
 
Κανονισμοί   χρόνου/ ταχύτητας σε ύψος 

 

 

1. Σκοπός  
1.1. Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι η ρομποτική συσκευή να διανύσει το διάστημα 

ενός μέτρου (1m) κατά ύψος με τον καλύτερο χρόνο. 

 

2. Η δοκιμασία 
2.1. Το ρομπότ θα πρέπει ξεκινήσει από το δάπεδο. 

2.2. Προϋπόθεση κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος είναι το ρομπότ να ακουμπάει σε 

τοίχο. 

2.3. Επιτρέπεται η χρήση βοηθητικών γραμμών πάνω στον τοίχο, αν το επιθυμείτε. 

2.4. Η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας είναι έως ότου το ρομπότ διανύσει καθαρή 

διαδρομή 1m σε ύψος. Η χρονομέτρηση καθώς και η έναρξη και η λήξη της γίνονται 

από την επιτροπή, εμφανίζονται στην οθόνη και σημαίνονται με ανάλογο ηχητικό. 

2.5. Το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει μετά την έναρξη της χρονομέτρησης και το σχετικό 

ηχητικό σήμα της επιτροπής και να σταματήσει μετά την παρέλευση του ενός 

μέτρου (1 m).  

2.6. Η μέτρηση θα ξεκινάει από το ύψος του ρομπότ τοποθετημένο στο δάπεδο και θα 

ισχύει για 1m. 

2.7. Νικητής είναι το ρομπότ που θα φτάσει σε 1m ύψος με τον καλύτερο χρόνο. 

 

3. Ισοβαθμία  
3.1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με ύψος 1.20m.  

3.2. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με ύψος 1.50m.  

 

4. Το ρομπότ 
4.1. Για την κατασκευή των ρομπότ: 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πλατφόρμα Arduino, raspberry, LEGO EV3, 

LEGO next, LEGO wedo και ROS. Για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επικοινωνήστε 

με την επιτροπή. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αισθητήρας 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λογισμικό. 

4.2. Απαγορεύεται ο τηλεχειρισμός της ρομποτικής συσκευής. 

4.3. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το κιτ κατασκευής, τα υλικά και τα 

εξαρτήματα (αισθητήρες, μότορες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν. Μοναδικός 

περιορισμός είναι τα ρομπότ να έχουν συναρμολογηθεί και προγραμματιστεί από 

την ομάδα συμμετοχής. Εξ ολοκλήρου έτοιμα συναρμολογημένα ρομπότ 

αποκλείονται. 

4.4. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέρη και τα τροφοδοτικά. 

4.5. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του ρομπότ. 

4.6. Όλα τα κυκλώματα ελέγχου, οι αισθητήρες και οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να 

είναι τμήματα του ρομπότ.  

4.7. Το ρομπότ κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας είναι πλήρως αυτόνομο. Το ρομπότ δεν 

μπορεί να ελέγχεται από οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή, για παράδειγμα 

εξωτερικό PC συνδεδεμένο στο ρομπότ είτε μέσω καλωδίου είτε ασύρματα. 



Κανονισμοί   αγωνίσματος 
χρόνου/ταχύτητας σε ύψος   

 

 

4.8. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εξοπλισμό 

ώστε να επικοινωνήσουν ή να βοηθήσουν το ρομπότ μετά την έναρξη και κατά τη 

διάρκεια της δοκιμασίας 

4.9. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τύπο, τον κατασκευαστή, τον αριθμό και τις 

διαστάσεις των αισθητήρων 

 

5. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 

 
5.1. Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να 

μετρήσουν σε ζωντανή μετάδοση την απόσταση του 1m με μία κίτρινη μεζούρα 

ακριβώς ενός μέτρου. 

5.2. Οι ομάδες πρέπει να προετοιμάσουν και να έχουν μαζί τους όλο τον εξοπλισμό, τα 

λογισμικά και φορητούς υπολογιστές που χρειάζονται για τον διαγωνισμό κατά τη 

διάρκεια της σύνδεσης.  

5.3. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ικανοποιητικό εξοπλισμό μαζί τους. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, το Συμβούλιο και η 

οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνονται για την επισκευή ή την αντικατάστασή του. 


