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במה נעסוק

.ואיך עוברים אותו בשלוםאינספקשןמה זה , ראשית•

סיבות לבעיות תקשורת והתמודדות איתם בסדנה  , שנית•

.ובתחרות

נעשה דיון ונפרט על כל מיני עניינים שקשורים  , לבסוף•

.לנושאים האלה



=

=



בשני מיליםאינספקשן

.תהליך בתחילת התחרות שבודק שהרובוט מתפקד ובטיחותי•

אחד הבודק שהרובוט בטוח והשני בודק  , מורכב משני חלקים•

.שהתקשורת תקינה

!כדי להתחרותהאינספקשןלעבור את שני החלקים של חייבים•



Inspection

Field 
Inspection

Robot 
Inspection



אינספקשןבאחריותכם לעבור 



אינספקשןרובוט 

.אין בעיות בטיחות•

.הרובוט בגודל ומשקל תקין•

וכך  , דגלים, מנועים חוקיים)כל שאר הרכיבים תקינים •

...(.הלאה



אינספקשןפילד

.הן תקינותDS-וRC-כל ההגדרות ב•

.מתנהלת כנדרשDS-וRC-התקשורת בין ה•

.הרובוט עובר בין מצבים ומתחיל ומפסיק כנדרש•



נמצא ברשת וידוע מראשהכל



קצת טיפים



נמצא ברשת וידוע מראשהכל



SELF-INSPECT

זה שזה מסומן בירוק לא בהכרח  •

.אומר שזה בסדר

לא מהווה תחליף לבדיקה  •

!רשמית



עצות כלליות

והתשובות בפורומים אומרים מה נכון  Game Manual-רק ה•

.ומה לא

.לא יום לפני, לראות שאתם בסדר שבוע וחודש מראש•

.לחכות שבוע, ישר לעדכן תכנהלא•



?שאלות עד כה



בעיות תקשורת בסדנה ובתחרות



?מה עושים אם זה קורה בתחרות



Control

Systems

Advisor



ESD-גורם רציני לבעיות תקשורת 



נמצא ברשת וידוע מראשהכל

FTC Github Wiki - Managing Electrostatic Discharge 

Effects

An Analysis of ESD Mitigation for the FIRST Tech Challenge 

– Eric Chin



?מה זה



?על מה זה משפיע



בידוד



Ferrite Chokes



Resistive Grounding Strap



,  נועד למארגני תחרות

אסור לשימוש  ( אולי)

.קבוצות

Staticide



?שאלות עד כה



RC-מיקום ה



?מה מחליש את הסיגנל



WiFi Directובעיותיה



בהוטספוטיםהבעיה 



?מה אני עושה, אין לי תקשורת



הבדיקות הפשוטות

?האפליקציות פתוחות? הרובוט והטלפונים דולקים•

Bluetooth, מצב טיסה)? הטלפונים בעלי ההגדרות הנכונות•

...(.כבוי

?גרסאהאם לאפליקציות יש את אותה •



בעיות יותר קשות

מה אם לא מצליחים לחבר בין הטלפונים כי יש המון רשתות •

?באזור

?הטלפונים נכבים ונדלקים כאשר מנסים לחבר ביניהם•



בעיות יותר קשות

מה אם לא מצליחים לחבר בין הטלפונים כי יש המון רשתות •

.לנסות לחבר ביניהם במקום מבודד? באזור

כמו ? הטלפונים נכבים ונדלקים כאשר מנסים לחבר ביניהם•

.CSA-קודם ולקרוא ל



פאראדייכלובי  /Faraday Cage



שאלות ואז דיון והעמקה


