
 
  

 טופס מועמדות לפרס הבקרה
 כדי להיחשב לפרס הבקרה, קבוצות חייבות להגיש את טופס המועמדות לפרס הבקרה. על הקבוצות לזהות ולסכם את
 אלמנטי המפתח בבקרה שעושים את הרובוט שלהן ייחודי. יש לכלול תיאור של פעולות מפתח שעל השופטים להסתכל

 וכמו כן שימוש בחיישנים ואלגוריתמים שגורמים לכל זה להיות אפשרי.  שופטים ישתמשו בטופס הזה בשביל להעריך את
 תכנון הבקרה ובשביל לצפות ברובוט במהלך התחרות על המגרש. מידע בטופס זה יהיה בדרך כלל בעמוד אחד, עם עמוד
 נוסף עבור תיאור כל שלב אוטונומי. אופציונלי, דפי סיכום נוספים יכולים להתווסף בסוף הטופס כדי לעזור לשופטים להבין

 את פעילות הפיתוח.
 מטרות לשלב האוטונומי

 רשימה של כל הפעולות שהרובוט יכול לבצע. הרשימה צריכה לכלול פעולות המזכות בניקוד, תפקידים אחרים ופעולות
 הגנה. הרובוט אינו צריך לבצע את כל הפעולות האלו בכל תוכנית, אבל צריך להיות בעל יכולת להציג בלפחות תוכנית

 אוטונומית אחת.
 חיישנים בשימוש

  רשימה של כל החיישנים בשימוש על הרובוט ותיאור קצר של איך משתמשים בהם.
 אלגוריתמי מפתח

 רשימה של כל האלגוריתמים שעושים את הרובוט ייחודי או חיוניים להצלחתו על המגרש. במיוחד אלגוריתמים מורכבים או
 מיוחדים או אלה שמשלבים שימוש במספר רב של חיישנים הם מועמדים טובים להדגיש כאן.

 שיפורים בשליטת הנהגים
 רשימה של אלמנטי שליטה מתקדמים שמשתמשים בהם במהלך זמן שליטת הנהגים כדי לשפר את הביצועים. רשימה זו

 יכולה לכלול פעולות איתות כשתנאי כלשהו מזוהה על המגרש, פונקציות אוטונומיות, אלגוריתמי אל כשל, או כל שיפור אחר
 שעושה את השליטה ברובוט קלה יותר ויעילה יותר לנהגים.

 הפניות למחברת ההנדסה
 שופטים משתמשים גם במחברת ההנדסה של הקבוצות כדי להעריך את הפרטים של אלמנטי הבקרה. כדי לעזור להדריך

 את המאמץ הזה, קבוצות צריכות לספק הפניות להיכן ניתן למצוא מידע קשור במחברת ההנדסה.
 דברים שיש להתחשב בהם כשכוללים הפניות: מטרות הקבוצה לפעילויות בקרה, אסטרטגיה לשלב האוטונומי, ביצועי

 הרובוט עם ובלי חיישנים, דרישות לביצוע אוטונומי מוצלח, שיפורי ביצועים בעזרת אלגוריתמים וחיישנים ובחינת התוצאות.
 דיאגרמת תוכנית השלב האוטונומי

 עבור פעולות אוטונומיות, קבוצות צריכות לצייר ולסמן את המסלול שהרובוט עובר. הנקודות המסומנות מזהות את
 הפעולות מפתח שהרובוט עושה. לכל נקודה מסומנת יש לפרט תיאור קצר של המתרחש (ראו דוגמה מטה). תארו במיוחד

  את הפעולות מפתח בהן בוצעו התאומות כדי לוודא דיוק וחזרתיות בביצועים.
 עבור קבוצות עם מספר תוכניות אוטונומיות, אין צורך לתאר כל תוכנית בגיליון נפרד. מספיק לתעד את התוכניות הנפוצות

  ביותר או המורכבות ביותר ולציין את השונות מהשאר.
 עבור קבוצות שפיתחו תוכניות בקרה רבות ושונות, הן ירצו לספק מידע נוסף כדי לסייע לשופטים להבין את עבודתם. זה

 המקום בו קבוצות יכולות לספק מידע מפורט על התכנון שלהן. זה צריך להיות מסודר כך שנושאים נפרדים ניתנים לזיהוי
 וניתנים למצוא אותם במהירות.
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 טופס מועמדות לפרס הבקרה
 

 ** אנא הגישו טופס זה במהלך ראיון השיפוט של הקבוצה יחד עם מחברת ההנדסה **
 

 קבוצה #:
 

 שם קבוצה:

 מטרות לשלב האוטונומי:

 

 חיישנים בשימוש:

 

 אלגוריתמי מפתח:

 

 שיפורים בשליטת הנהגים:

 

 הפניות למחברת ההנדסה:

 

 דיאגרמת תוכנית השלב האוטונומי:

 
 FIRST® Israel רח' ליסין 14, תל אביב יפו

info@firstisrael.org.il :פקס: 153-509040466, מייל , www.firstisrael.org.il 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

