Pravila tekmovanja

za študente
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 5. 4. 2018
________________________________________________________
verzija pravil: 1.2; 17.1.2018

»Ujemi me, če me moreš«
1 OPIS NALOGE
Izziv obravnava izdelavo avtonomnih dirkalnih vozil, ki se bodo pomerila na tekmovanju v krožnem
dirkališču z ovirami. Kot namigne že naslov tekmovanja ("Ujemi me, če me moreš"), bosta v izločilnih
dvobojih na isti progi hkrati tekmovali dve avtonomni vozili, ki bosta startali na nasprotnih straneh
dirkališča. Cilj naloge bo tako ujeti dirkalnik nasprotne ekipe.

Slika 1: Prikaz proge
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Potek dirke








Vsaka ekipa pripravi mobilni sistem za tekmovanje in v meniju nastavi izbiro na program za
tekmovanje ter odloži mobilni sistem na predpisano pripravljalno mesto.
Žirija izda obvestilo o prepovedi dotikanja mobilnih sistemov.
Žirija naključno izbere začetni legi mobilnih sistemov (Poglavji 1.1 in 1.2) in nanju postavi
mobilna sistema obeh ekip.
Ekipi izmenično postavita 4 ovire, pri tem upoštevata pravila za postavljanje ovir (Poglavje 1.3).
Sodnik da znak za začetek tekme. Ob znaku za start bo žirija tekmovanja na obeh krmilnih
enotah hkrati pritisnila na glavno potrditveno tipko, s čimer se začne izvajanje programov
izbranega programa. Izvajanje programa na krmilni pred tem trenutkom je prepovedano.
Dirka je končana, ko mobilni sistem ene ekipe dohiti nasprotnika ali poteče čas (Poglavje 1.4).

Splošne lastnosti dirkališča






Dirkališče je veliko 250 cm x 180 cm in ima ob robu 5 cm visok zaščitni zid. Poleg zaščitnega
zidu se na sredini ter na zgornjem in spodnjem robu nahajajo dodatni omejitveni zidovi, ki
določajo obliko dirkališča (Slika 1).
Tekmovalno površino sestavljajo 3 proge, označene z 2 cm debelo sledilno črno črto.
Na notranji strani sledilnih črt se nahajajo barvni odseki, ki so razporejeni tako, kot to prikazuje
Slika 1.
Vse dimenzije tekmovalne površine so podane v dodatku.

Splošne lastnosti ovir


Ovire so okrogli valji s premerom 10 cm, višino 25 cm in maso večjo od 1 kg.

Pravila tekmovanja





Dirka poteka v smeri urinega kazalca
Mobilni sistem lahko začne s premikanjem po znaku za začetek dirke.
Mobilni sistem ne sme premikati ovir.
Mobilni sistem ne sme »plezati« čez postavljene ovire in omejitvene zidove.

1.1 KOORDINATNI SISTEM ZA DOLOČANJE POLOŽAJA MOBILNIH SISTEMOV
Žirija tekmovanja bo položaj mobilnih sistemov spremljala s sistemom za avtomatsko sledenje preko
strojnega vida. Vsak mobilni sistem bo za ta namen opremljen z značko velikosti 10 cm x 10 cm, ki mora
biti nameščena vodoravno na najvišji točki mobilnega sistema, središče značke pa mora biti nad
središčem med pogonskima kolesoma mobilnega sistema.
Položaj mobilnega sistema znotraj kroga se določa s projekcijo središča značke na sledilno črto
sredinske proge (glej oznako (D) na Slika 2). Prepotovana pot je definirana kot razdalja od začetnega
do trenutnega položaja mobilnega sistema v smeri urinega kazalca.

© 2013 - 2018 LMSV & LAMS, Fakulteta za elektrotehniko

2

Slika 2: Razlaga pravil

1.2 ZAČETNA POSTAVITEV MOBILNIH SISTEMOV
Žirija tekmovanja določi začetni legi mobilnih sistemov. Pri tem žirija izbere začetno progo (enaka za
obe ekipi) in startno linijo, ki je lahko kjerkoli vzdolž proge. Lokaciji startnih linij sta izbrani osnosimetrično glede središče dirkališča (Slika 2). Mobilni sistem mora biti v začetni legi postavljen tako, da
se središče značke nahaja na presečišču startne linije in črne sledilne črte izbrane proge, mobilni sistem
pa mora biti usmerjen v smeri tangente na črno sledilno črto v začetni točki (notranjost dirkališča se
pri tem nahaja na desni strani mobilnega sistema).

1.3 POSTAVLJANJE OVIR
Postavljanje ovir mora potekati po naslednjih pravilih:




Ekipi izmenično postavita 4 ovire. Ekipo, ki začne s postavljanjem ovir, naključno izbere žirija
tekmovanja.
Vsaka ekipa ima 30 sekund za postavitev ovire. Če ekipa v tem času ovire ne postavi, bo položaj
ovire naključno določila žirija tekmovanja.
Oviro se lahko postavi kamorkoli na katerokoli izmed treh prog ob upoštevanju naslednjih
omejitev:
o središče ovire mora biti na sredini črne sledilne črte (Slika 3),
o zračna razdalja med posameznima ovirama mora biti najmanj 30 cm (Slika 3),
o zračna razdalja med oviro in najbližjo začetno postavitvijo mobilnega sistema mora biti
najmanj 30 cm (Slika 3).
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Slika 3: Pravila pri postavljanju ovir

1.4 TRAJANJE POSKUSA
Poskus (dirka) v posameznem krogu tekmovanja se začne, ko da sodnik znak za začetek poskusa.
Poskus se konča, ko je izpolnjen vsaj eden izmed pogojev za končanje poskusa, ki so podani v Tabela 1.
Tabela 1: Pogoji za zaključek poskusa
Pogoj za konec
Mobilni sistem ene ekipe prehiti ali se dotakne
mobilnega sistema nasprotne ekipe (glej oznaki za trk (T)
ali prehitevanje (P) na Slika 2).
Preteče čas za poskus.
Katerikoli član ekipe zahteva prekinitev poskusa iz
kakršnihkoli razlogov.
Se katerikoli član ekipe dotakne svojega mobilnega sistema
med izvajanjem poskusa.
Katerikoli član ekipe po znaku za začetek posega v
tekmovalno površino z namenom pridobitve prednosti
ekipe ali z namenom oviranja nasprotnikove ekipe.
Mobilni sistem ekipe na kakršenkoli način ovira mobilni
sistem nasprotnikove ekipe.

Zmagovalec
Ekipa, katere mobilni sistem je dohitel
mobilni sistem nasprotne ekipe.
Ekipa, katere mobilni sistem je prevozil
daljšo pot (prepotovana pot je
definirana v poglavju 1.1).
Zmaga nasprotna ekipa.

Ekipa je diskvalificirana – nasprotna
ekipa avtomatično napreduje v
naslednji krog tekmovanja.

Časi se bodo merili s pomočjo kamere in strojnega vida. V primeru napak avtomatičnega zaznavanja
bo žirija odločila izid poskusa.
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2 NAČIN TEKMOVANJA
Tekmovanje Lego Masters bo potekalo 5. 4. 2018 v avli Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25,
Ljubljana. Natančen urnik tekmovanja bo objavljen naknadno na spletni strani http://lego-masters.si.
V primeru spremembe datuma tekmovanja, bodo vse sodelujoče ekipe o tem pravočasno obveščene.
Tekmovanje bo razdeljeno na dva dela. V predtekmovanju (Poglavje 2.2) se bodo sodelujoče ekipe
pomerile za razvrstitev na lestvico, ki bo v drugem delu tekmovanja uporabljena za določitev
tekmovalnih parov. Ekipe se bodo nadalje pomerile med seboj na izpadanje.

2.1 RAZVIJANJE MOBILNEGA SISTEMA
Vsaki ekipi bo omogočeno testiranje mobilnega sistema na tekmovalnem poligonu, ki bo do dneva
tekmovanja postavljen v LMSV & LAMS 2. Natančni termini dostopa bodo sporočeni na uvodnem
sestanku Lego Masters, na katerega so vabljene vse sodelujoče ekipe.

2.2 PREDTEKMOVANJE
V predtekmovanju bo imela vsaka ekipa 2 minuti za postavitev najhitrejšega časa kroga. Krog se začne
in konča na začetnem mestu. Ekipe se bodo razvrstile od prve do zadnje, glede na najhitrejši krog. Pred
začetkom predtekmovanja morajo biti vsi mobilni sistemi na zbirnem mestu, ki ga bo določila žirija. V
predtekmovanju začetno mesto mobilnega sistema določi žirija. V predtekmovanju bodo s strani žirije
postavljene 4 ovire. V predtekmovanju je začetna postavitev mobilnega sistema in ovir za vse ekipe
enaka.
Prepovedano je vnašanje položajev ovir v mobilni sistem – ovire mora mobilni sistem zaznati sam.

2.3 IZLOČILNI BOJI
Način tekmovanja v izločilnih bojih je predstavljen na Sliki 3 (1. – 16. skupina).
V dvobojih v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu se ekipi merita na 2 dobljena poskusa, v finalu pa na
tri dobljene poskuse. V vsakem krogu se ovire postavljajo različno, kot je opisano v Poglavju 1.3.
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Slika 3: Tabela izločilnih bojev (v razpredelnici je predpostavljeno, da iz posameznega kroga
napreduje ekipa, ki je bila v predtekmovanju uvrščena višje – seveda to ne bo nujno res).

3 SESTAVA SISTEMA, IZDELAVA ALGORITMA VODENJA
1. Vsaka ekipa mora sestaviti in sprogramirati mobilni sistem pred pričetkom tekmovanja. Manjše
spremembe algoritma vodenja so dovoljene tudi med tekmovanjem. Prepovedano je vnašati
položaje ovir v program.
2. Vsak mobilni sistem je lahko sestavljen iz elementov enega kompleta Lego Mindstorms EV3
(45544 – Core set), dodatnega seta (45560 - Expansion set) ter dodatnega barvnega senzorja.
To pomeni, da lahko vsaka ekipa za sestavo mobilnega sistema uporabi: 1 krmilno enoto, 3
motorje, 1 ultrazvočni senzor, 2 senzorja dotika, 2 barvna senzorja, 1 žiroskop ter ostale
elemente, ki so priloženi v kompletu. Število uporabljenih motorjev in izbira primernih
senzorjev je prepuščena posamezni ekipi. Za sestavo ni dovoljena uporaba vijakov, lepil,
lepilnih trakov in ostalih predmetov, ki niso del kompletov Lego Mindstorms EV3.
3. Mobilni sistem mora biti sestavljen tako, da za pogon oz. premikanje po poligonu uporablja
samo en motor. Preostali motor(ja) se lahko uporabi(ta) za zavijanje sistema. To pomeni, da
uporaba diferencialnega pogona ni dovoljena.
4. Mobilni sistem mora biti sestavljen in sprogramiran tako, da je avtonomen pri izvajanju
poskusa. Posredovanje v delovanje mobilnega sistema med izvajanjem poskusa je
prepovedano in se kaznuje z diskvalifikacijo. Prepovedana je tudi kakršnakoli ožičena ali
brezžična komunikacija med mobilnim sistemom in drugimi napravami in se tudi kaznuje z
diskvalifikacijo. Možnost WiFi povezave na krmilni enoti mora biti izklopljena.
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5. Pred začetkom poskusa dimenzije mobilnega sistema ne smejo presegati 30 cm x 30 cm x 30
cm. Ko mobilni sistem začne s poskusom, njegove dimenzije niso omejene.
6. Programiranje mobilnega sistema je lahko izvedeno v kateremkoli podprtem programskem
jeziku.
7. Svetujemo, da na vrhu mobilnega sistema pripravite prostor za pritrditev značke za sledenje s
strojnim vidom (glej Poglavje 1.1).

4 PRIJAVE EKIP
Tekmovanje Lego Masters je namenjeno študentom Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.
Za sodelovanje na tekmovanju, se mora vsaka ekipa prijaviti preko obrazca na spletni strani:
http://lego-masters.si. Ekipa je lahko sestavljena iz največ 3 tekmovalcev. Ob prijavi je potrebno
navesti naslednje podatke:






ime ekipe,
imena in priimke vseh tekmovalcev,
delujoči e-naslov vseh tekmovalcev (za pošiljanje obvestil),
letnik in smer študija (če je posamezen tekmovalec že vpisan na določeno smer študija),
velikosti majic za vse tekmovalce.

Če je prijavljenih ekip več, kot je razpoložljivih kompletov Lego Mindstorms EV3, imajo prednost
tekmovalci nižjih letnikov študija.

5 NAGRADE
Poleg pridobitve novih znanj in izkušenj s področja vodenja avtonomnih mobilnih sistemov, ki vam ga
omogoča tekmovanje Lego Masters, bodo najboljše 3 ekipe prejele tudi denarne nagrade v vrednosti:




400 EUR + priznanje za prvouvrščeno ekipo,
200 EUR + priznanje za drugouvrščeno ekipo,
100 EUR + priznanje za tretjeuvrščeno ekipo.

Vse sodelujoče ekipe vabimo, da se potegujejo tudi za nagrado najbolj inovativne rešitve problema.
Za sodelovanje je potrebno svoj projekt na kratko opisati v obliki posterja. Posterji bodo na dan
tekmovanja razstavljeni v avli fakultete, strokovna komisija pa bo ocenila najboljšo rešitev in nagradila
ekipo. Poster naj poleg imena ekipe in sodelujočih članov, zajema kratek opis zgradbe sistema, opis
algoritma vodenja, morebitne težave pri opravljanju naloge in njihove rešitve, itd. in naj bo podprt s
slikovnim/grafičnim materialom. Predloge za izdelavo posterjev boste dobili na spletni strani
http://lego-masters.si. Posterje je potrebno v elektronski obliki oddati vsaj 1 teden pred
tekmovanjem, tj. do 29. 3. 2018.
Komisija bo izbrala najbolj inovativno rešitev glede na naslednje tri kriterije:




opis algoritma vodenja (poster),
zgradba mobilnega sistema,
pozitiven rezultat na tekmovanju.

Nagrada za najbolj inovativno rešitev problema znaša 200 EUR + priznanje.
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6 PREPOVEDI
V času priprav in med potekom tekmovanja je prepovedano:




uničevanje tekmovalnih površin, drugih predmetov povezanih z izvedbo tekmovanja ali
mobilnih sistemov lastnih in nasprotnih ekip,
neprimerno obnašanje in izražanje,
žaljenje ostalih tekmovalcev, občinstva, sodnikov in organizatorjev ter ostalih udeležencev
tekmovanja.

Kršitve povezane s to točko imajo za posledico takojšno izključitev ekipe iz nadaljnjega tekmovanja.

7 OSTALO
1. Ta pravila se lahko brez predhodne najave organizatorja dopolnijo in/ali spremenijo.
LAMS & LMSV, FE
Ljubljana, 17.1.2018
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DODATEK: DIMENZIJE TEKMOVALNE POVRŠINE
Vse mere so podane v mm.
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