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Ο δηαγωληζκόο «Design Challenge» είλαη κηα δηεζλήο θαηαζθεπαζηηθή - ξνκπνηηθή πξόθιεζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη εδώ θαη 18 ρξόληα. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ
έλα ηειερεηξηδόκελν ROBOT, από έλα πιήζνο πξνθαζνξηζκέλωλ εμαξηεκάηωλ (βι. Δηθόλεο 1 θαη 2), ζε
πεξίνδν δύν εβδνκάδωλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο θαη πεξηνξηζκνύο (βι. ζπλεκκέλν αξρείν PDF
“Body Rules”).

Δηθόλα 1: Πξνθαζνξηζκέλνο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ROBOT.
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Δηθόλα 2: Πξνθαζνξηζκέλνο ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ROBOT.
Τόζν νη αζθήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ην ROBOT, όζν θαη ηα πξνθαζνξηζκέλα εμαξηήκαηα πνπ
παξέρνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, δηαθνξνπνηνύληαη θάζε ρξνληά. Σε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο
ρξνληέο, ν θεηηλόο δηαγωληζκόο (2012) απαηηνύζε από ην ROBOT απμεκέλν επίπεδν απηνκαηηζκνύ θαη
λνεκνζύλεο, ελώ θαη ε πίζηα ηνπ δηαγωληζηηθνύ κέξνπο δηέζεηε πιένλ δύν επίπεδα δξάζεο (Δηθόλα 3).

Δηθόλα 3: Πίζηα δηαγωληζηηθνύ κέξνπο.
Η παξνπζίαζε ηωλ ROBOTS, θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο ωο πξνο ηελ θαηαζθεπή (construction) θαη ην
ζρεδηαζκό (design), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Μαΐνπ 2012 (Δηθόλα 4), ελώ ην αγωληζηηθό κέξνο ηνπ
Γηαγωληζκνύ έιαβε ρώξα ζηηο 8 Μαΐνπ 2012, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Jade Hochschule
ζηελ πόιε Wilhelmshaven ηεο Γεξκαλίαο.
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Δηθόλα 4: Παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ROBOSER ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
Η νκάδα ROBOSER, πνπ εθπξνζώπεζε ην ΤΔΙ Σεξξώλ, απνηέιεζε ηελ πξώηε Διιεληθή νκάδα πνπ
ζπκκεηείρε ζηνλ ελ ιόγω Γηαγωληζκό, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηωλ 18 εηώλ πνπ απηόο ιακβάλεη ρώξα. Η
ROBOSER δηαθξίζεθε θεξδίδνληαο ην 1ο Βραβείο Στεδηαζκού «Bestes Gestaltung» (Δηθόλα 5)
κεηαμύ ηωλ 16 νκάδωλ πνπ ζπκκεηείραλ (βι. ζπλεκκέλν αξρείν κε ηα ζηνηρεία ηωλ νκάδωλ).

Δηθόλα 5: Η ηειηθή θαηάηαμε θαη ην 1ν Βξαβείν Σρεδηαζκνύ γηα ηελ νκάδα ROBOSER.

3

Παξάιιεια, απέζπαζε εγθωκηαζηηθά ζρόιηα όζνλ αθνξά ζε απηό θαζαπηό ην ROBOT (Δηθόλα 6), ην
νπνίν ραξαθηεξίζζεθε ωο ην πξώην - ζε όιε ηε δηάξθεηα ηωλ 18 εηώλ ηνπ δηαγωληζκνύ - πνπ απνηειεί
νινθιεξωκέλε ιύζε, έηνηκε γηα παξαγωγή.

Δηθόλα 6: Τν κνληέιν ROBOSER κε ην νπνίν δηαγωλίζζεθε (θαη θέξδηζε) ε νκάδα ηνπ ΤΔΙ Σεξξώλ.

Δηθόλα 7: Τν ROBOT ηεο νκάδαο ROBOSER κε ην απνλεκεζέλ Βξαβείν Σρεδηαζκνύ.
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Ο δηαγωληζκόο Design Challenge ιακβάλεη θάζε ρξόλν κεγάιε δεκνζηόηεηα ζηε Γεξκαλία, ηόζν ζηνλ
εγρώξην ηύπν (Δηθόλα 8), όζν θαη ζηα αληίζηνηρα κέζα καδηθήο ελεκέξωζεο, π.ρ.,
FRF1 - www.friesischer-rundfunk.de/Programm/playerPOP1.asp?ID=35466
Sat1 - http://www.1730sat1.de/sendungen.html

Δηθόλα 8: Άξζξν ζηνλ ηνπηθό Γεξκαληθό ηύπν.
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Χροληθό ηοσ Δηαγωληζκού:
29/3/12 – Καηάζεζε αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό
23/4/12 – Παξαιαβή ηωλ πξνθαζνξηζκέλωλ πιηθώλ θαηαζθεπήο (-14 εκέξεο από αγώλα)
30/4/12 – Τειηθή απόθαζε γηα ηελ έθδνζε αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίωλ από ην ΤΔΙ (-7 εκέξεο από αγώλα)
02/5/12 – Έλαξμε ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο (-5 εκέξεο από αγώλα)
07/5/12 – Αλαρώξεζε (02.30) γηα Wilhelmshaven – Γεξκαλία (17.30 παξνπζίαζε ηνπ ROBOT)
08/5/12 – Αγωληζηηθό κέξνο δηαγωληζκνύ
08/5/12 – Αλαθνίλωζε ληθεηώλ ζηηο 19.00 (1ο Βραβείο Στεδηαζκού: ROBOSER)
09/5/12 – Αλαρώξεζε γηα Σέξξεο

Δηθόλα 9: Η νκάδα ROBOSER, κε ην 1ν Βξαβείν Σρεδηαζκνύ «BEST DESIGN».
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