6η Δοκιμασία – Μαθητές από Β΄ Γυμνασίου μέχρι Α΄ Λυκείου
Α΄ Ενότητα: Ρομποτική χωρίς Ρομπότ
(Χαρτογράφηση)
Έστω τα δύο ρομπότ που παρακάτω σχήματος τα οποία ξεκινούν από τη θέση (0,0) και
θέλουν να σταματήσουν στην θέση (χ0 , ψ0) ακολουθώντας διαφορετικές πορείες.

Το ρομπότ (α) για να φτάσει στη θέση (χ0 ,ψ0) εκτελεί δύο αξονικές στροφές 90ο
(περιστρέφοντας και τις δύο ρόδες με την ίδια γωνιακή ταχύτητα αλλά με αντίθετη φορά).
Το ρομπότ (β) για να φτάσει στη θέση (χ0 ,ψ0) εκτελεί μια στροφή 90ο με την δεξιά ρόδα
ακίνητη και άλλη μια στροφή 90ο με την αριστερή ρόδα ακίνητη.
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Τα 2 ρομπότ είναι πανομοιότυπα και γνωρίζουμε για αυτά, τα παρακάτω μεγέθη:
χ0 = 400
ψ0 = 500
ω = 125mm
διάμετρος τροχού: δ = 50mm
γωνιακή ταχύτητα τροχού: γ = 1 στροφή ανά δευτερόλεπτο
Θεωρούμε επίσης, ότι τα ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν τις 2 στροφές τους σε όποιο σημείο
της διαδρομής επιθυμούν.
Αν τα ρομπότ ξεκινήσουν μαζί από το σημείο (0,0) την ίδια χρονική στιγμή, ποιο από τα δύο
θα φτάσει γρηγορότερα στο σημείο (χ0 ,ψ0);

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
(Λαβύρινθος)

To ρομπότ της παραπάνω εικόνας, ξεκινά από το πράσινο τετράγωνο (ολόκληρο εντός, μαζί
με τους αισθητήρες).
Αποστολή του ρομπότ είναι περιηγηθεί μέσα στο λαβύρινθο και τα τερματίσει ολόκληρο
εντός του κόκκινου τετραγώνου.
Το μέγεθος του λαβύρινθου, καθώς επίσης και οι θέσεις του πράσινου και του κόκκινου
τετραγώνου παραμένουν σταθερές (όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα).
Ο λαβύρινθος είναι κλειστός (εξωτερικά τοιχώματα θα υπάρχουν παντού). Στο εσωτερικό
του λαβύρινθου, τοποθετούνται τείχη, μόνο πάνω στις γκρι γραμμές. Η θέση τους θα είναι
τυχαία, αλλά πάντα θα υπάρχει ανοικτή διαδρομή που να οδηγεί στο κόκκινο τετράγωνο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε όλες τις δοκιμασίες του RoboMarathon θα πρέπει τα Physics να είναι ενεργοποιημένα.
Ομάδες που ξεχνούν να τα ενεργοποιήσουν, κατά την αξιολόγηση οι κριτές τα ενεργοποιούν,
οπότε ενδεχομένως η συμπεριφορά του ρομπότ να είναι διαφορετική από αυτή που
περιμένετε.
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 B6.xml (θα το βρούμε
στην ιστοσελίδα του WROHellas).
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 «Β6_» και να ακολουθεί το όνομα
της ομάδας. Παράδειγμα σωστής ονομασίας αρχείου: B6_RoboMasters.qrs

Η προκριματική φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου. Οι
ομάδες που συμμετείχαν τουλάχιστον σε 4 από τις 6 προκριματικές δοκιμασίες,
προκρίνονται στην τελική φάση.
Αν κάποια ομάδα δεν έχει συμπληρώσει 4 συμμετοχές και επιθυμεί να συμμετέχει στον
τελικό, θα πρέπει υποχρεωτικά μέχρι την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου να παραδώσει και τις
λύσεις παλαιότερων θεμάτων (μέχρι να συμπληρώσει τον αριθμό 4), στο email:
k.antimachiti@wrohellas.gr

Χρονοδιάγραμμα τελικής φάσης RoboMarathon
Κυριακή 14 Μαρτίου και ώρα 11.00-14.00:
Θα διεξαχθεί online προσομοίωση του Μεγάλου Τελικού. Η προσομοίωση θα είναι
προαιρετική και χωρίς αξιολόγηση, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών στη διαδικασία
και στο ύφος των θεμάτων.
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Κυριακή 28 Μαρτίου και ώρα 11.00-14.00:
Θα διεξαχθεί online ο Μεγάλος Τελικός. Τα θέματα δε θα είναι γνωστά και θα ανακοινωθούν
εκείνη την ημέρα στις 11.00 ακριβώς.

Τρόπος διεξαγωγής του τελικού
Όπως γνωρίζετε, η προκριματική φάση είχε καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και η βοήθεια
των προπονητών ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με το
περιβάλλον προσομοίωσης και να καλλιεργήσουν την αλγοριθμική σκέψη που ήταν
απαραίτητη στην επίλυση των δοκιμασιών.
H τελική φάση έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν αποκομίσει οι μαθητές
όλους αυτούς τους 4 μήνες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και την επιβράβευση των
προσπαθειών τους.
Στη φάση αυτή οι μαθητές θα κληθούν να διαγωνιστούν μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια των
προπονητών τους, ώστε η αξιολόγησή τους να είναι αντικειμενική και δίκαιη. Για τη
διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας, ο WROHellas έχει σχεδιάσει μια σειρά από
μέτρα, τα οποία θα πρέπει οι προπονητές των ομάδων να σεβαστούν αλλά και να
εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους ως προς τη σωστή εφαρμογή τους.
Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά τη διαδικασία διεξαγωγής της τελικής φάσης:
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί online και οι μαθητές θα συμμετέχουν από το σπίτι
τους.
2. Οι μαθητές που έχουν σχηματίσει ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (αν
οι συνθήκες το επιτρέψουν) και να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο υπολογιστή,
λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για
την πρόληψη του κορονοϊού.
3. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια 3 ώρες.
4. Οι ομάδες θα πρέπει να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους λογισμικό καταγραφής
της οθόνης (Screen Recording software). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε
λογισμικό, προτείνεται όμως το Open Broadcaster Studio OBS, καθότι διανέμεται
δωρεάν.
5. Θα πρέπει επίσης να τοποθετήσουν σε κατάλληλη θέση smartphone ή tablet ώστε να
καταγράψουν σε video με ήχο τον εαυτό τους καθώς δουλεύει. Στο video θα πρέπει να
φαίνονται τα χέρια, το πρόσωπο αλλά και το τραπέζι εργασίας.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα σωστής τοποθέτησης του smartphone.

6. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να καταγράψουν και για τις 3 ώρες (συνεχόμενα και
χωρίς διακοπή) τη δραστηριότητά τους και με το λογισμικό screen recording αλλά και με
το smartphone.
7. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, τα αρχεία αυτά θα πρέπει να ανέβουν στο cloud και τα
links να αποσταλούν στο email: k.antimachiti@wrohellas.gr
8. Το υλικό αυτό δεν θα δημοσιευθεί πουθενά, παρόλα αυτά οι γονείς και οι κηδεμόνες
των παιδιών, θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν την
καταγραφή.
9. Οι μαθητές με τη βοήθεια των προπονητών τους, θα πρέπει να εξοικειωθούν με την
παραπάνω διαδικασία και να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές λήψεις, ώστε να μην
έχουν προβλήματα την ημέρα του διαγωνισμού.
10. Η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί και στην online δοκιμαστική προσομοίωση που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου.

