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Cuprins
1. Concursuri de Robotică în Ungaria.
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Concursuri de robotică din Ungaria
în perioada 2006-2012.
Bibliografie 1: http://www.magyarokamarson.hu/ )
Bibliografie 2: http://www.magyarokamarson.hu/weblap2017/index_elemei/versenyrol2017.html )

La vârsta de 10..14 ani este cel mai usor să dezvoltăm la tineri deprinderi
pentru robotică. Dacă se realizează , chiar cu ajutorul unui instructor , ceva ce se
mișcă, vorbește, este asta o experiență ce nu se uită toată viața. Accentul
trebuie pus doar pe dezvoltarea fanteziei și a creativității tânărului...
Alegerea în ultimii 18 ani, a cercurilor extracuriculare de către tineri poate
fi influențată de rezultatele obținute în competiții
Cu aceste gânduri sa demarat în 2006, în Ungaria de către Sipos Attila
(Kiskunhalas) concursul dedicat roboticii și tehnicii în general.
Anual se organiză acest concurs la care participau echipaje de la școlile generale sau licee,
sub atenta coordonare a unor cadre specializate. Echipajele se modificau în fiecare an,
apăreau echipaje noi, anual se anunța din timp, tema care trebuia rezolvată de catre
roboții autoconstruiți de către concurenți.
De regulă roboții trebuie să rezolve sarcini specifice atmosferei de pe Marte. Roboții
trebuie să realizeze diferite sarcini specifice ,comenzile manuale trebuiau efectuate în
maxim 15 secunde ,așadar roboții de regulă trebuia să ia decizii în mod autonom. Un
subiect de interes este dat de satelitul care gravita în jurul planetei Marte ,și a cărei
semnale puteau să fie recepționate de echipajele concurente, precum și baza virtuală
Marte, unde erau disponibile automate soft, care nu puteau fi implementate de hardul
existent pe roboții din concurs.
Concursul va pune în evidență capacitățile roboților autoconstruiți..
Acest raport prezinta evolutia concursurilor dedicate elevilor de la scolile generale si licee
referitoare la roboti autocostruiți in perioada 2006-2012. Aceata poate prezenta un ,,gid
de bune practici,,din care se pot inspira și alții...
În anul 2006 trebuia construit un robot care detecta obiecte metalice
îngropate în nisip și care trebuia să culeagă mostre de metal .

Decorul marțian în care s-a desfășurat concursul este prezentat în imaginea de mai jos...
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Robotul denumit ,,Micul Hârciog,,era echipat cu microcontroler care comunica cu
automatele din baza virtuala Marte, prin radio pe frecvența de 433MHz. Traseul era
desenat pe o plansă deasupra suparafeței de concurs ,iar robotul trebuia să o urmărească
fidel. Sarcina implică destul de mult soft și desigur multă muncă. Datorită nisipului roțile
se cam afundau , motiv pentru care nu au putut finaliza proba...

Echipajul denumit ,,Marțienii,, au adoptat o tehnica similară. Pe partea superioară a
robotului erau montate leduri de mare putere care asigurau comunicația cu satelitul
virtual. Imaginea obținută era asemănătoare unei table de sah. Trebuiau compensate
multe semnale parazite , iar pentru asta scrierea softului aferent au necesitat multe ore
de muncă. Robotul lor a ajuns cu bine la crater, dar au aparut probleme de mecanică la
brațul care recolta probe. Cu toate acestea ,echipajul a fost declarat învingator...
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Echipajul din Nireghaz au pornit cu un robot de 10Nm putere de împingere. Daca nu putea
ocoli stânca, atunci măcar o putea muta din drum...softul din microprocesor permitea
atingerea țintei...
Un alt echipaj au montat pe robotul lor un kit industrial care a reușit să comande cu
succes șenilele robotului, să ocoleasca stâncile de pe traseu. Din păcate au intervenit și
aici instabilități de funcționare ale softului.

.
Echipajul câștigător realiza prelucrarea imaginilor provenite de la trei camere, dar la final
au ghidat robotul tot cu comenzi manuale.
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Locul I - echipajul ,, Mars Mining Corporation,,
În anul 2007 Au fost 20 bucați de 3x3 cm cuburi energetice pe o suprafata de 8x8 m
de sol marțian. Energia trebuie recuperată de roboții din concurs și pentru aceasta trebuie
ca aceștia să se poziționeze și să lumineze 5 sec. cu precizie cubul energetic. Echipajul
cîștigător a reușit să descopere 9 cuburi energetice.
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În anul 2008. Concursul a constat în cantitatea de apă colectată din cele 6 rezervoare
depozitate pe suprafața lui Marte.

Muráti Tamás (15 ani ), de la Trefort Ágoston Két – a prezentat un robot urmăritor de linie
Sasiul robotului este tabla de aluminiu de 1mm.
Cele doua ventilatoare montate fata in fata sunt comandate dekitul industrial - TowerPro SG-5010
Cele doua ventilatoare sunt Sunon (12V, 1,8W)
Traseul este iluminat de leduri roșii.
Fotodioda este BPW34.
Comanda este analogica ,dar sunt totusi 2 procesoare PIC10F200 µC, precum si 2 buc de IC 555,pentru reducerea numarului de componente.
Viteza robotului nu a fost masurată ,dar concurentul crede că va fi cel mai rapid.
Cu butonul de reglaj se poate regla viteza maximă.
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În anul 2009. : Concursul a constat in lupta cu 9600 litri de ocean, presarat cu sloiuri de
gheata.trebuiau salvate cit mai multe nave.
Rezumat despre robotul echipajului

„Planet Express” :

„Acționare :
Cu cât construim un robot mai ușor, cu atit energia folosita la acționare va fi mai mica ,deci vom
folosi un acumulatir mai mic. Atât de mult a fost redus șasiul închit nu a mai rămas dechât niște
suporți de fixare a motoarelor.
Un obiectiv important l-am considerat ca toate 4 roțile să atinga permanent solul, asigurând prin
aceasta o bună manevrabilitate, șasiul fiind realizat din bucăți de tablă subțire care permite o fixare
elastică a roților.

O bucată de microprocesor PIC18F2520-a fost asezată în partea centrala a robotului. Cele 4 roți
ale robotului sunt comandate de integrate Full H Bridge IC-. Am utilizat un singur TIMER datorită
comenzilor PWM prin intermediul întreruperilor de tip soft. Avantajul acestui tip de comandă a
roților este că permite o accelerare rapidă, precum și o frânare a acestora.
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Dacă nu ar fi suficientă viteza, cu un pin al
µC se poate comanda tensiunea pe StepUp IC- 3.
Acest lucru nu a fost necesar. Desigur toate comenzile pot fi acționate de la distanță prin radio.

În anul 2010 : Concursul constă în realizarea unui robot care în condițiile solului stâncos
al lui Marte, va trebui să găsească o floare deosebită de pe Marte. Citeste segvențele DNS,
apoi preia un traseu pe care in transfera unui satelit care graviteazaâă în jurul lui Marte.
Pentru acesta robotul are la dispoziție maxim 30 de secunde.. desigur au fost echipaje
care au realizat un timp mai scurt...
Pregătirea suprafeței de concurs în vederea competiției:
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Robotul realizat de Korsós Sándor :
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Se misca pe 6 roți, acționat pe stînga și pe dreapta independent. Axul rotilor este fixat pe
rulmenti axiali.rulmentii sunt profesionali. Acestia au fost fixati pe sasiu cu suruburi
Acesta a fost realizat din teava de PVC de 120mm. Prin incălzire PVC-ul este foarte
maleabil ,ușor de prelucrat. Pe acest sasiu au fost poziționate cele doua placi electronice.

Au fost folosite parțile mecanice de la un CD-ROM.
Mecanismul de mișcare a camerei folosește o mecanică de la o imprimantă..
În următoarea imagine se observă schema bloc a circuitelor de comanda.
Circuitul este alcatuit din mai multe placi electronice.
Realizarea modulara asigura o mai ușoară depanare și o facilă realizare.
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După jurizare :

În anul 2011 : Concursul a costat in realizarea unui robot care coordonează rachetele
unei nave cosmice ,care poate supreveghea și ținti 25 de ținte.
O echipa de concurenți și suporteri:
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Exemple de roboți care au concurat:

În anul 2012. : Trebuie construit un robot care poate naviga în condițiile vitrege de pe
Marte, fară intervenția operatorului. Scopul este ca acesta să apere astronauții de alți
roboți ostili.
Pe suprafata de lupta unde sunt pentru început 4 roboți, care se luptă intre ei , tema de
luptă a echipajelor a fost poziționarea a unui număr cât mai mare de mingi de tenis simbolic – și acestea să rămână cât mai mult timp în acelasi loc. Desigur tactica de luptă
implică un soft cât mai elevat.
Robotii au fost acționati de concurenti de pe calculator, dar comenzile au putut specifica
doar directia de atac a traseului conform datelor transmise de camera montată deasupra
suprafeței de concurs. Pentru o mai buna similitudine cu o lupta reală ,comenzile ajungeau
la roboți cu o anumită întirziere/temporizare.
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Elevi de scolă generală și cei de liceu. au construit doua tipuri de roboți. Cei mai multi au
realizat roboti cu patru roți ,dar au fost echipaje care au realizat și roboti de tip hexapod.
Desenul suprafetei de concurs :
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21 de echipaje au participat la concurs. Echipajele au ajuns de cu seara la baza de
concurs și desigur au inspectat ringul in care se vor desfasura probele. Unele echipaje au
modificat softurile utilizate ,eventual au facut reglaje.
Despre editia din 2012, presa a dezvăluit că datorită ediției din 2008 ,tot mai multe școli
și licee, au promovat construcția de roboți ,realizându-se atragerea tinerilor către această
activitate. Membrii avansați ai unor echipaje, au realizat în februarie 2012, satelitul Masat1, primul satelit realizat în Ungaria.
,,În concluzie ar trebui ca aceste cercuri de profil să fie încurajate , promovate și măcar
anual, să se organizeze o întilnire de lucru/concurs.
Trebuie promovați cei mai talentați tineri la aceste concursuri de robotică, pentru că
viitorul este reprezentat de ei...
Acei tineri de 12-16 ani care astăzi pun uneori intrebări naive, de cele mai multe
ori învață în școli de profil, își desăvârșesc cunoștințele în domeniu. Cu eforturi
deosebite reușesc să construiască roboți, dar și învață odată cu aceste
deprinderi tainele electronicii, a informaticii, a mecatronicii...
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În numărul următor :
•

Reportaje

•

Internet

•

Radioamatorism

•

Curiozităţi

•

Sfaturi practice, reţete…
… şi multe articole scrise de elevi..

Pentru detalii, contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul
Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015
SAU
Telefon: 0741013296
SAU
Email: yo2ltf@yahoo.com
GRATIS : www.yo2kqk.kovacsfam.ro
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