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PRAVILNIK ZA IZVEDBO ŠTUDENTSKEGA IN DIJAŠKEGA
TEKMOVANJA Z MOBILNIMI ROBOTI RoboT 200x
A) Državno študentsko tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti
B) Državno dijaško tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti
I. Uvod
Finalno tekmovanje RoboT 200x se organizira letno na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17 in poteka v disciplini: vožnja po
labirintu. "Labirint znanja" je površina 2 krat 2,5 m, pregrajena s stenami, tako da je možnih več
poti od starta do cilja in najkrajša je "prava pot", ki jo mora mini mobilni robot najti in prevoziti v
treh poskusih v čim krajšem času. Tekmovanje se hkrati organizira za študente (obeh univerz,
gostujočih tujih študentov po programu Socrates/Erasmus in višjih strokovnih šol Slovenije) ter za
dijake srednjih šol Slovenije (izjemoma se lahko prijavijo tudi učenci višjih razredov osnovnih
šol). Študentje (A) in dijaki (B) nastopajo vsak v svoji kategoriji.
Pravico nastopa v finalu imajo vsi, ki so uspešno nastopili na izbirnem tekmovanju (regijska izbirna
tekmovanja oziroma slovensko izbirno tekmovanje). Vsaka ekipa (največ trije študentje ali dijaki)
ima lahko svojega mentorja, predstavi pa se z (enim) izdelkom - mini mobilnim robotom lastne
konstrukcije.
Cilj tekmovanja je gradnja in programiranje avtonomnega mobilnega robota* ter prikaz
navigacijskih in orientacijskih sposobnosti ob vožnji po labirintu. Vozilo (mini mobilni robot) mora
brez posredovanja tekmovalca prevoziti pot od startne pozicije (START) do ciljne pozicije (CILJ)
v čim krajšem času. Dober rezultat je mogoče doseči ali z zelo hitro (brutalno) vožnjo po vseh
možnih poteh ali pa z inteligentnim načinom vožnje, kjer se robot ob vsakokratnem poskusu uči
(pomni) ovire.
* avtonomni mobilni robot (voziček) ima lastni pogon, napajanje in vnaprej programirano krmilno logiko, bodisi
vgrajeno, bodisi implementirano v stacionarnem računalniku z brezžično zvezo z vozilom; za razpoznavanje ovir v
okolici ima lahko vgrajene infrardeče (IR) ultrazvočne in/ali druge senzorje.

Namen tekmovanja je spodbujanje veščin programiranja in gradnje gibajočih se elektromehanskih
naprav (gradniki so servomotorji iz R/C (radijsko vodenih) modelov, senzorji, mikrokrmilniki, vse
pa povezuje programska oprema, razvita na običajnem osebnem računalniku.

II. Splošni opis
Fizične karakteristike: Labirint je fizično omejen na področje 250 x 200 cm (površina iz
oplemenitene bele iverne plošče), zunanje in notranje stene so iz ivernih belih plošč višine 10 cm in
debeline 18 oz. 12 mm. Predelne stene se montažno fiksirajo z lesenimi prijemali. Najmanjša
razdalja med stenami koridorja je 20 cm, povprečna 25 cm in maksimalna 30 cm. Labirint je
klasični dvo-dimenzionalni z eno ali več poti od Starta do Cilja, ki sta locirana ob zunanjih stenah.
Sledenje, bodisi leve, bodisi desne stene ne sme vplivati na rezultat. Otoki sredi labirinta niso
dovoljeni.
Omejitve glede izvedbe mobilnih robotkov: Najpomembnejša omejitev je avtonomnost, torej ko
vozilo starta, ni dovoljena več nobena interakcija med lastnikom in robotkom. Vozilo se sicer lahko
dotakne stene, ampak je ne sme premikati v smislu ustvarjanja prednosti. Robot, ki bo poskušal
intenzivno premikati stene, bo v tistem poskusu vožnje diskvalificiran. Posebne omejitve v zvezi z
velikostjo in maso robota niso potrebne oziroma so pogojene z velikostjo koridorjev poligona.
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Nastop s komercialnimi sestavljenimi roboti ni možen. Pri mini mobilnem robotu mora biti vsaj
ena komponenta (senzorski sklop, pogonski sklop, ohišje z baterijo, krmilnik) lastni izdelek. Slednje
bo preverjala tudi strokovna komisija Tekmovalne žirija na osnovi razgovora s tekmovalci.

III. Pravila točkovanja
1. Vsak robot ima na voljo največ po tri (3) vožnje, v katerih se seveda lahko "uči".
2. Robot z najkrajšim posameznim časom (meritev časa na 0,1 s) je zmagovalec (v primeru
enakih časov več tekmovalcev se boljše mesto dodeli tistemu, ki ima krajše čase v ostalih
poskusih).
3. Najdaljši čas vožnje je omejen na 3 minute (če v tem času ne pride do cilja, se kot rezultat
upošteva dolžina prevožene poti od starta).
Potek tekmovanja:
1. Tekmovanje vodi Tekmovalna žirija, ki ji predseduje vodja tekmovanja.
2. Tekmovalci se seznanijo s konfiguracijo labirinta največ 30 minut pred pričetkom tekmovanja.
3. Vsak ima možnost izvesti največ po tri poskusne vožnje po testni konfiguraciji labirinta (če so
tehnične možnosti?) oz. eno testno vožnjo po tekmovalni konfiguraciji (največ 2 min.) in tri
vožnje v konkurenci (tekmovalna konfiguracija), pri čemer se upošteva rezultat (ene)
najboljše vožnje.
4. Tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu glede na dosežek v izbirnem tekmovanju in sicer
zaporedoma: 1. vožnja - vsi študentje in dijaki, 2. vožnja ..., i.t.n.
Merjenje časa:
1. Ura se sproži, ko robot prevozi linijo Start in se ustavi, ko prevozi linijo Cilj.
2. Čas se meri elektronsko (senzorska sprožitev) in ročno z ločljivostjo 0,1 s. Če ni mogoče
zagotoviti elektronskega merjenja, se zaradi čim večje objektivnosti namesto tega izvede
ročno merjenje še dveh merilcev, tako da se kot skupni čas upošteva povprečje vseh treh
ročnih merjenj.

IV. Tekmovalni odbor
Tekmovalna žirija:
vodja: mag. Janez Pogorelc, člani: dr. Peter Cafuta, Janez Sipoš, univ. dipl. inž. iz ŠC Ptuj, Evgen
Urlep, dipl. inž. in Anton Jug, inž. el.
Organizacijski odbor: prof. dr. Karel Jezernik, dr. Martin Terbuc, dr. Miran Rodič, Anton Otič,
univ. dipl. inž., Jože Korelič, univ. dipl. inž., Marijan Španer, univ. dipl. inž., Jože Harnik, dipl.
inž., Ljubo Kolman, univ. dipl. inž., Milan Čurkovič, univ. dipl. inž., Gregor Edelbaher, univ. dipl.
inž..
Sprotne informacije o tekmovanju so na spletni strani: http://www.ro.feri.uni-mb.si/tekma/
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