Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 2022

Κατθγορία Δθμοτικοφ-Γυμναςίου:

1821-1921, 100 χρόνια ςφγχρονθ Ελλάδα

Περιγραφι πρόκλθςθσ, κανονιςμοί και βακμολογία
ΣΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021
Επιμζλεια:
Ιωάννθσ Σοφρλοσ

1

Ειςαγωγι
Η εκατονταετισ διαδρομι των Ελλινων, από τθν εκνεγερςία του 1821 μζχρι τθ
μικραςιατικι καταςτροφι το 1922, υπιρξε ςυναρπαςτικι και ταυτόχρονα δραματικι. Σο
1821 οι λιγοςτοί Ζλλθνεσ κινικθκαν δια πυρόσ και ςιδιρου κατά τθσ τεράςτιασ Οκωμανικισ
αυτοκρατορίασ, ςτθν προςπάκεια τουσ να δθμιουργιςουν κράτοσ εκ του μθδενόσ. Παρόλο
που το 1922 ιταν ζνα ζτοσ καταςτροφικό, ζνα χρόνο αργότερα είχε διαμορφωκεί οριςτικά
θ ςθμερινι Ελλάδα και ςτα όριά τθσ ο νεότεροσ ελλθνιςμόσ. ιμερα θ Ελλάδα είναι μακράν
το δθμοκρατικότερο κράτοσ τθσ Βαλκανικισ και ο ελλθνικόσ λαόσ είναι ο ομοιογενζςτεροσ
όλων.
τρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ εκνεγερςίασ δεν ιταν αςφαλϊσ να ιδρυκεί απλά ζνα ανεξάρτθτο
κράτοσ, αλλά να αναςυςτακεί θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία, όπωσ τθν περιζγραψε ςτθ χάρτα
του ο Ριγασ και τθν επεδίωξε θ Φιλικι Εταιρεία. Ο ιερόσ αγϊνασ, τον οποίο ονομάηουμε
«Εικοςιζνα», τελικά περιορίςκθκε κατά τισ αποφαςιςτικζσ του φάςεισ ςτθν τερεά Ελλάδα,
τθ νοτιότερθ Ήπειρο, το Αιγαίο και τον Μοριά και δεν μπόρεςε να λάβει τισ διαςτάςεισ των
οραματιςτϊν του. Σθν ουςιαςτικι λιξθ του αγϊνα και το λίκνο του ελλαδικοφ κράτουσ
ςιμανε το 1827 θ νικθφόρα ναυμαχία του Ναβαρίνου. τισ 12 Ιανουαρίου 1828 όταν
ανζλαβε κυβερνιτθσ του εμβρυακοφ κράτουσ ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, μζτρθςε μόλισ
719.000 ψυχζσ από τισ 939.000 που ξεκίνθςαν τον αγϊνα επτά χρόνια νωρίτερα. Σο τίμθμα
τθσ ελευκερίασ ιταν βαρφ...
Παρά τισ εςωτερικζσ αντιφάςεισ τθσ, τθ μεγάλθ φτϊχια που ςυνζβαλε ςτα αυξανόμενα
χρζθ και τα εμπορικά ελλείμματα και τθν εξάρτθςι τθσ από τα κζντρα εξουςίασ του
εξωτερικοφ, ςτθ διάρκεια του πρϊτου αιϊνα τθσ, θ Ελλάδα ςθμειϊνει καταπλθκτικά
επιτεφγματα:








Με διπλωματικά ι πολεμικά μζςα προςαρτά διαδοχικά τα Ιόνια νθςιά, τθ Θεςςαλία, τα
νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου και τθν Κριτθ, τθ Μακεδονία, τθν Ήπειρο και όλθ τθ
Θράκθ μζχρι τα πρόκυρα τθσ Πόλθσ.
Ανάλογα αυξάνεται και ο πλθκυςμόσ του κράτουσ. Οι 753.000 Ζλλθνεσ του 1830
ξεπερνοφν το ζνα εκατομμφριο το 1856 και τα 6 εκατομμφρια το 1921.
Αυξάνεται κεαματικά θ αγροτικι παραγωγι, ιδίωσ ςτα κφρια εξαγϊγιμα προϊόντα
αιχμισ (ςταφίδα, κραςί, λάδι, ελιζσ και καπνόσ) που αποφζρουν ςτο κράτοσ το
ςθμαντικότερο τμιμα του ςυναλλάγματοσ αλλά και των δαςμϊν.
Σο ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν αυξάνεται εντυπωςιακά: το
1851 ανζρχεται ςε μόλισ 10,8 εκατομμφρια χρυςά φράγκα, ενϊ το 1921, λόγω των
πολεμικϊν αναγκϊν, εκτοξεφεται ςτο 1,5 διςεκατομμφριο! Οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ το
1851 ανζρχονταν ςε 14,9 εκατ. φράγκα και το 1910 δεκαπλαςιάςκθκαν ςε 141 εκ.
Ο ςτρατόσ και το ναυτικό αυξάνουν εντυπωςιακά τισ δυνάμεισ τουσ και κατακόρυφα τισ
πολεμικζσ δαπάνεσ τθσ χϊρασ, αλλά τριπλαςιάηουν τθν Ελλάδα. Σο 1830 ο ςτρατόσ
παρζταςςε μόλισ 9.000 ανεκπαίδευτουσ άνδρεσ, αλλά το 1921 διζκετε ζνα αξιόμαχο
ςτράτευμα των 250.000 ανδρϊν.

Με αφορμι το ξζςπαςμα του Αϋ Βαλκανικοφ Πολζμου, οι βαλκανικζσ χϊρεσ ξεκίνθςαν μια
επεκτατικι πορεία ενάντια ςτθν παραπαίουςα Οκωμανικι Αυτοκρατορία. Οι Ζλλθνεσ αφοφ
κατάφεραν να προςαρτιςουν μεγάλο μζροσ τθσ Μακεδονίασ προςζγγιςαν τθν
Θεςςαλονίκθ. Σα ελλθνικά ςτρατεφματα τθσ Θεςςαλίασ και τθσ Μακεδονίασ κινικθκαν
ταχφτατα προσ τθν Θεςςαλονίκθ πριν φτάςουν οι βουλγαρικζσ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ, γιατί
τότε θ πόλθ αποτελοφςε ςθμείο ςφγκρουςθσ Ελλινων και Βουλγάρων για τθν κυριαρχία
ςτθν περιοχι. τισ 25 Οκτωβρίου 1912, τα ελλθνικά ςτρατεφματα περικφκλωςαν τθν
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Θεςςαλονίκθ και δφο θμζρεσ αργότερα, ο Χαςάν Σαχςίν Παςάσ αναγκάςτθκε να υπογράψει
το πρωτόκολλο παράδοςθσ τθσ πόλθσ ςτουσ Ζλλθνεσ.
Η μάχθ για τθν απελευκζρωςθ των Ιωαννίνων ιταν θ ςθμαντικότερθ μάχθ μεταξφ τθσ
Ελλάδασ και Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτο θπειρωτικό μζτωπο κατά τθ διάρκεια του Α'
Βαλκανικοφ Πολζμου. Οι μάχεσ για τθν κατάλθψθ των Ιωαννίνων κράτθςαν 85 μζρεσ, από
τισ 29 Νοεμβρίου 1912 μζχρι τισ 21 Φεβρουαρίου 1913, όταν οι οκωμανικζσ δυνάμεισ
παραδόκθκαν ςτον διάδοχο Κωνςταντίνο, τότε επικεφαλισ του ελλθνικοφ ςτρατοφ.

Γενικι περιγραφι τθσ δοκιμαςίασ
Μζςα από αυτι τθ δοκιμαςία, οι ςυμμετζχοντεσ και τα ρομπότ τουσ μποροφν να
ακολουκιςουν τον ελλθνικό ςτρατό κατά τισ επιχειριςεισ του για τθν απελευκζρωςθ τθσ
Θεςςαλονίκθσ και των Ιωαννίνων. Πρϊτθ απελευκερϊκθκε θ Θεςςαλονίκθ, θ
απελευκζρωςθ τθσ οποίασ αποτελοφςε διακαι πόκο του ελλθνιςμοφ, μια περιοχι με
ςτρατθγικι ςθμαςία τόςο για τουσ Ζλλθνεσ όςο και τουσ Βοφλγαρουσ, οι οποίοι
ενδιαφερόταν να καταλάβουν τθν πόλθ για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Αιγαίο. τθ ςυνζχεια τα
ςτρατεφματα κατευκφνκθκαν προσ τθν Ήπειρο και θ μάχθ για τθν απελευκζρωςθ των
Ιωαννίνων ιταν θ ςθμαντικότερθ μάχθ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ
ςτο θπειρωτικό μζτωπο κατά τθ διάρκεια του Α' Βαλκανικοφ Πολζμου.
Σο ταξίδι των «ρομποτικϊν ςτρατευμάτων» ξεκινά από τθν Θεςςαλία (περιοχι
εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ), τα όρια του ελλθνικοφ κράτουσ εκείνθ τθ περίοδο, όπου τα
ςτρατεφματα τθσ Θεςςαλίασ και τθσ Μακεδονίασ κάτω από τισ οδθγίεσ του βαςιλιά
Γεωργίου Αϋ και του πρωκυπουργοφ Ελευκζριου Βενιηζλου ξεκινοφν το δφςκολο ζργο τθσ
απελευκζρωςθσ των δφο πόλεων. Οι κινιςεισ τουσ είναι παράλλθλεσ (θ κόκκινθ περιοχι
ςυμβολίηει τα Ιωάννινα και θ μπλε τθν Θεςςαλονίκθ) και μετά τθν νικθφόρα πορεία τουσ
καταφζρνουν να επεκτείνουν τα χερςαία όρια του ελλθνικοφ κράτουσ πολφ κοντά ςε αυτά
που υπάρχουν μζχρι και ςιμερα. Η διαδρομζσ των ρομπότ γίνονται με τθ βοικεια των
ελάχιςτων δρόμων που υπάρχουν ςτθν περιοχι και ςτόχοσ τουσ είναι να αλλάξουν το
κακεςτϊσ κατοχισ των δφο πόλεων, μετακινϊντασ τα αντικείμενα τθσ δοκιμαςίασ. Σα τρία
αντικείμενα ςυμβολίηουν τα ςτρατεφματα που ςυμμετείχαν ςτισ επιχειριςεισ και θ
μετακίνθςθ των αντικειμζνων ςυμβολίηει τισ αλλαγζσ που ζφεραν οι επιχειριςεισ αυτζσ
ςτθν εικόνα τθσ Ελλάδασ μετά τθν ολοκλιρωςθ των βαλκανικϊν πολζμων. Σζλοσ, το
ρομπότ-νικθτισ ςθκϊνει τθν μπλε ςθμαία, δθλϊνοντασ τθν επικράτθςθ των ελλθνικϊν
ςτρατευμάτων και επιςτρζφει ςτθ βάςθ του κουβαλϊντασ το μινυμα τθσ νίκθσ (λευκό
αντικείμενο) το οποίο ορίηει και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςίασ.

υμμετζχοντεσ
1. Ηλικίεσ μακθτών: Ε’ Δθμοτικοφ μζχρι Γ’ Γυμναςίου (10-15 ετϊν)
1.1. Ανϊτατο όριο θλικίασ των μακθτϊν/τριϊν κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι
τα 15 ζτθ.
1.2. ε κάκε ομάδα επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ενόσ μζλουσ θλικίασ κάτω των 10 ετϊν.
2. Άτομα ανά ομάδα: Από δφο ζωσ τρεισ μακθτζσ/τριεσ και ζνασ προπονθτισ/τρια
2.1. Ο/θ προπονθτισ/τρια τθσ ομάδασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 20 ετϊν και
επιτρζπεται να ςυμμετζχει με όςεσ ομάδεσ επικυμεί, αρκεί:
2.2. τον περιφερειακό διαγωνιςμό να ςυμμετζχει με μζχρι δφο ίδια ρομπότ.
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2.3. τον τελικό διαγωνιςμό κάκε ομάδα να χρθςιμοποιεί διαφορετικό ρομπότ.
2.4. Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει μόνο ςε μία ομάδα.

Επιτρεπόμενα υλικά καταςκευισ του ρομπότ


Μικροεπεξεργαςτισ, κινθτιρεσ και αιςκθτιρεσ από τα πακζτα LEGO NXT, LEGO SPIKE ι
LEGO EV3, και ο αιςκθτιρασ χρϊματοσ τθσ HiTechnic, μόνο αυτόσ που φαίνεται ςτθ διπλανι
εικόνα. Κάκε ομάδα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
μόνο
ζναν
μικροεπεξεργαςτι,
μζχρι
4
κινθτιρεσ και μζχρι 4 αιςκθτιρεσ.



Δομικά ςτοιχεία από οποιοδιποτε πακζτο τθσ LEGO. Απαγορεφεται θ χριςθ οποιουδιποτε
άλλου δομικοφ ι ςτερεωτικοφ υλικοφ.



Για τον προγραμματιςμό των ρομπότ επιτρζπεται θ χριςθ οποιουδιποτε λογιςμικοφ και
firmware.



Οι ομάδεσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με τα απαιτοφμενα λογιςμικά για τον
προγραμματιςμό των καταςκευϊν τουσ. Σο πρόγραμμα πρζπει να ζχει «φορτωκεί» ςτον
μικροεπεξεργαςτι πριν τθν εκκίνθςθ του διαγωνιςμοφ.



Οι ομάδεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ ςυναρμολόγθςθ
του ρομπότ, κακϊσ και επιπλζον υλικά που ενδεχομζνωσ να τουσ χρειαςτοφν.

Κανονιςμοί διαγωνιςμοφ
1.

Όλεσ οι ομάδεσ πρζπει να κατευκυνκοφν ςτθ κζςθ θ οποία κα τουσ δοκεί κατά τθν
εγγραφι, να τακτοποιθκοφν και να περιμζνουν τθν ανακοίνωςθ για τθν ζναρξθ του
χρόνου ςυναρμολόγθςθσ.

2.

Απαγορεφεται θ είςοδοσ των προπονθτϊν ςτον αγωνιςτικό χϊρο και ςτον χϊρο
ςυναρμολόγθςθσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, κακϊσ επίςθσ κάκε επικοινωνία
των ομάδων με άτομα εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου χωρίσ τθν άδεια και τθν
επίβλεψθ των κριτϊν.

3.

Οι λειτουργίεσ Bluetooth και Wi-Fi των μικροεπεξεργαςτϊν και των φορθτϊν
υπολογιςτϊν των ομάδων κα πρζπει να είναι απενεργοποιθμζνεσ κακ' όλθ τθ
διάρκεια των αγωνιςτικϊν γφρων.

4.

Όλα τα δομικά υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του ρομπότ κα
πρζπει να είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ πριν τθν ζναρξθ του χρόνου
ςυναρμολόγθςθσ.

5.

Ο χρόνοσ ςυναρμολόγθςθσ/δοκιμών είναι 150 λεπτά. Η ςυναρμολόγθςθ κα γίνει
πριν τον πρϊτο αγωνιςτικό γφρο. Απαγορεφεται θ χριςθ φυλλαδίων, φωτογραφιϊν ι
οποιοδιποτε άλλου υποςτθρικτικοφ υλικοφ, είτε ςε θλεκτρονικι είτε ςε άλλθ μορφι,
για τθ ςυναρμολόγθςθ του ρομπότ.

6.

Σο μζγιςτο επιτρεπτό μζγεκοσ του ρομπότ είναι 25x25x25 εκατοςτά κατά τθν
εκκίνθςθ τθσ δοκιμαςίασ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα καλώδια ςφνδεςθσ
κινθτιρων/αιςκθτιρων. Κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ, δεν υπάρχει περιοριςμόσ
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ςτο μζγεκοσ του ρομπότ, με τθν προχπόκεςθ θ προβολι του να είναι μζςα ςτο
τετράγωνο του τερματιςμοφ μετά τθν ακινθτοποίθςθ του, επίςθσ χωρίσ να
ςυμπεριλαμβάνονται τα καλϊδια ςφνδεςθσ κινθτιρων/αιςκθτιρων.
7.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναρμολόγθςθσ, οι ομάδεσ παραδίδουν τα ρομπότ για
ζλεγχο διαςτάςεων και παίρνουν ςειρά προτεραιότθτασ για τισ δοκιμζσ. τθ ςυνζχεια,
κάκε ομάδα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ 2 λεπτά για δοκιμζσ ςτθν πίςτα με ςειρά
προτεραιότθτασ (όςεσ δοκιμζσ είναι εφικτό να γίνουν μζχρι τθ λιξθ των 150 λεπτϊν).
Η ςειρά προτεραιότθτασ και θ διάρκεια τθσ κάκε δοκιμισ, ανακοινϊνεται από τον
κριτι τθσ πίςτασ.

8.

Μετά τθ λιξθ των 150 λεπτϊν ι όταν μια ομάδα κεωρεί ότι ζχει τελειϊςει με τισ
δοκιμζσ τθσ, παραδίδει το ρομπότ για τελικό ζλεγχο ςτο χϊρο απομόνωςθσ και
παίρνει ςειρά προτεραιότθτασ για τον πρϊτο αγωνιςτικό γφρο.

9.

ε περίπτωςθ που το ρομπότ είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπτό μζγεκοσ, δίνεται
χρόνοσ πζντε λεπτϊν για τθ διόρκωςθ των διαςτάςεων. Εάν δεν είναι δυνατι θ
μετατροπι, το ρομπότ δεν μπορεί να αγωνιςτεί και μθδενίηεται για αυτό τον
αγωνιςτικό γφρο. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει το ςωςτό όνομα του πρότηεκτ
(project) ι/και του προγράμματοσ, όπωσ αναφζρεται παραπάνω, ο κριτισ και θ
επιτροπι αποφαςίηουν εάν κα επιτρζψουν τθ ςυμμετοχι ι κα μθδενίςουν το ρομπότ
για τον ςυγκεκριμζνο αγωνιςτικό γφρο.

10. Σο ρομπότ πρζπει να τοποκετθκεί ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ ζτςι ϊςτε θ κάκετθ
προβολι του να είναι εξ ολοκλιρου μζςα ςτον χϊρο εκκίνθςθσ, με τον
προςανατολιςμό που επικυμοφν οι διαγωνιηόμενοι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιμαςίασ ξεκινά
όταν δϊςει το ανάλογο ςιμα ο κριτισ. Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί χάρακασ ι
οποιοδιποτε άλλο βοικθμα ςτθν τοποκζτθςθ του ρομπότ ςτθ κζςθ εκκίνθςθσ και το
πζραςμα δεδομζνων ςτο πρόγραμμα είτε περιςτρζφοντασ κομμάτια του ρομπότ, είτε
αλλάηοντασ κζςθ εκκίνθςθσ του ρομπότ, είτε με οποιονδιποτε άλλο τρόπο. Αν
αναγνωριςτοφν τζτοιου είδουσ ρυκμίςεισ από τον κριτι, τότε θ ομάδα κα κλθκεί να
δϊςει εξθγιςεισ για τθ ςτρατθγικι που ακολουκεί ο αλγόρικμόσ τθσ.
11.

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να περιμζνουν το ςιμα του κριτι για να κζςουν το ρομπότ
ςε κίνθςθ (εκτελζςουν το πρόγραμμα) και δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ ομάδασ να
αγγίξουν τθν πίςτα τθσ πρόκλθςθσ ι το ρομπότ κατά τθ διάρκεια κάκε αγωνιςτικοφ
γφρου.

12.

Σο ρομπότ μπορεί να αφιςει ςτθν πίςτα κομμάτι/α τα οποία δεν περιζχουν κφρια
μζρθ του (ελεγκτισ, κινθτιρεσ, αιςκθτιρεσ). Αν ζνα τζτοιο κομμάτι αγγίηει τθν πίςτα
ι ςτοιχεία τθσ πρόκλθςθσ και δεν αγγίηει το ρομπότ, τότε δεν κεωρείται ςαν μζροσ
του ρομπότ.

13.

Ο υπολογιςμόσ τθσ βακμολογίασ και του χρόνου ανακοινϊνεται από τουσ κριτζσ ςτο
τζλοσ κάκε αγωνιςτικοφ γφρου. Ο αρχθγόσ κάκε ομάδασ υπογράφει το ζντυπο
αποδοχισ τθσ βακμολογίασ - χρόνου.

14.

Αν υπάρχει οποιαδιποτε αβεβαιότθτα για τθ βακμολόγθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ
πρόκλθςθσ, ο κριτισ λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν
οργανωτικι επιτροπι και τθν ανακοινϊνει ςτθν ομάδα. Οι προπονθτζσ/τριεσ
ςυμμετζχουν ςε αυτι τθ διαδικαςία μόνο εάν τουσ επιτραπεί από τθν οργανωτικι
επιτροπι.

15.

Η προςπάκεια ενόσ ρομπότ τελειώνει κανονικά όταν ακινθτοποιθκεί αυτόνομα
μζςα ςτθν περιοχι τερματιςμοφ και θ προβολι του βρίςκεται εξ ολοκλιρου ι
μερικώσ μζςα ςε αυτιν. Σότε ο κριτισ καταχωρεί τθ βακμολογία και τον χρόνο ςτο
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αντίςτοιχο φφλλο βακμολογίασ.
16.

Η ομάδα χρεϊνεται χρόνο 2 λεπτά και βακμολογείται για όςα μζρθ τθσ δοκιμαςίασ
εκτζλεςε μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, εάν:
a. Ο χρόνοσ τθν πρόκλθςθσ ζχει τελειϊςει πριν το ρομπότ ολοκλθρϊςει τθν
προςπάκεια.
b. Σο ρομπότ ακινθτοποιθκεί αυτόνομα εκτόσ τθσ περιοχισ τερματιςμοφ.
c. Σο ρομπότ ζχει βγει τελείωσ ζξω από τθν πίςτα και κινδυνεφει να πζςει ςτο
πάτωμα.

17.

Ο κριτισ επιλζγει αν κα ακυρϊςει τθν προςπάκεια ι αν κα βακμολογιςει ζνα μζροσ
τθσ χρεϊνοντασ χρόνο 2 λεπτά, εάν:
a. Οποιοδιποτε μζλοσ τθσ ομάδασ αγγίξει το ρομπότ κατά τθ διάρκεια του
διαγωνιςμοφ χωρίσ τθν άδεια του κριτι.
b. Τπάρξει παραβίαςθ των κανονιςμϊν τθσ πρόκλθςθσ.

18.

τουσ περιφερειακοφσ διαγωνιςμοφσ κα πραγματοποιθκοφν τρεισ αγωνιςτικοί γφροι.
Πριν τθν ζναρξθ κάκε αγωνιςτικοφ γφρου και μόνο φςτερα από εντολι του κριτι, ζνα
μζλοσ τθσ ομάδασ παίρνει το ρομπότ από τον χϊρο απομόνωςθσ, το παραδίδει για
ζλεγχο μεγζκουσ και ενεργοποιεί τθν κεντρικι μονάδα. τθ ςυνζχεια ανοίγει το
μοναδικό πρότηεκτ (project) με όνομα «100XRONIA» που επιτρζπεται να υπάρχει και
επιλζγει το πρόγραμμα «RUN2022» για να διαγωνιςτεί.

19.

τουσ περιφερειακοφσ διαγωνιςμοφσ επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν δφο
πανομοιότυπα ρομπότ, ανεξαρτιτωσ προπονθτι, ενώ ςτον τελικό διαγωνιςμό δεν
επιτρζπονται πανομοιότυπα ρομπότ. Κατά τθ διάρκεια του τελικοφ, θ οργανωτικι
επιτροπι κα ελζγξει όλα τα ρομπότ ςτθν περίοδο των δοκιμϊν και του πρϊτου
αγωνιςτικοφ γφρου και κα ανακοινϊςει ποια πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για να
αγωνιςτοφν, ποια κα αποκλειςτοφν και ποια κα αγωνιςτοφν με ποινι 50% τθσ
βακμολογίασ που κα ςυγκεντρϊςουν.

20.

τον τελικό διαγωνιςμό κα πραγματοποιθκοφν τζςςερισ αγωνιςτικοί γφροι με τθν
προςκικθ τθσ ζξτρα δοκιμαςίασ, θ οποία κα ανακοινωκεί ςτισ ομάδεσ με τθν ζναρξθ
τθσ ςυναρμολόγθςθσ. Η ζξτρα δοκιμαςία κα αναφζρεται ςε ζνα ι δφο από τισ
παρακάτω παραμζτρουσ και δεν κα επιβάλλει τθν αλλαγι τθσ καταςκευισ που
ανταποκρίνεται ςτθ βαςικι δοκιμαςία
o

o

o

Κίνθςθ πάνω ςτθν πίςτα: οι ομάδεσ να δείξουν ότι είναι ςε κζςθ να αλλάξουν
τθ ςειρά/ακολουκία των κινιςεων που απαιτοφνται για τθ λφςθ τθσ βαςικισ
δοκιμαςίασ
Χριςθ αιςκθτιρων: οι ομάδεσ να δείξουν ότι είναι ςε κζςθ να διαχειρίηονται
τουσ αιςκθτιρεσ και να λφςουν κάποιο πρόβλθμα με τθν υπάρχουςα
καταςκευι
Λιψθ αποφάςεων: οι ομάδεσ να δείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν
αλλαγζσ ι να προςκζςουν λειτουργίεσ /αποφάςεισ ςτο πρόγραμμα που
ζχουν για τθ λφςθ τθσ βαςικισ δοκιμαςίασ

a. τουσ δφο πρϊτουσ γφρουσ ςυμμετζχουν όλεσ οι ομάδεσ που προκρίκθκαν από τουσ
περιφερειακοφσ διαγωνιςμοφσ, Οι πρώτοι 12 προκρίνονται για τθν επόμενθ φάςθ,
ενϊ οι υπόλοιποι αποχωροφν από τον αγωνιςτικό χϊρο.
b. Οι 12 ομάδεσ που προκρίκθκαν κα ςυνεχίςουν ςτουσ επόμενουσ δφο τελικοφσ
αγωνιςτικοφσ γφρουσ και θ τελικι κατάταξθ κα διαμορφωκεί αποκλειςτικά από τθ
βακμολογία που κα ςυγκεντρϊςουν ςτουσ δφο τελευταίουσ αγωνιςτικοφσ γφρουσ.
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21.

Η κατάταξθ των ομάδων ορίηεται από τθ μεγαλφτερθ βακμολογία που
ςυγκζντρωςαν ςε ζναν από τουσ δφο αγωνιςτικοφσ γφρουσ. ε περίπτωςθ
ιςοβακμίασ, νικιτρια ανακθρφςςεται θ ομάδα:
a.

με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτον άλλο αγωνιςτικό γφρο

b.

ι ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ, με τον καλφτερο χρόνο ςτον αγωνιςτικό γφρο
με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία

c.

ι ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ, με τον καλφτερο χρόνο ςτον άλλο αγωνιςτικό
γφρο

Η πίςτα τθσ δοκιμαςίασ

Εικόνα 1: Η πίςτα τθσ δοκιμαςίασ

Εικόνα 2: Η πίςτα τθσ δοκιμαςίασ με επεξθγιςεισ
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Σα ςτοιχεία τθσ πίςτασ αναλυτικά, όπωσ φαίνονται και ςτο ςχιμα παραπάνω, είναι:













Η ςυνολικι διάςταςθ τθσ πίςτασ είναι 236Χ114 εκατοςτά.
Η βαςικζσ γραμμζσ ζχουν πάχοσ 2 εκατοςτά και μαφρο χρϊμα.
Η περιοχι εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ είναι το λευκό τετράγωνο με διάςταςθ 25Χ25
εκατοςτά, ςτο κάτω μζροσ τθσ πίςτασ. Η μαφρθ γραμμι περιμετρικά δεν είναι μζροσ
τθσ περιοχισ.
ε κάκε περιοχι υπάρχουν τζςςερισ κζςεισ. Οι κζςεισ Α, Β και Γ προορίηονται για τθν
τοποκζτθςθ με κλιρωςθ των αντικειμζνων 1, 2 και 3, αντίςτοιχου χρϊματοσ με κάκε
περιοχι. Η τζταρτθ κζςθ προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ του αντίςτοιχου μθνφματοσ
(αντικείμενα 4), κόκκινο μινυμα για τθν κόκκινθ περιοχι και μπλε μινυμα για τθν μπλε
περιοχι.
Σα τρία αντικείμενα τθσ κόκκινθσ περιοχισ φαίνονται ςτο διπλανό ςχιμα και
αποτελοφν το εκςτρατευτικό ςϊμα Ιωαννίνων.
αν αντικείμενο 1 ορίηεται το μικρότερο, ςαν
αντικείμενο 2 το μεςαίο και ςαν αντικείμενο 3,
το μεγαλφτερο κόκκινο. Ζνα από αυτά
τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ μπλε περιοχισ
και τα υπόλοιπα δφο ςτισ κζςεισ Α και Γ τθσ κόκκινθσ περιοχισ.

Σα τρία αντικείμενα τθσ μπλε
περιοχισ φαίνονται ςτο διπλανό ςχιμα και
αποτελοφν
το
εκςτρατευτικό
ςϊμα
Θεςςαλονίκθσ. αν αντικείμενο 1 ορίηεται το
μικρότερο, ςαν αντικείμενο 2 το μεςαίο και
ςαν αντικείμενο 3, το μεγαλφτερο μπλε. Ζνα από αυτά
τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ κόκκινθσ περιοχισ και τα
υπόλοιπα δφο ςτισ κζςεισ Α και Γ τθσ μπλε περιοχισ.
τθ διπλανι εικόνα φαίνονται τα δφο μθνφματα
(αντικείμενο 4). το αριςτερό μζροσ φαίνεται το μινυμα
που τοποκετείται ςτθν μπλε περιοχι και ςτο δεξί μζροσ
φαίνεtαι το μινυμα που τοποκετείται ςτθν κόκκινθ
περιοχι.
τθ διπλανι εικόνα φαίνεται θ ςθμαία. το
αριςτερό μζροσ φαίνεται το λευκό μζροσ και ςτο
δεξί μζροσ το μπλε. Η αρχικι τοποκζτθςθ είναι αυτι
που φαίνεται ςτθν εικόνα, αλλά ο προςανατολιςμόσ
τθσ ςθμαίασ ςτθ βάςθ τθσ κα επιλεγεί από
κλιρωςθ.
Σζλοσ, θ πίςτα περιβάλλεται από τοίχο με φψοσ 7 εκατοςτά (± 2 εκατοςτά)

Περιγραφι τθσ δοκιμαςίασ
Η κφρια αποςτολι του ρομπότ είναι, ξεκινώντασ από τθν εκκίνθςθ, να επιςκεφτεί τισ δφο
πόλεισ κινοφμενο ςτουσ δρόμουσ που τισ ενώνουν και να εκτελζςει όλεσ ι μζροσ από τισ
παρακάτω δοκιμαςίεσ:
Δοκιμαςία 1θ: Να αναγνωρίςει και να τοποκετιςει τα τρία αντικείμενα τθσ κόκκινθσ
περιοχισ ωσ εξισ:
 Σο αντικείμενο 1 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Α τθσ κόκκινθσ περιοχισ
 Σο αντικείμενο 2 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Β τθσ κόκκινθσ περιοχισ
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 Σο αντικείμενο 3 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Γ τθσ κόκκινθσ περιοχισ
Προςοχι: Σα δφο αντικείμενα βρίςκονται ιδθ ςτθν κόκκινθ περιοχι, ενϊ το τρίτο κα πρζπει
να μετακινθκεί από τθν μπλε περιοχι.
Δοκιμαςία 2θ: Να αναγνωρίςει και να τοποκετιςει τα τρία αντικείμενα τθσ μπλε περιοχισ
ωσ εξισ:
 Σο αντικείμενο 1 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Α τθσ μπλε περιοχισ
 Σο αντικείμενο 2 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Β τθσ μπλε περιοχισ
 Σο αντικείμενο 3 πρζπει να τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Γ τθσ μπλε περιοχισ
Προςοχι: Σα δφο αντικείμενα βρίςκονται ιδθ ςτθν μπλε περιοχι, ενϊ το τρίτο πρζπει να
μετακινθκεί από τθν κόκκινθ περιοχι.
Δοκιμαςία 3θ: Να ςθκϊςει ψθλά τθν μπλε ςθμαία, θ οποία βρίςκεται χαμθλά κατά τθν
εκκίνθςθ τθσ δοκιμαςίασ. Ο προςανατολιςμόσ τθσ ςθμαίασ επιλζγεται από κλιρωςθ. Η
ςθμαία βακμολογείται μόνο εάν το ρομπότ ζχει ςυλλζξει βακμοφσ από τθ μετακίνθςθ
χρωματιςτοφ/ϊν αντικειμζνου/ων.
Δοκιμαςία 4θ: Να μεταφζρει το μινυμα (αντικείμενο 4) που βρίςκεται ςτθν ίδια πλευρά με
τθν μπλε ςθμαία, από τθν βάςθ του ςτθν περιοχι του τερματιςμοφ. Σο αντικείμενο 4
βακμολογείται μόνο εάν το ρομπότ ζχει ςυλλζξει βακμοφσ από τθ μετακίνθςθ
χρωματιςτοφ/ϊν αντικειμζνου/ων.
Δοκιμαςία 5θ: Να ακινθτοποιθκεί αυτόνομα μζςα ςτθν περιοχι τερματιςμοφ,
ολοκλθρϊνοντασ τθν αποςτολι του. Ο τερματιςμόσ βακμολογείται μόνο εάν το ρομπότ ζχει
ςυλλζξει βακμοφσ από τθ μετακίνθςθ χρωματιςτοφ/ϊν αντικειμζνου/ων.
Προςοχι: Κάκε ομάδα μπορεί να επιλζξει τθ ςειρά με τθν οποία κα πραγματοποιιςεισ τισ
δοκιμαςίεσ, αλλά κατεςτραμμζνα αντικείμενα ι ςθμαία δεν βακμολογοφνται.

Πίνακασ βακμολογίασ τθσ δοκιμαςίασ
Μζγιςτθ βακμολογία για τθν κφρια δοκιμαςία είναι οι 300 βακμοί (ςυν τουσ βακμοφσ τθσ
ζξτρα δοκιμαςίασ που κα γίνουν γνωςτοί μαηί με τθν ανακοίνωςθ τθσ) και μζγιςτοσ
χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςι τθσ είναι τα 2 λεπτά.

Αναλυτικά θ βακμολογία φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:

τοιχείο δοκιμαςίασ

Βακμολογία

Σα αντικείμενα 1, 2 και 3 βρίςκονται πλιρωσ μζςα
ςτθ βάςθ τουσ ςτθ ςωςτι περιοχι (μζςα ςτο μαφρο
παραλλθλόγραμμο και όρκια)

6Χ30 βακμοί για
τα αντικείμενα

Σα αντικείμενα 1, 2 και 3 βρίςκονται μερικϊσ μζςα
ςτθ βάςθ τουσ ςτθ ςωςτι περιοχι (ακουμποφν
ζςτω και λίγο ςτο μαφρο παραλλθλόγραμμο και
όρκια)

6Χ15 βακμοί για
τα αντικείμενα

Η μπλε ςθμαία βρίςκεται ψθλότερα από τθν λευκι
και πλιρωσ μζςα ςτθ βάςθ τθσ (μπλε πλαίςιο)

40 βακμοί για τθ
ςθμαία

180

40
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Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Η μπλε ςθμαία βρίςκεται ψθλότερα από τθν λευκι
και μερικϊσ μζςα ςτθ βάςθ τθσ (ακουμπά ζςτω και
λίγο ςτο μπλε πλαίςιο)

20 βακμοί για τθ
ςθμαία

Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Σο αντικείμενο 4 που είναι ςτθν ίδια πλευρά με
τθν μπλε ςθμαία, βρίςκεται πλιρωσ μζςα ςτθν
περιοχι τερματιςμοφ (μζςα ςτο λευκό τετράγωνο
και όρκιο, με τθ βάςθ του να εφάπτεται πλιρωσ
ςτθν πίςτα)

30 βακμοί για το
αντικείμενο

30

Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Σο αντικείμενο 4 που είναι ςτθν ίδια πλευρά με
τθν μπλε ςθμαία βρίςκεται μερικϊσ μζςα ςτθν
περιοχι τερματιςμοφ (ακουμπά ζςτω και λίγο ςτο
λευκό τετράγωνο και όρκιο, ι πλιρωσ μζςα και ςε
οποιαδιποτε άλλθ κζςθ)

15 βακμοί για το
αντικείμενο

Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Σο ρομπότ τερμάτιςε αυτόνομα και θ προβολι του
πλιρωσ μζςα ςτο λευκό τετράγωνο τερματιςμοφ
Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Σο ρομπότ τερμάτιςε αυτόνομα και θ προβολι του
μερικϊσ μζςα ςτο λευκό τετράγωνο τερματιςμοφ.
Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Και τα τρία αντικείμενα μίασ περιοχισ, πλιρωσ
τοποκετθμζνα ςτθ κζςθ τουσ και όρκια
Σο αντικείμενο 4 που είναι ςτθν αντίκετθ πλευρά
από τθν μπλε ςθμαία, βρίςκεται πλιρωσ μζςα ςτθν
περιοχι Δ που τοποκετικθκε (μζςα ςτο μαφρο
πλαίςιο και όρκιο, με τθ βάςθ του να εφάπτεται
πλιρωσ ςτθν πίςτα.

20 βακμοί για τον
τερματιςμό

20

10 βακμοί για τον
τερματιςμό
2Χ10 βακμοί για
κάκε περιοχι

20

10 βακμοί για το
αντικείμενο

10

Κφρια
βακμολογία

300

Μόνο αν υπάρχουν βακμοί από τα αντικείμενα 1, 2 ι 3.

Ζξτρα δοκιμαςία
υνολικι
βακμολογία
υνολικόσ χρόνοσ δοκιμαςίασ

Δευτερόλεπτα
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Η διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ
Η διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, πριν από κάκε αγωνιςτικό γφρο και όταν τα ρομπότ
βρίςκονται ςτον χϊρο τθσ καραντίνασ, είναι θ εξισ:
Πρϊτα κλθρϊνονται τα αντικείμενα τθσ κόκκινθσ περιοχισ. Σρία μπαλάκια ι τουβλάκια
Lego με τουσ αρικμοφσ 1, 2 και 3 πάνω τουσ, τοποκετοφνται ςε αδιαφανζσ δοχείο ι
ςακοφλα και κλθρϊνονται ωσ εξισ:
o
o
o

Πρϊτα κλθρϊνεται το αντικείμενο που κα τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Α, ανάμεςα ςτα
κόκκινα αντικείμενα 2 και 3.
τθ ςυνζχεια κλθρϊνεται το αντικείμενο που κα τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Γ, ανάμεςα
ςτα κόκκινα αντικείμενα 1 και 2.
Σο τρίτο κόκκινο αντικείμενο τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ μπλε περιοχισ.

τθ ςυνζχεια κλθρϊνονται τα αντικείμενα τθσ μπλε περιοχισ. Σρία μπαλάκια ι τουβλάκια
Lego με τουσ αρικμοφσ 1, 2 και 3 πάνω τουσ, τοποκετοφνται ςε αδιαφανζσ δοχείο ι
ςακοφλα και κλθρϊνονται ωσ εξισ:
o
o
o

Πρϊτα κλθρϊνεται το αντικείμενο που κα τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Α, ανάμεςα ςτα
μπλε αντικείμενα 2 και 3.
τθ ςυνζχεια κλθρϊνεται το αντικείμενο που κα τοποκετθκεί ςτθ κζςθ Γ, ανάμεςα
ςτα μπλε αντικείμενα 1 και 2.
Σο τρίτο μπλε αντικείμενο τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ κόκκινθσ περιοχισ.

Σα αντικείμενα 4 τοποκετοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ και των δφο περιοχϊν.
Σζλοσ, κλθρϊνεται ο προςανατολιςμόσ τθσ ςθμαίασ. Δφο μπαλάκια ι τουβλάκια Lego με
τουσ αρικμοφσ 1 και 2 πάνω τουσ, τοποκετοφνται ςε αδιαφανζσ δοχείο ι ςακοφλα και
κλθρϊνεται το ζνα. Αν κλθρωκεί ο αρικμόσ 1 θ μπλε ςθμαία τοποκετείται προσ τθν κόκκινθ
περιοχι, ενϊ αν κλθρωκεί ο αρικμόσ 2 θ μπλε ςθμαία τοποκετείται προσ τθν μπλε περιοχι,
ακουμπϊντασ ςτθν πίςτα κατά τθν εκκίνθςθ κάκε αγωνιςτικοφ γφρου.

Ζνα παράδειγμα κλιρωςθσ και τοποκζτθςθσ
Εάν κατά τθν πρϊτθ κλιρωςθ ςτθ αρχι κλθρωκεί ο αρικμόσ 3, τότε το αντικείμενο 3
τοποκετείται ςτθ κζςθ Α τθσ κόκκινθσ περιοχισ. Εάν κατά τθν δεφτερθ κλιρωςθ κλθρωκεί ο
αρικμόσ 1, τότε το αντικείμενο 1 τοποκετείται ςτθ κζςθ Γ τθσ κόκκινθσ περιοχισ. Σζλοσ, το
αντικείμενο 2 τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ μπλε περιοχισ.
Εάν κατά τθν δεφτερθ κλιρωςθ ςτθν αρχι κλθρωκεί ο αρικμόσ 2, τότε το αντικείμενο 2
τοποκετείται ςτθ κζςθ Α τθσ μπλε περιοχισ, το αντικείμενο 1 τοποκετείται ςτθ κζςθ Γ τθσ
μπλε περιοχισ και το αντικείμενο 3 τοποκετείται ςτθ κζςθ Β τθσ κόκκινθσ περιοχισ.
Εάν κατά τθν τρίτθ κλιρωςθ κλθρωκεί ο αρικμόσ 2, τότε θ μπλε ςθμαία τοποκετείται προσ
τθν μπλε περιοχι, ακουμπϊντασ τθν πίςτα. Αυτι θ τοποκζτθςθ ορίηει επίςθσ και ότι το
μπλε μινυμα πρζπει να μεταφερκεί ςτθν περιοχι του τερματιςμοφ.
Σζλοσ, ςτθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ τοποκζτθςθ όλων των αντικειμζνων ςφμφωνα με
τισ κλθρϊςεισ που προθγικθκαν:

Εικόνα 3 Η τοποκζτθςθ των αντικειμζνων ςτθν κόκκινθ και τθν μπλε περιοχι
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Σο ρομπότ, ξεκινϊντασ από τθν περιοχι εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ κα πρζπει:






Να μετακινιςει και τα τρία κόκκινα αντικείμενα ςτθν κόκκινθ περιοχι και να
τοποκετιςει το αντικείμενο 1 ςτθ κζςθ Α, το αντικείμενο 2 ςτθ κζςθ Β και το
αντικείμενο 3 ςτθ κζςθ Γ.
Να μετακινιςει και τα τρία μπλε αντικείμενα ςτθν μπλε περιοχι και να
τοποκετιςει το αντικείμενο 1 ςτθ κζςθ Α, το αντικείμενο 2 ςτθ κζςθ Β και το
αντικείμενο 3 ςτθ κζςθ Γ.
Να ςθκϊςει τθν μπλε ςθμαία ψθλότερα από τθν λευκι.
Να μεταφζρει το μπλε αντικείμενο 4, που αντιςτοιχεί ςτθν περιοχι που βρίςκεται
θ μπλε ςθμαία, ςτο τετράγωνο του τερματιςμοφ.
Να ακινθτοποιθκεί αυτόνομα ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ, με τθν
προβολι του πλιρωσ ι μερικϊσ μζςα ςτο τετράγωνο, με οποιονδιποτε
προςανατολιςμό.

Η καταςκευι των αντικειμζνων
Σο αντικείμενο 1, καταςκευάηεται από επτά (κόκκινα ι μπλε) τουβλάκια LEGO 2Χ4, και ζνα
λευκό τουβλάκι LEGO 2Χ2.
Σο αντικείμενο 2, καταςκευάηεται από οκτϊ (κόκκινα ι μπλε) τουβλάκια LEGO 2Χ4, και ζνα
λευκό τουβλάκι LEGO 2Χ2.
Σο αντικείμενο 3, καταςκευάηεται από εννζα (κόκκινα ι μπλε) τουβλάκια LEGO 2Χ4, και ζνα
λευκό τουβλάκι LEGO 2Χ2. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταςκευισ των τριϊν
κόκκινων αντικειμζνων. Σα μπλε αντικείμενα καταςκευάηονται με αντίςτοιχο τρόπο.

Σο αντικείμενο 4 (μινυμα), καταςκευάηεται από τζςςερα λευκά τουβλάκια LEGO 1Χ6,
τζςςερα λευκά τουβλάκια LEGO 2Χ4, δφο λευκά τουβλάκια LEGO 2Χ2 και τζςςερα μπλε ι
κόκκινα τουβλάκια LEGO 2Χ2. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταςκευισ του
κόκκινου αντικειμζνου. Σα μπλε αντικείμενο καταςκευάηεται με αντίςτοιχο τρόπο.

Η βάςθ τθσ ςθμαίασ καταςκευάηεται από δζκα μαφρα τουβλάκια LEGO 1Χ6 και τρία μαφρα
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τουβλάκια LEGO 2Χ4. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταςκευισ τθσ βάςθσ τθσ
ςθμαίασ.

Σο ςτιριγμα τθσ ςθμαίασ καταςκευάηεται από τζςςερα γκρι τουβλάκια LEGO 1Χ12 και
τζςςερα γκρι τουβλάκια LEGO 1Χ16. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταςκευισ
του ςτθρίγματοσ τθσ ςθμαίασ.

Η μπλε και θ λευκι ςθμαία καταςκευάηονται από τζςςερα μπλε ι λευκά τουβλάκια LEGO
1Χ6, δφο μπλε ι λευκά τουβλάκια LEGO 4Χ2 και δφο μπλε ι λευκά τουβλάκια LEGO 2Χ2.
τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταςκευισ τθσ μπλε ςθμαίασ. Η λευκι
καταςκευάηεται με αντίςτοιχο τρόπο.

Η ςθμαία ολοκλθρωμζνθ με τα δφο κόκκινα pin για τθν περιςτροφι τθσ, φαίνεται ςτθ
παρακάτω εικόνα:
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Παραδείγματα βακμολογίασ
Παραδείγματα πλιρουσ βακμολογίασ για τα αντικείμενα 1, 2, 3

Παραδείγματα μειωμζνθσ βακμολογίασ για τα αντικείμενα 1, 2, 3

Παραδείγματα πλιρουσ βακμολογίασ για τθ ςθμαία

Παραδείγματα μειωμζνθσ βακμολογίασ για τθ ςθμαία

Παραδείγματα βακμολογίασ για τθν μθ μετακίνθςθ του αντικειμζνου 4
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Παραδείγματα χωρίσ βακμολογία για το αντικείμενο 4

Παραδείγματα πλιρουσ βακμολογίασ για τον τερματιςμό
(ρομπότ και αντικείμενο 4 πλιρωσ μζςα ςτο τετράγωνο τερματιςμοφ)

Παραδείγματα μειωμζνθσ βακμολογίασ για τον τερματιςμό (ρομπότ και
αντικείμενο 4 πλιρωσ ι μερικώσ μζςα ςτο τετράγωνο τερματιςμοφ)
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Παραδείγματα χωρίσ βακμολογία
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