SE DOMARFORMULÄR:

TEKNIK

Lagets nummer:

Lagets namn:

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR:
- Varför ser roboten ut som den gör?
- Kan ni förklara hur något av programmen fungerar? Välj gärna det som du tycker bäst om.
- Hur lärde ni er att programmera?
- Hur bestämde ni i vilken ordning utgåvorna skulle komma ut? Varför valde ni den ordningen?
- Hur har handledaren följt upp med er under projektet?
- Löser ni flera uppdrag under en utflykt från basen?
- Vilka verktyg har roboten för att hjälpa er med att lösa robotuppdragen?
- Vilka sensorer har ni?
Egna synpunkter/anteckningar/kommentarer till laget: (Något positivt och konkret som laget kan ta med sig vidare)

I turneringar med minst 18 lag delas det ut 10 priser. I turneringar med högst 17 lag delas det ut 7 priser.

Design och konstruktion

Program och strategi

Presentation

TEKNIK

0-2 poäng - uppnår inte målet alls

Mycket instabil. Oprecis navigering. Inga egna designidéer.

Inga verktyg, eller så faller de ofta
från varandra (allt för komplicerade). Svårt att utföra uppgifter
med verktygen.

Visar ingen förståelse för det som
har gjorts. Kan inte förklara sig. Kan
det vara vuxna som har utfört det
här jobbet?

Programmet är organiserat.
Använder inte möjligheterna i
verktyget, exempelvis slingor och
förgreningar. Inte ett effektivt
program.

Ingen strategi eller kombinationer.

Motorer och sensorer används inte
effektivt.
Oprecis robot.

Dåligt förberedda.
Dålig organisering och framförande.

Kriterier

Design och konstruktion

Funktionella verktyg

Programmeringskunskap och
förståelse

Programmets kvalitet och
effektivitet

Kombinationer av uppdrag
(strategi)

Effektiv användning av motorer
och sensorer

Tydligt och exakt framförande
och demonstration

Lite engagerande presentation.
Något bristfällig organisering och/
eller förberedelse.

Motorer och sensorer används
effektivt i en del sammanhang.

Kombinerar till viss del uppgifter.
Roboten hämtas ofta tillbaka med
händerna.

Programmet är överskådligt och
strukturerat. Har inte utnyttjat möjligheterna i programmet. Ganska
effektivt program.

Känner till och förstår delar av
programmet.

Verktygen är svåra att montera
och demontera.
Verktygen är inte precisa och
behöver modifieras föra att kunna
användas igen.

Något instabil. Något oprecis. Få
egna designidéer.

3-5 poäng - uppnår en liten del av målet

En bra presentation som engagerar. Tydlig organisering och väl
förberett.

Motorer och sensorer används
effektivt och rimligt precist.

Effektiv strategisk planläggning.
Kombinerar uppgifter genom fasta
spår.

Programmet är överskådligt och
strukturerat. Det finns kommentarer och det är förståeligt. Använder
delvis möjligheterna i verktyget.
Effektivt program.

God förståelse för möjligheterna
i programmet. Förklarar på ett
enkelt och förståeligt sätt.

Modulära verktyg som monteras
och demonteras rimligt enkelt
utan större modifieringar.
Genomför uppgifterna rimligt
exakt och väl.

Stabil. God precision. En del egna
designidéer.

6-8 poäng - uppnår en stor del av målet

Mycket engagerande och kreativ
presentation.
Tydlig organisering och mycket
gott förarbete.

Motorerna används effektivt och
sensorerna garanterar ett exakt
resultat under alla försök att lösa
uppgifter.

Utmärkt strategi för att kombinera
uppgifter,
God planering för att maximera
poäng.

Programmet är överskådligt och
strukturerat. Det finns kommentarer och det är lätt att förstå för
andra. Använder möjligheterna i
verktyget på ett särskilt bra sätt.
Effektivt program.

Har stor förståelse för och insikt
om hela programmet.

Sensorer och motorer används
över förväntningarna. Modulära
verktyg som enkelt monteras
och demonteras. Ger många
möjligheter och verktygen utför
uppgifterna extremt väl.

Mycket stabil och precis. Unik och
kreativ design.

9-10 poäng - uppnår en mycket stor del av målet

Fyll i poäng, 0–10

