ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021
Güncelleme 12 – EKSTRA SAĞLIK ÜNİTELERİ – Bu yılki görev modellerini oluştururken, 9
numaralı poşetten çıkan renkli sağlık ünitelerinin bu yılki robot oyununun saha kurulumunda
gösterilmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunlar robot maçlarında KULLANILMAMALIDIR. 1
numaralı poşetten çıkan yeşil sağlık üniteleri görev modelidir ve robot maçlarında sadece yeşil
sağlık üniteleri kullanılmalıdır. 9 numaralı poşetten çıkan sağlık üniteleri, size ve ekibinize
hediye olarak tema setine eklenmiştir. Bunları dilediğiniz gibi saklayabilir veya paylaşabilirsiniz
:)
Güncelleme 11 – GÖREV GEREKSİNİMİ AÇIKLAMASI – Bazı durumlarda, görev tanımı ve
gerçek görev gereksinimleri farklılık gösterebilir. Basit açıklama, görevin amacını göstermeye
yardımcı olmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde bir görev gerekliliği değildir. Puanlama
için KULLANILMAZ. “Basit açıklama” ve “görev gereksinimi” olarak sınıflandırılan bölümler,
“Görev Örneği” yerleşiminde görülebilir (Robot Oyunu Kural Kitabı’nın 8. sayfası).
Örneğin, G01'den G14'e kadar olan basit açıklamalar, "robotun" bir şey yaptığını belirtse de
yalnızca G06 ve G07'nin görev gereksinimlerinde "robot"dan bahsedilmiştir. Robotunuz
herhangi bir görevi tamamlamanız için kullanılmalıdır, ancak ekibiniz puan kazanmak için görev
gereksinimlerini karşılamak adına başka bir ekipman parçasını veya kuralların izin verdiği başka
bir yöntemi de kullanabilir (Bu ekipmanları da robotun aktive etmesi veya yönlendirmesi
gerekir).
Güncelleme 10 – MAÇ SONU PUANLAMA – K22 kuralı, eğer görevde bir metot
belirtilmemişse, görevden puan kazanma şartlarının maç sonunda görünür olması gerektiğini
söyler. Bu kural, görev şartları puan kazanmanıza olumlu veya olumsuz etki etse de geçerlidir.
Örneğin, G08 - Boccia'da, çerçevenizde kısmen de olsa ekipman varsa, G08 görevinden sıfır
puan alınır. Bu gereklilik sadece maçın sonunda geçerlidir; ekipman çerçeveye girerse ve
ardından maçın bitiminden önce çerçeveyi tamamen terk ederse, puanlama üzerinde hiçbir
etkisi olmaz.
G06 – Barfiks Aleti ve G07 – Robot Dansı görevlerinde dikkatli olun. Maçınızın 2,5 dakikası
tamamlanmadan robotunuzu durdurmayın. 2,5 dakikalık maçın sonunda robotun puan
kazanabilmesi için aktif olarak dans etmesi veya barfiks çubuğunda (sizin herhangi bir
temasınız olmadan) asılı kalması gerekir.
Güncelleme 09 – BOCCIA HEDEF ALANI VE ÇERÇEVE – M08 Boccia görevi için, hem Boccia
hedef alanı hem de çerçevesi kuzey duvarına kadar uzanır. Matınız doğru bir şekilde
yerleştirildiğinde (güney ve doğu duvarlarına hizalı), matın kenarı ile kuzey duvarı arasında bir
boşluk vardır. Bir küp bu boşluğa düşerse, küpün tamamen bu alanlardan birinde olup
olmadığını belirlemek için hedef alanının kenarlarını veya çerçeveyi kuzey duvarına kadar
hayali bir çizgiyle uzatın.
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Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020
Güncelleme 08 – KÜREK ÇEKME ALETİ – Serbest tekerlek çok fazla toz topladıysa, mat ile
arasındaki sürtünmede önemli bir azalma olur. Bu, serbest tekerleğin puan getiren bir konuma
yerleştirildikten sonra kürek çekme aletine doğru kaymasına neden olabilir. Serbest tekerleği
nemli bir bezle veya ıslak mendille temizlemek bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bu
şekildeki model arızasından kaynaklanan durumlar takım lehine olmalıdır. (K25 – Lehte Karar
Hakkı).
Güncelleme 07 – K01 – EKİPMAN 5. MADDE GÜNCELLEMESİ – Bilim Kahramanları Buluşuyor
/ FIRST LEGO League Challenge Turnuvalarında LEGO® MINDSTORMS® Robot Inventor
kullanımına da izin verilecektir. Bu sebeple K01 – Ekipman’ın 5. maddesi aşağıdaki şekilde
güncellenmiştir:
Mevcut:


Sadece aşağıda gösterilen ve açıklanan elektrikli LEGO ekipmanlarına izin verilir
(Aşağıda gösterilenler, LEGO Education SPIKE™ Prime ve MINDSTORMS® EV3
parçalarıdır. Bu parçaların NXT ve RCX modellerindeki eşlerinin kullanımına izin verilir).

Güncellenen:


Sadece aşağıda gösterilen ve açıklanan elektrikli LEGO ekipmanlarına izin verilir
(Aşağıda gösterilenler, LEGO Education SPIKE™ Prime ve MINDSTORMS® EV3
parçalarıdır. Ayrıca MINDSTORMS® Robot Inventor seti ve bu parçaların NXT ve RCX
modellerindeki eşlerinin kullanımına da izin verilir).

Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2020
Güncelleme 06 - G08 BOCCIA GÖREVİ İÇİN AÇIKLAMA - Boccia görevinde, hedef alanı veya
çerçeve içine küpleri bırakmak için Boccia nişanlayıcısını kullanmak zorunda değilsiniz. Yine de
saha kurulumuna göre her maç başında Boccia nişanlayıcısına bir adet sarı küp koymak
zorundasınız. Maç esnasında görevleri yapmak için hazırladığınız çözümünüz de otonom
olmalıdır.
Güncelleme 05 – SEKSEK KARELERİ – G04 Bank görevinde ifade edilen “kareler”; Bank
tamamen inmiş ve düz olduğu zaman, bank çerçevelerinin mat üzerinde çevrelediği alanı ifade
eder. Mat üzerindeki çizgiler bu “kareler”in sınırları değildir. Toplam 4 kare vardır. Bir kare
içindeki her küpten puan almazsınız, her bir kare için en fazla 10 puan alabilirsiniz.
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Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020
Güncelleme 04 - G03 KAYDIRAK GÖREVİ GÜNCELLEMESİ - Robot Oyunu Kural Kitabı 10.
sayfasında yer alan G03- Kaydırak görevinin dördüncü maddesi, anlatım kolaylığı sağlaması için
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
Mevcut: Bir kaydırak figürünün mata değmesi ağır tekerlek tarafından engellenmişse ve bu
kaydırak figürü başka hiçbir şeye temas etmiyorsa: maksimum 20
Güncellenen: Bir kaydırak figürü ağır tekerleğin üstünde ve bu kaydırak figürü mata ve başka
hiçbir şeye temas etmiyorsa: maksimum 20

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020
Güncelleme 03 - DANS PUANLAMA - Maç sonunda G07 robot dansının puanlaması aşağıdaki
gibi görünür:

Ama gerçek maçlarda bu puanlamayı yapmak bazı sebeplerden dolayı çok zordur. Bu nedenle
lehte karar hakkı normalden fazla olarak, açıklanan şekillerde kullanılır: Dans eden herhangi
bir robot puan alacaktır fakat hakem; "Robotun mikrodenetleyicisinin maç sonunda mavi
tebeşir çizgisinin çok az dahi olsa üstünde olmadığına eminim" derse puan alamazsınız.

Güncelleme 02 - HASSASİYET DİSKLERİNİN YERLEŞİMİ - Eğer hakemin olmadığı bir
maçtaysanız, lütfen hassasiyet disklerini her zaman beyaz üçgene yerleştirin. Bu şekilde tüm
takımlar aynı masa kurulumu ile başlayacaktır ve robotunuz orada açık alan varmış gibi
davranmayacaktır.

Güncelleme 01 - G08 PAYLAŞIMLA İLGİLİ EK DÜZENLEME - Maçtaki tek takım sizseniz ve
boccia paylaşım modelinizden sadece bir küp duvarın üstünden kuzeye gönderilmişse,
paylaşmayla ilgili olan 25 puanı otomatik olarak alırsınız. Bu durumda siz bir küpü gönderdiniz
ve paylaşımla ilgili puanı aldınız fakat kullanmanız veya bir yerde sayılması için hayali bir küp
almıyorsunuz.
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