3η Δοκιμασία – Μαθητές από Β΄ Γυμνασίου μέχρι Α΄ Λυκείου
Α΄ Ενότητα: Ρομποτική χωρίς Ρομπότ
(Οδομετρία)
Το ρομπότ του παρακάτω σχήματος μπορεί να κινείται σε ευθεία γραμμή και να εκτελεί
αξονικές στροφές.

Για το ρομπότ αυτό δίνονται οι παρακάτω παράμετροι:
• Απόσταση ανάμεσα στους τροχούς: Χ = 150mm
• Διάμετρος τροχού: Δ = 60mm
• Γωνιακή ταχύτητα τροχού: Ω = 1 στροφή το δευτερόλεπτο. Θεωρούμε ότι η γωνιακή
ταχύτητα είναι σταθερή. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιτάχυνση και επιβράδυνση κατά την
αρχή ή το τέλος της περιστροφής του τροχού.
Πριν από κάθε στροφή, το ρομπότ σταματά τους κινητήρες για 0.5 sec. Επίσης, αφού
ολοκληρώσει μια στροφή, σταματά ξανά τους κινητήρες για 0.5 sec.
Το ρομπότ κινείται ακολουθώντας τη μαύρη γραμμή πάνω σε μια πίστα σαν αυτή της
επόμενης σελίδας.
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Κάθε τετράγωνο της πίστας έχει διαστάσεις 300mm x 300mm.
Η θέση εκκίνησης βρίσκεται στο τετράγωνο Δ1 και η θέση τερματισμού στο τετράγωνο Α3.
Πριν την εκκίνηση, το ρομπότ τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο του τετραγώνου Δ1, έτσι
ώστε ο άξονας των τροχών να βρίσκεται επάνω στην κάθετη μαύρη γραμμή.

Το ρομπότ ακολουθεί πάντα τις μαύρες γραμμές και επιλέγει το πιο σύντομο μονοπάτι για
να τερματίσει στο τετράγωνο Α3. Μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο που θα
χρειαστεί το ρομπότ για να μεταφερθεί από τη θέση Δ1 στη θέση Α3;
(Η σωστή απάντηση ενδέχεται να έχει δεκαδικά ψηφία)

Οι ομάδες θα πρέπει να παραδώσουν στην επιτροπή αξιολόγησης, μια φωτογραφία ή παρουσίαση σε
PowerPoint μιας σελίδας, που να περιέχει οπτικοποιημένη (με κείμενο, εικόνες, σχέδια, σχήματα, διαγράμματα
κ.λ.π.) την επίλυση του παραπάνω προβλήματος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Β΄ Ενότητα: Αγωνιστική Δράση
(Αισθητήρας Απόστασης)

Η πίστα του διαγωνισμού φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το ρομπότ κατά την εκκίνηση
τοποθετείται στο κέντρο του σταυρού, με προσανατολισμό προς τα δεξιά. Αποστολή του
είναι να ανιχνεύσει τα δύο δωμάτια που υπάρχουν στην πίστα και να τερματίσει ολόκληρο
εντός του δωματίου με το μεγαλύτερο εμβαδόν.
Το μέγεθος και η θέση των 2 δωματίων επιλέγεται τυχαία. Το αρχείο με την πίστα που θα
σας δοθεί είναι απλώς ένα παράδειγμα μιας πιθανής διάταξης.
H διάμετρος της ρόδας του ρομπότ είναι 56mm και ο αισθητήρας Range μετρά αποστάσεις
σε cm.
Οι ομάδες θα πρέπει να παραδώσουν στην επιτροπή αξιολόγησης, το αρχείο από το λογισμικό Trik Studio που
περιέχει το πρόγραμμά τους. Το όνομα του αρχείο θα πρέπει να ξεκινά με «Β3_» και να ακολουθεί το όνομα
της ομάδας. Παράδειγμα σωστής ονομασίας αρχείου: B3_RoboMasters.qrs

Οδηγίες για να φορτώσουμε την πίστα σε ένα νέο πρόγραμμα
1. Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο στο Trik Studio.
2. Επιλέγουμε την καρτέλα Debug για να μπορούμε να βλέπουμε το ρομπότ και την
περιοχή της πίστας.
3. Κάνουμε δεξί κλικ σε μια λευκή περιοχή της πίστας και από το μενού που θα
εμφανιστεί, επιλέγουμε «Load world model»
4. Από το παράθυρο που ανοίγει φορτώνουμε το αρχείο με όνομα B3.xml (θα το βρούμε
στην ιστοσελίδα του WROHellas).

