στα στερεά μέρη του (στέμφυλα) και επομένως το 
χρώμα του σταφυλιού παρέχει το χρώμα του κρασιού μόνο αν και τα στερεά του μέρη 
συμμετέχουν στην διαδικασία της ζύμωσης. Ο μούστος τόσο των κόκκινων όσο και των 
ανοιχτόχρωμων ποικιλιών διαθέτει το ίδιο ανοιχτό χρώμα. Έτσι, κόκκινο κρασί 
παράγεται από ποικιλίες κόκκινων (ή μαύρων) σταφυλιών με την προϋπόθεση ότι τα 
στερεά τους μέρη συμμετέχουν στη ζύμωση, ενώ λευκά κρασιά μπορούν να παραχθούν 
από οποιαδήποτε ποικιλία εφόσον τα στερεά μέρη των σταφυλιών διαχωριστούν στη 
διαδικασία της ζύμωσης. Τα ροζέ κρασιά, παράγονται όπως και τα κόκκινα, με τη 
διαφορά ότι τα στερεά μέρη των σταφυλιών παραμένουν στη ζύμωση για ένα πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως μικρότερο από μία ημέρα. 

 

 

 

 



Γενική περιγραφή της δοκιμασίας 

 

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία, οι συμμετέχοντες μπορούν να περιπλανηθούν στους 
δρόμους του κρασιού στη βόρεια Ελλάδα, να σταματήσουν στα οινοποιεία και να 
δοκιμάσουν κρασιά στον χώρο όπου παράγονται, να γνωρίσουν τους ανθρώπους που 
τα φτιάχνουν και να ανακαλύψουν τη γαστρονομία της κάθε περιοχής, εκεί όπου τα 
αρώματα και η γεύση μοιάζουν να εναρμονίζονται με τον τόπο.  

Η δοκιμασία αφορά στη διαδικασία συλλογής τριών διαφορετικών ποικιλιών 
σταφυλιών και στη μεταφορά τους στο οινοποιείο, για την παραγωγή συγκεκριμένου 
χρώματος κρασιού. Η επιλογή και η συλλογή γίνεται ανάμεσα σε τρεις από τις 
δημοφιλέστερες περιοχές παραγωγής της Βόρειας Ελλάδας (Χαλκιδική, Καβάλα και 
Νάουσα) και η μεταφορά τους γίνεται με ένα παραδοσιακό καλάθι συλλογής. Το 
ρομπότ-συλλέκτης ξεκινά από το οινοποιείο και περνώντας από τις τρεις περιοχές 
συλλέγει μία ποικιλία σταφυλιών (χρωματιστό πλαίσιο)  από κάθε περιοχή και τις 
μεταφέρει στο οινοποιείο. Οι κύβοι που τοποθετεί σε κάθε πλαίσιο, ορίζουν και το 
χρώμα του κρασιού που θα παραχθεί. 

 

Συμμετέχοντες  

1. Ηλικίες μαθητών: Α’ – Γ’ Γυμνασίου (12-15 ετών) 

 Ανώτατο όριο ηλικίας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 
είναι τα 15 έτη. 

 Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η συμμετοχή ενός μέλους ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

2. Άτομα ανά ομάδα: Από 2 έως 3 μαθητές και 1 προπονητής/τρια 

3. Προπονητής/τρια: Ο/η προπονητής/τρια της ομάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
20 ετών και επιτρέπεται να συμμετέχει με μία ή δύο ομάδες. 

4. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα.  

 

 

  



Επιτρεπόμενα υλικά κατασκευής του ρομπότ 

 

 Μικροεπεξεργαστής LEGO NXT ή EV3, κινητήρες και αισθητήρες από τα πακέτα LEGO 
και της HiTechnic, μόνο αυτοί που φαίνονται στη διπλανή εικόνα. Κάθε ομάδα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει μόνο έναν μικροεπεξεργαστή, μέχρι 4 κινητήρες και μέχρι 4 
αισθητήρες. 

 Δομικά στοιχεία από οποιοδήποτε 
πακέτο της LEGO. Απαγορεύεται η 
χρήση οποιουδήποτε άλλου δομικού ή 
στερεωτικού υλικού. 

 Τα  επιτρεπόμενα λογισμικά 
προγραμματισμού των ρομπότ, είναι 
το LEGO Education MINDSTORMS NXT 
Software ή το LEGO Education 
MINDSTORMS EV3 Software 
(συμπεριλαμβανομένου και του RGB 
block). 

 Οι ομάδες πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με τα απαιτούμενα 
λογισμικά για τον προγραμματισμό 
των κατασκευών τους. Το πρόγραμμα 
πρέπει να έχει «φορτωθεί» στον 
μικροεπεξεργαστή πριν την εκκίνηση 
του διαγωνισμού. 

 Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους όλα τα απαραίτητα υλικά για τη 
συναρμολόγηση του ρομπότ, καθώς 
και επιπλέον υλικά που ενδεχομένως 
να τους χρειαστούν. 

 Μία έξτρα δοκιμασία θα ανακοινωθεί 
στους διαγωνιζόμενους, λίγα λεπτά 
πριν την έναρξη της συναρμολόγησης 
των ρομπότ. 

 

  



Κανονισμοί διαγωνισμού 

 

1. Όλες οι ομάδες πρέπει να κατευθυνθούν στη θέση η οποία θα τους δοθεί κατά την 
εγγραφή, να τακτοποιηθούν και να περιμένουν την ανακοίνωση για την έναρξη 
του χρόνου συναρμολόγησης. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο 
συναρμολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς επίσης κάθε 
επικοινωνία με τις ομάδες τους. 

3. Οι λειτουργίες bluetooth και Wi-Fi των μικροεπεξεργαστών και των φορητών 
υπολογιστών των ομάδων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένες καθ' όλη τη 
διάρκεια των αγωνιστικών γύρων. 

4. Όλα τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ρομπότ θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους πριν την έναρξη του χρόνου 
συναρμολόγησης. Για παράδειγμα ένα λάστιχο θα πρέπει να είναι χωριστά από 
έναν τροχό. 

5. Δέκα λεπτά πριν την έναρξη της συναρμολόγησης, η οργανωτική επιτροπή 
ανακοινώνει την έξτρα δοκιμασία. 

6. Ο χρόνος συναρμολόγησης/δοκιμών είναι 120 λεπτά. Η συναρμολόγηση θα γίνει 
πριν τον πρώτο αγωνιστικό γύρο.  

7. Απαγορεύεται η χρήση φυλλαδίων, φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου 
υποστηρικτικού υλικού, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, για τη 
συναρμολόγηση του ρομπότ. 

8. Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του ρομπότ είναι 25x25x25 εκατοστά κατά την 
εκκίνηση της δοκιμασίας. Μετά την εκκίνηση, δεν υπάρχει περιορισμός στο 
μέγεθος του ρομπότ. 

9. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, οι ομάδες παραδίδουν τα ρομπότ 
για έλεγχο διαστάσεων και παίρνουν σειρά προτεραιότητας για τις δοκιμές. Στη 
συνέχεια, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της χρόνο για δοκιμές στην πίστα με σειρά 
προτεραιότητας (όσες δοκιμές είναι εφικτό να γίνουν μέχρι τη λήξη των 120 
λεπτών). Η σειρά προτεραιότητας και η διάρκεια της κάθε δοκιμής, ανακοινώνεται 
από τον κριτή της πίστας. 

10. Μετά τη λήξη των 120 λεπτών ή όταν μια ομάδα θεωρεί ότι έχει τελειώσει με τις 
δοκιμές της, το ρομπότ παραδίδεται στον χώρο απομόνωσης και παίρνει σειρά 
προτεραιότητας για τον πρώτο αγωνιστικό γύρο. 

11. Για την πρόκληση θα πραγματοποιηθούν δύο αγωνιστικοί γύροι. Ο χρόνος 
συντήρησης και δοκιμών ενδιάμεσα στους δύο αγωνιστικούς γύρους είναι 45 
λεπτά. 

12. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικού γύρου και μόνο ύστερα από εντολή του κριτή, 



ένα μέλος της ομάδας παίρνει το ρομπότ από τον χώρο απομόνωσης, το 
παραδίδει για έλεγχο μεγέθους και ενεργοποιεί την κεντρική μονάδα. Στη 
συνέχεια ανοίγει το μοναδικό πρότζεκτ (project) με όνομα  «DROMOI» που 
επιτρέπεται να υπάρχει και επιλέγει το πρόγραμμα «RUN2019» για να 
διαγωνιστεί. 

13.  Το ρομπότ πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή εκκίνησης έτσι ώστε η κάθετη 
προβολή του να είναι εξ ολοκλήρου μέσα στον χώρο εκκίνησης.  Ο χρόνος της 
δοκιμασίας ξεκινά όταν δώσει το ανάλογο σήμα ο κριτής. Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί χάρακας ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα στην τοποθέτηση του 
ρομπότ στη θέση εκκίνησης και το πέρασμα δεδομένων στο πρόγραμμα είτε 
περιστρέφοντας κομμάτια του ρομπότ, είτε αλλάζοντας θέση εκκίνησης του 
ρομπότ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αν αναγνωριστούν τέτοιου είδους 
ρυθμίσεις από τον κριτή, τότε η ομάδα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη 
στρατηγική που ακολουθεί ο αλγόριθμός της. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
περιμένουν το σήμα του κριτή για να θέσουν το ρομπότ σε κίνηση (εκτελέσουν το 
πρόγραμμα). 

14. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της ομάδας να αγγίξουν την πίστα της πρόκλησης ή το 
ρομπότ κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικού γύρου. 

15. Το ρομπότ μπορεί να αφήσει στην πίστα κομμάτι/α τα οποία δεν περιέχουν κύρια 
μέρη του (ελεγκτής, κινητήρες, αισθητήρες). Αν ένα τέτοιο κομμάτι αγγίζει την 
πίστα ή στοιχεία της πρόκλησης και δεν αγγίζει το ρομπότ, τότε δεν θεωρείται 
σαν μέρος του ρομπότ. 

16. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα για τη βαθμολόγηση κατά τη διάρκεια της 
πρόκλησης, ο κριτής λαμβάνει την τελική απόφαση. 

17. Ο υπολογισμός της βαθμολογίας και του χρόνου ανακοινώνεται από τους κριτές 
στο τέλος κάθε αγωνιστικού γύρου. Ο αρχηγός κάθε ομάδας υπογράφει το 
έντυπο αποδοχής της βαθμολογίας - χρόνου. 

18. Η προσπάθεια ενός ρομπότ τελειώνει κανονικά όταν ακινητοποιηθεί αυτόνομα 
μέσα στην περιοχή τερματισμού και η προβολή του βρίσκεται εξ ολοκλήρου 
μέσα σε αυτήν. Τότε ο κριτής καταχωρεί τη βαθμολογία και τον χρόνο στο 
αντίστοιχο φύλλο βαθμολογίας. 

19. Η ομάδα χρεώνεται χρόνο 2 λεπτά και βαθμολογείται για όσα μέρη της 
δοκιμασίας εκτέλεσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, εάν: 

a. Ο χρόνος την πρόκλησης έχει τελειώσει. 

b. Το ρομπότ έχει βγει τελείως έξω από την πίστα και κινδυνεύει να πέσει στο 
πάτωμα. 

20. Η ομάδα χρεώνεται χρόνο 2 λεπτά και ο κριτής επιλέγει αν θα ακυρώσει την 
προσπάθεια ή αν θα βαθμολογήσει ένα μέρος της, εάν: 

a. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας αγγίξει το ρομπότ κατά τη διάρκεια του 



διαγωνισμού χωρίς την άδεια του κριτή. 

b. Υπάρξει παραβίαση των κανονισμών της πρόκλησης. 

21. Η κατάταξη των ομάδων ορίζεται από τη μεγαλύτερη βαθμολογία που 
συγκέντρωσαν σε έναν από τους δύο αγωνιστικούς γύρους. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, νικήτρια ανακηρύσσεται  η ομάδα: 

a. με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον άλλο αγωνιστικό γύρο 

b. ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με τον καλύτερο χρόνο σε έναν 
αγωνιστικό γύρο 

c. ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με τον καλύτερο χρόνο στον άλλο  
αγωνιστικό γύρο 

 

Περιγραφή της πρόκλησης 

 

Η κύρια αποστολή του ρομπότ είναι να επιλέξει και μεταφέρει σταφύλια (χρωματιστά 
πλαίσια, ένα από κάθε χώρο παραγωγής) τριών διαφορετικών ποικιλιών, στο 
οινοποιείο, προσδιορίζοντας και το χρώμα του κρασιού που θα παραχθεί.  

Οι περιοχές παραγωγής είναι τρεις, μία μπλε που αντιπροσωπεύει την περιοχή της 
Νάουσας, μία κίτρινη που αντιπροσωπεύει την περιοχή της Καβάλας και μία κόκκινη 
που αντιπροσωπεύει την περιοχή της Χαλκιδικής.  

Σε κάθε περιοχή υπάρχουν τρεις βάσεις, όπου τοποθετούνται με κλήρωση τρία 
χρωματιστά πλαίσια. Ένα από αυτά έχει το χρώμα της βάσης και αποτελεί το 
αντικείμενο συλλογής του ρομπότ. Τα υπόλοιπα δύο πλαίσια είναι σταφύλια 
διαφορετικής ποικιλίας και δεν πρέπει να μετακινηθούν από τη θέση τους.  

Για τον προσδιορισμό του χρώματος του κρασιού, στην περιοχή κώδικα χρώματος 
κρασιού (δύο τετράγωνες βάσεις αριστερά από την περιοχή εκκίνησης) τοποθετούνται 
με κλήρωση δύο κύβοι, με μαύρο ή λευκό χρώμα. Για τη δοκιμασία αυτή, έξι μικροί 
κύβοι (τρεις λευκοί και τρεις μαύροι που αντιπροσωπεύουν τα στέμφυλα) 
τοποθετούνται πάνω στο ρομπότ πριν την εκκίνηση. Η τοποθέτηση των κύβων πάνω στο 
ρομπότ δεν είναι υποχρεωτική και επιτρέπεται στις ομάδες να επιλέξουν αν θέλουν να 
εκτελέσουν αυτό το μέρος της δοκιμασίας, γνωρίζοντας ότι θα χάσουν και μέρος των 
βαθμών αν δεν το εκτελέσουν.  Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση των έξι κύβων, η 
θέση τοποθέτησης δεν έχει κανέναν περιορισμό, εκτός από το συνολικό μέγεθος του 
ρομπότ, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25Χ25Χ25 εκατοστά, όπως αναφέρεται στους 
βασικούς κανόνες. 

Ξεκινώντας από το τετράγωνο εκκίνησης/οινοποιείο (πράσινη περιοχή), το ρομπότ 
πρέπει να διαβάσει τον κώδικα ορισμού του χρώματος, να περάσει και από τις τρεις 
περιοχές (κόκκινο χρώμα για τη Χαλκιδική, κίτρινο χρώμα για την Καβάλα και μπλε 
χρώμα για τη Νάουσα) για να παραλάβει τα σταφύλια, ένα χρωματιστό πλαίσιο από 



κάθε περιοχή. Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετήσει τα σταφύλια στο καλάθι συλλογής, 
το οποίο πρέπει να μεταφέρει στο οινοποιείο, τοποθετώντας μέσα πλαίσια τους κύβους 
(στέμφυλα) που ορίζουν το χρώμα του κρασιού. Τέλος, πρέπει να τερματίσει αυτόνομα 
μέσα στον κύκλο τερματισμού (πράσινη περιοχή) που βρίσκεται στο κέντρο, 
ολοκληρώνοντας την αποστολή του.  

 

Η πίστα και τα αντικείμενα της δοκιμασίας 

 

Τα στοιχεία της πίστας αναλυτικά, όπως φαίνονται και στο σχήμα παρακάτω: 

 Η συνολική διάσταση της πίστας είναι 236Χ114 εκατοστά. 

 Η βασική γραμμή έχει πάχος 20 χιλιοστά και μαύρο χρώμα.  

 Η περιοχή εκκίνησης είναι πράσινο τετράγωνο 25Χ25 εκατοστά. 

 Η περιοχή τερματισμού είναι πράσινος κύκλος με διάμετρο 35,4 εκατοστά. 

 Η περιοχή τοποθέτησης του καλαθιού συλλογής είναι λευκό τετράγωνο 18,5Χ18,5 
εκατοστά μέσα  στον κύκλο τερματισμού. 

 Οι τρείς περιοχές με διάσταση 32,5Χ13,5 εκατοστά, περιέχουν 3 λευκές βάσεις με 
διάσταση 5,5Χ5,5 εκατοστά, η κάθε μία. 

 Ο περιοχή του κώδικα χρώματος είναι δύο τετράγωνα 3,2Χ3,2 εκατοστά. 

 Η πίστα περιβάλλεται από τοίχο με ύψος 7 εκατοστά (± 2 εκατοστά) 

 

 



Τα αντικείμενα της δοκιμασίας 
 

 Τα «σταφύλια» είναι 9 πλαίσια 5,5Χ5,5 εκατοστά, 3 κόκκινα, 3 κίτρινα, και 3 μπλε, 
που τοποθετούνται με κλήρωση στις 9 θέσεις των χώρων παραγωγής.  

 Ο κώδικας του χρώματος του κρασιού, είναι 4 κύβοι 3,2Χ3,2 εκατοστά (2 μαύροι 
και 2 λευκοί) που τοποθετούνται με κλήρωση στις δύο θέσεις του κώδικα. 

 Οι κύβοι ορισμού του χρώματος του κρασιού, είναι έξι κύβοι 1,6Χ1,6 εκατοστά (3 
μαύροι και 3 λευκοί ) που τοποθετούνται πάνω στο ρομπότ πριν από την εκκίνηση. 

 Το καλάθι συλλογής είναι ένα «τετράγωνο» 18.5Χ18,5 εκατοστά που τοποθετείται 
στη βάση του πριν την εκκίνηση. 
 

 

Διαδικασία κλήρωσης 
 
Η διαδικασία της κλήρωσης, πριν από κάθε αγωνιστικό γύρο και όταν τα ρομπότ 
βρίσκονται στον χώρο της καραντίνας, είναι η εξής: 
 
1. Δύο μαύροι και δύο λευκοί κύβοι τοποθετούνται σε αδιαφανές δοχείο ή σακούλα 

και δύο από αυτούς τοποθετούνται με κλήρωση στις αντίστοιχες βάσεις του 
κώδικα, όπου:  

1.1. Αν κληρωθούν δύο μαύροι κύβοι, τότε το κρασί που θα παραχθεί είναι κόκκινο και 
το ρομπότ πρέπει να τοποθετήσει τρεις μαύρους κύβους μέσα στα τρία 
χρωματιστά πλαίσια που θα συλλέξει. 

1.2. Αν κληρωθούν δύο λευκοί κύβοι, τότε το κρασί που θα παραχθεί είναι λευκό και το 
ρομπότ πρέπει να τοποθετήσει τρεις λευκούς κύβους μέσα στα τρία χρωματιστά 
πλαίσια που θα συλλέξει. 

1.3. Αν κληρωθούν ένας μαύρος και ένας λευκός κύβος, τότε το κρασί που θα παραχθεί 
είναι ροζέ και το ρομπότ πρέπει να τοποθετήσει δύο μαύρους και ένα λευκό κύβο 
μέσα στα τρία χρωματιστά πλαίσια που θα συλλέξει.  

2. Τρία χρωματιστά πλαίσια, ένα μπλε, ένα κίτρινο και ένα κόκκινο, τοποθετούνται σε 
αδιαφανές δοχείο ή σακούλα και κληρώνεται η θέση τους ξεκινώντας από το 1 της 
μπλε περιοχής. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για την κίτρινη και για την 
κόκκινη περιοχή. 

 

  



Η δοκιμασία 
 

Το ρομπότ, ξεκινώντας από το τετράγωνο της εκκίνησης με τους έξι κύβους 
προσδιορισμού χρώματος κρασιού πάνω του, πρέπει να εκτελέσει τα παρακάτω:  

 να «διαβάσει» το χρώμα του κρασιού από τον κώδικα 

 να αναγνωρίσει και να μεταφέρει τα τρία χρωματιστά πλαίσια (το κίτρινο από την 
κίτρινη περιοχή, το μπλε από την μπλε περιοχή και το κόκκινο από την κόκκινη 
περιοχή) στο καλάθι συλλογής, με τη βάση τους να ακουμπάει πλήρως στην 
πίστα. Στη διαδικασία μεταφοράς των σταφυλιών, το καλάθι δεν πρέπει να 
σηκωθεί από την πίστα ή να απομακρυνθεί από τη βάση του (να ακουμπάει έστω 
και λίγο σε αυτήν) 

 να τοποθετήσει μέσα σε κάθε χρωματιστό πλαίσιο τους κύβους που δείχνουν το 
χρώμα του κρασιού, όπως ορίζει ο κώδικας χρώματος. Κάθε κύβος πρέπει να 
ακουμπά στην πίστα και δεν υπάρχει περιορισμός στη σειρά με την οποία θα 
τοποθετηθούν οι κύβοι μέσα στα χρωματιστά πλαίσια.  

 να μην μετακινήσει τα έξι πλαίσια, δύο σε κάθε περιοχή, που πρέπει να 
παραμείνουν στην περιοχή τους. Κάθε πλαίσιο πρέπει να αγγίζει -έστω και λίγο- 
το τετράγωνο τοποθέτησης. 

 να μετακινήσει το καλάθι συλλογής μαζί με τα χρωματιστά πλαίσια και τους 
κύβους προσδιορισμού χρώματος του κρασιού πλήρως μέσα στο οινοποιείο 
(τετράγωνο εκκίνησης).   

 να ακινητοποιηθεί αυτόνομα μέσα στον κύκλο τερματισμού, με την προβολή του 
πλήρως μέσα στον κύκλο (τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
προβολή). Σε περίπτωση που δεν έχει μετακινηθεί νωρίτερα το καλάθι, 
επιτρέπεται να τερματίσει πάνω σε αυτό ή να το μετακινήσει για να τερματίσει. 

 Την έξτρα δοκιμασία (ή κανόνα έκπληξη) που θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη 
της συναρμολόγησης. Η έξτρα δοκιμασία θα αναφέρεται σε ένα ή δύο από τις 
παρακάτω παραμέτρους και δεν θα επιβάλλει την αλλαγή της κατασκευής που 
ανταποκρίνεται στη βασική δοκιμασία: 
o Κίνηση πάνω στην πίστα: οι ομάδες να δείξουν ότι είναι σε θέση να 

αλλάξουν τη σειρά/ακολουθία των κινήσεων που απαιτούνται για τη λύση 
της βασικής δοκιμασίας 

o Χρήση αισθητήρων: οι ομάδες να δείξουν ότι είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται τους αισθητήρες και να λύσουν κάποιο πρόβλημα με την 
υπάρχουσα κατασκευή 

o Λήψη αποφάσεων: οι ομάδες να δείξουν ότι είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν αλλαγές ή να προσθέσουν λειτουργίες /αποφάσεις στο 
πρόγραμμα που έχουν για τη λύση της βασικής δοκιμασίας 

 

Μέγιστη βαθμολογία για την κύρια δοκιμασία είναι οι 400 βαθμοί (συν τους βαθμούς 
της έξτρα δοκιμασίας που θα γίνουν γνωστοί μαζί με την ανακοίνωση της) και 
μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσή της είναι τα 2 λεπτά. 



Η Βαθμολόγηση αναλυτικά 

 

Στοιχείο δοκιμασίας Βαθμολογία Βαθμολογία 

Το σωστό χρωματιστό πλαίσιο πλήρως έξω από τη βάση του 3Χ10 βαθμοί 30 

Το σωστό χρωματιστό πλαίσιο πλήρως τοποθετημένο στο τετράγωνο της 
εκκίνησης, χωρίς το καλάθι συλλογής (η βάση τους αγγίζει πλήρως την πίστα) 

3Χ20 βαθμοί 60 

Το σωστό χρωματιστό πλαίσιο πλήρως τοποθετημένο στο καλάθι συλλογής. Η 
βάση του αγγίζει πλήρως την πίστα, το καλάθι δεν σηκώθηκε και βρίσκεται 
μέσα στη βάση του. 

3Χ40 βαθμοί 120 

Το σωστό χρωματιστό πλαίσιο μερικώς τοποθετημένο στο καλάθι συλλογής. Η 
βάση του αγγίζει μερικώς την πίστα, το καλάθι δεν σηκώθηκε και βρίσκεται 
μέσα στη βάση του. 

3Χ20 βαθμοί 60 

Ο κάθε κύβος που κληρώθηκε, τοποθετημένος σε ένα από τα 3 πλαίσια, είτε 
στο τετράγωνο εκκίνησης, είτε στο καλάθι συλλογής.  

3Χ40 βαθμοί 120 

Το καλάθι συλλογής πλήρως τοποθετημένο στο τετράγωνο εκκίνησης. Τα 
χρωματιστά πλαίσια και οι 3 κύβοι πλήρως στη θέση τους. (οι βαθμοί δίνονται 
αν όλα τα πλαίσια και όλοι οι σωστοί κύβοι βρίσκονται στη σωστή θέση) 

1Χ100 βαθμοί 100 

Το καλάθι συλλογής μερικώς τοποθετημένο στο τετράγωνο τερματισμού ή 
πλήρως τοποθετημένο αλλά τα πλαίσια ή οι κύβοι δεν βρίσκονται στη σωστή 
θέση μέσα του. (οι βαθμοί δίνονται αν όλα τα πλαίσια και όλοι οι σωστοί 
κύβοι βρίσκονται μέσα στο καλάθι) 

1Χ50 βαθμοί 50 

Το ρομπότ τερμάτισε αυτόνομα και η προβολή του πλήρως μέσα στον κύκλο 
τερματισμού 

1Χ30 βαθμοί 30 

Τα πλαίσια που δεν πρέπει να μετακινηθούν βρίσκονται εκτός της βάσης τους 6Χ-5  βαθμοί -30 

 Κύρια 
βαθμολογία 

400 

 

Έξτρα δοκιμασία 

 

  

 Συνολική 
βαθμολογία 

 



Τα αντικείμενα της δοκιμασίας 

 

Τα «σταφύλια» είναι 9 πλαίσια 5,5Χ5,5 εκατοστά, 3 κόκκινα, 3 κίτρινα, και 3 μπλε, που 
τοποθετούνται με κλήρωση στις 9 θέσεις των χώρων παραγωγής. Στην παρακάτω 
φωτογραφία φαίνεται μία από τις πιθανές θέσεις τοποθέτησης των πλαισίων στην 
μπλε περιοχή: 

 

 

 

Ο κώδικας του χρώματος του κρασιού, είναι 4 κύβοι 3,2Χ3,2 εκατοστά (2 μαύροι 
και 2 λευκοί) που τοποθετούνται με κλήρωση στις δύο θέσεις του κώδικα. Στην 
παρακάτω φωτογραφία φαίνονται οι κύβοι του κώδικα στην περίπτωση που το 
κρασί που πρέπει να παραχθεί είναι ροζέ: 

 

 

 

Οι κύβοι ορισμού του χρώματος του κρασιού, είναι έξι κύβοι 1,6Χ1,6 εκατοστά 
(3 μαύροι και 3 λευκοί ) που τοποθετούνται πάνω στο ρομπότ πριν από την 
εκκίνηση. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται οι έξι κύβοι προσδιορισμού 
του χρώματος του κρασιού που πρέπει να βρίσκονται πάνω στο ρομπότ κατά 
την εκκίνηση: 



 
 

Το καλάθι συλλογής είναι ένα «τετράγωνο» 18.5Χ18,5 εκατοστά που τοποθετείται στη 
βάση του πριν την εκκίνηση. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται το καλάθι 
συλλογής τοποθετημένο στη θέση του: 
 

 
  



Για την κατασκευή του καλαθιού συλλογής των σταφυλιών, χρησιμοποιούνται 4 beams 
LEGO με 15 τρύπες, 8 beams LEGO με 9 τρύπες, 8 beams LEGO με 3 τρύπες, 8 μεγάλες 
γωνίες LEGO με 11 τρύπες και τα απαραίτητα pins για τη σύνδεσή τους, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 

 

 

 

Η πίστα της δοκιμασίας με διαστάσεις:  

 



Παραδείγματα βαθμολογίας: 

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται το καλάθι συλλογής στο οινοποιείο, ύστερα από 
μία επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας: 

 

 

 

Στις δύο φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται η σωστή τοποθέτηση των πλαισίων 
και των κύβων προσδιορισμού χρώματος στο καλάθι συλλογής: 

 

 


