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O NAS
V naši skupini je vsak zadolžen za nekaj. Juš in Jaka sta zadolžena za
nastavke in njihovo popravilo, seveda pa tudi pomagata pri
programskem delu. Luka (jaz) in Matic pa sva zadolžena predvsem za
programski del. Pomagava pa tudi pri sestavljanju in popravljanju
nastavkov.
Dobivali smo se ob ponedeljkih 6. in 7. šolsko uro, ob torkih 6. in 7.
šolsko uro in ob sredah 6. in 7. šolsko uro. Seveda smo kdaj ostali
malo dlje in tudi naredili malo več.

CELOTNA SKUPINA

ROBOTSKI DEL
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O ROBOTU
Naš robot se imenuje LEGO Loka. Ima obliko kocke, višine 10 LEGO
Technic kock, dva velika pogonska motorja, ki sta namenjena pogonu
robota in dva srednja motorja, ki sta namenjena opravljanju nalog,
povezanih z nastavki. Za pogon letos uporabljamo poseben zobniški
prenos (na motorju je večji zobnik, na kolesu pa manjši), ki nam
omogoča hitrejše premikanje. Uporabljamo dve srednji kolesi z
zrakom. Za sprednji kolesi uporabljamo dve majhni vrtljivi plastični
kolesi. Za senzoriko uporabljamo 1 žiroskopski senzor, 2 senzorja za
svetlobo in 4 senzorje za obrate.
Pri sestavljanju robota smo izgubili kolo in skoraj pozabili umestiti
žiroskopski senzor. Seveda pa smo imeli tudi nekaj praktičnih
problemov. Zobniški prenos je pokal in smo skoraj uničili zobnike, pri
spustu, vrednem 30 točk, pa je robot začel plesati levo in desno.

Sprednji kolesi

Senzorja za
svetlobo
Zobniški prenos
Zadnji kolesi
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STRATEGIJA
Naša strategija je sestavljena iz štirih krogov. V prvem krogu robot
potisne čistilno napravo, obrne filter, potisne cev do cilja in ujame 1-2
kocki dežja. Ta krog je vreden 95 točk. V drugem krogu robot pripelje
kocke vode do označenega kvadrata na polju in dobi 60-70 točk. Tretji
krog nam je povzročal nekaj težav, a smo vse odpravili. Zdaj robot
pripelje tripod do označenga dela in dobi 30 točk. Zadnji krog ima dva
nastavka. Opravi misijo, kjer mora obrniti pipo in pralnico pusti v
črnem kvadratu. Vreden je 60 točk in robot se tam ustavi. Skupaj
zberemo 245 točk.

1.krog

2.krog
3.krog

4.krog
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TABELA KROGOV
Ime kroga
1. krog

Misije
M02, M03, M04, M05

Točke
95T

Čas
30 s

2. krog

M16

60T-70T

40 s

/4

3. krog

M09

20T

20 s

/4

4. krog

M17, M18

60T

05 s

/4

SKUPAJ:

245T

95 s

/4

5

Verjetnost
/4

NASTAVKI
Imamo 5 nastavkov. Enega za prvi krog, enega za drugi krog, enega za
tretji krog in dva za četrti krog. Nastavek za prvi krog je za
sestavljanje najtežji, najlažji pa je nastavek za tretji krog.

1. krog, opravi 4 misije, doseže 95 točk

Palica za dež,
cev in čistilno
napravo.

Nastavek za
ventil. (M02)
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Sem noter damo dve
kocki vode in eno kocko
dežja v stolpu. Robot se
odpelje do kvadrata in
jih tam pusti.

2. krog, opravi 1 misijo, doseže 60-70 točk

3. krog, opravi 1 misijo, doseže 20 točk
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Sem noter damo tripod
in robot se odpelje do
ciljne točke in ga tam
pusti.

Sem noter damo
pralnico in robot jo
odpelje do ciljne točke.

Ta palčka porine ventil
od pipe in ga zavrti.

4. krog, opravi 2 misiji, doseže 60 točk
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PROGRAMSKI DEL
Letos smo na programskem delu zelo napredni. Že za trening
tekmovanje smo imeli program master, ki nam omogoča veliko
hitrejše spuščanje robota. Ko spuščamo ta program, se na zaslonu
prikaže čas, ki ga robot porabi, vrednost žiroskopskega senzorja in
kateri krog spuščamo. Najdaljši program je za drugi krog, saj se robot
mora voziti čez celo polje in nazaj z žiroskopskim senzorjem, zato
program vsebuje veliko zank. Pri tretjem krogu smo morali tu in pri
vseh krogih popraviti žiroskopski senzor, saj je kazal napačno
vrednost. Največkrat smo uporabili blok giro, ki uravnava žiroskopski
senzor. V vseh programih smo pisali komentarje, da se lažje
znajdemo v programu in vemo kje in kaj popravljati. Seveda smo
uporabili tudi nekaj svojih blokov v programu master, da ta ni tako
zapleten.
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1. krog

obrat čistilne naprave

obrat ventila

Potisk cevi

Zbiranje kock dežja
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2. krog

Odlaganje kock vode
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3. krog
Odlaganje tripoda

4. krog

Z veliko hitrostjo se
robot zaleti v pipo in
odloži pralnico.
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Program master

Kaže čas na zaslonu kocke in
vrednost giro senzorja

Preklopi na prvi program

Preklopi na drugi program

Preklopi na tretji program

Preklopi na četrti program
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ZAKLJUČEK
Mislim, da smo letos na robotskem delu najbolj ponosni na to, da
smo tako hitro naredili program master in je nekaj misij, ki jih bo
robot zagotovo opravil. Seveda pa nismo ponosni na to, da smo
glavno kocko morali enkrat zamenjati, saj srednji gumb ni deloval in
smo morali veliko popravljati nastavke in programe.
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