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1.
Tantangan
1.1. Pengantar
Pada tantangan ini, peserta harus membuat robot yang dapat
mengumpulkan jenis sampah tertentu yang dapat didaur ulang
dari rumah ke "recycling waste bins" untuk diambil oleh petugas
kebersihan. Pertama-tama robot harus mengenali jenis sampah
yang berbeda-beda yang akan diambil berikutnya oleh petugas
kebersihan dan posisi dari waste bin yang kosong dimana robot
dapat meletakan sampah yang sesuai. Kemudian robot harus
membawa sampah yang sesuai dari "waste location area" di
dalam rumah ke waste bin yang kosong dan akhirnya menuju
area tertentu dan siap untuk pensortiran sampah berikutnya.

1.2. Deskripsi
Misi robot adalah membawa 4 buah sampah daur ulang yang
telah disortir dari suatu rumah ke dalam 4 waste bin yang kosong
pada outdoor area. Robot harus memilih 4 sampah daur ulang
dari 8 jenis sampah yang tersebar di 8 waste location area di
dalam indoor area. Kubus LEGO kecil atau besar dengan warna
merah, biru, hijau, atau kuning mewakilkan sampah daur ulang.
Terdapat 4 waste designated area pada outdoor area dengan 8
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kemungkinan posisi waste bin yang kosong. Pada 4 posisi waste
bin akan diletakan 4 "recycling bins" kosong untuk meminta jenis
sampah tertentu yang perlu dibawa dari indoor area ke recycling
bin yang kosong tersebut. Keempat recycling bin kosong ini akan
diwakilkan oleh tiles (karton atau kertas berwarna) warna merah,
biru, hijau, atau kuning yang diletakan pada 4 posisi dari 8 posisi
waste bins yang dikelilingi tembok LEGO Brick dengan warna
merah, biru, hijau, dan kuning.

Terdapat 8 blok sampah daur ulang yang berbeda (Blok LEGO):
•
1 blok besar merah, 1 blok besar biru, 1 blok besar kuning,
1 blok besar hijau

•
1 blok kecil merah, 1 blok kecil biru, 1 blok kecil hijau, 1
blok kecil kuning
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Kedelapan blok daur uang ini akan diletakkan secara acak pada
waste location area di dalam indoor area dimana blok warna
merah (besar dan kecil) akan diletakan pada area merah, blok
warna biru di area biru, dan seterusnya.
Terdapat 4 tembok LEGO dengan warna merah, biru, hijau, dan
kuning mengelilingi 2 waste bin di keempat waste designated
area:

Warna dari tembok yang mengelilingi waste designated area
menentukan warna dari blok sampah yang harus dibawa oleh
robot kedalam salah satu dari 2 waste bin pada suatu waste
designated area. Sebuah tile berwarna mengindikasikan suatu bin
sebagai bin yang kosong, dimana warna dari tile akan
menentukan ukuran blok sampah apa yang harus dibawa dari
indoor area ke waste bin yang kosong tersebut. Sebagai contoh:
sebuah tile warna biru yang diletakan pada salah satu bin dalam
designated area merah menandakan bahwa robot harus
membawa blok sampah warna merah ukuran kecil kedalam bin
ini:
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Pada umumnya, sebuah tile dalam bin menandakan bahwa bin
tersebut harus diisi dengan blok sampah ukuran kecil bila warna
tile dengan warna tembok berbeda dan blok sampah ukuran besar
bila warna dari tile dengan warna tembok sama.
Robot mulai dari dalam start area (kotak hijau). Tantangan bagi
robot adalah membawa blok sampah biru ke waste designated
area biru, blok merah ke designated area merah dan seterusnya.
Blok sampah harus diletakan dalam bin dalam designated area
yang terdapat tile warna. Warna dari tile akan menentukan apakah
blok besar atau kecil yang harus diletakan dalam bin tersebut (bila
warna tile sama dengan warna tembok maka ukuran besar yang
harus dimasukan, bila warnanya berbeda maka ukuran kecil yang
harus dimasukkan).
Waktu maksimum untuk menyelesaikan misi adalah 2 menit.

2.
Definisi Pertandingan
2.1. Peraturan dan Ketentuan
1.

Sebelum robot diletakan pada area karantina untuk inspeksi,
robot hanya boleh mempunyai satu program dalam folder
"Software Files" pada NXT Brick atau hanya satu project pada
EV3 Brick. Nama dari project haruslah "IRO2016" dan nama
file executablenya haruslah dinamakan "run". Juri
diperbolehkan melakukan inspeksi pada brick EV3 atau NXT
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2.

3.

4.

sebelum robot dijalankan. Bila ditemukan lebih dari satu
program (pada NXT brick) atau project (pada EV3 brick) maka
peserta tersebut harus menghapus semua program dan/atau
project yang melanggar peraturan.
Robot memiliki 2 menit untuk menyelesaikan tantangan.
Waktu akan dimulai ketika juri memberikan aba-aba untuk
mulai. Robot harus diletakan pada start area dimana proyeksi
dari robot pada meja pertandingan berada sepenuhnya
didalam start area. Peserta diperbolehkan melakukan
penyesuaian fisik pada robot di dalam start area. Peserta tidak
boleh memasukkan data secara manual ke dalam program,
merubah posisi atau orientasi pada bagian-bagian dari robot
(merubah bentuk robot). Tim yang melanggar ketentuan ini
dapat didiskualifikasi dari ronde tersebut. Ketika semua
penyesuaian fisik telah dilakukan dan sesuai dengan keinginan
peserta, juri akan memberikan aba-aba untuk memulai misi.
Pada awal waktu perakitan, tiap tim akan memperoleh
informasi mengenai warna dari tembok yang mengelilingi
tiap designated waste area.

Setelah masa karantina, berikut hal-hal yang akan ditentukan
secara acak tiap rondenya:
a. Lokasi dari waste block dalam waste location area. Blok
kecil diletakan sepenuhnya dalam kotak kecil didalam
kotak abu-abu. Blok besar diletakan sepenuhnya dalam
kotak abu-abu. Kedua blok besar dan kecil akan diletakan
dengan studnya menghadap atas.
b. Warna dari tiap tile pada tiap designated waste area.
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c.

5.

6.

7.

8.

Bin dari masing-masing designated waste area yang akan
ditandai sebagai bin yang kosong dimana blok sampah

harus diletakan.
Misi robot adalah membawa 4 blok sampah dari waste
location area kedalam bin pada waste designated area yang
ditandai dengan tile berwarna. Ukuran dari blok sampah
yang harus dipindahkan akan berdasarkan pada warna dari
tile. Bila warna dari tile pada bin sama dengan warna dari
dinding, maka blok besar yang harus diletakan didalamnya,
namun bila warna tile pada bin berbeda dengan dinding
waste designated area, maka blok kecil yang harus diletakan
didalamnya. Sesudah penyelesaian misi, robot harus
berhenti pada start area.
Blok sampah dapat diletakan oleh robot dengan orientasi
ataupun posisi apa saja didalam waste bin yang kosong.
Namun blok harus bersentuhan dengan meja pertandingan
untuk dianggap berada didalam waste bin. Blok juga tidak
boleh rusak (terbongkar).

Bila terdapat lebih dari 1 blok sampah pada suatu bin yang
kosong, maka tidak akan ada nilai yang diberikan pada blok
sampah manapun pada bin tersebut.
Bila suatu blok sampah tidak seharusnya dipindahkan ke
waste bin mana pun tetap berada di waste location area
dengan warna yang sama, maka nilai tambahan akan
diberikan. Blok tersebut tidak boleh rusak atau terbongkar dan
semua bagiannya yang menyentuh meja pertandingan harus
berada di dalam waste location area dengan warna yang
sama. Waste location area boleh berbeda dengan area
Updated 11 March 2016

8

awalnya blok itu berada sebelum robot berjalan, selama
warnanya masih sama.

9.
10.
11.

12.

13.

Robot tidak boleh memindahkan/merusak dinding yang
mengelilingi tiap designated waste area.
Peserta tidak diperbolehkan menyentuh robot selama robot
tersebut menjalankan misi.
Robot boleh meninggalkan bagian apapun di meja
pertandingan bila diperlukan selama tidak mengandung
komponen utama (kontroler, motor, sensor). Segera setelah
bagian tersebut menyentuh meja pertandingan atau elemen
misi dan tidak menyentuh robot, maka bagian tersebut
dianggap sebagai elemen LEGO bebas yang bukan bagian
dari robot.
Apabila ada ketidakpastian saat penjalanan tugas robot, juri
akan menentukan keputusan akhir. Juri akan menentukan
keputusannya berdasarkan pada kemungkinan terburuk yang
dapat terjadi pada suatu situasi.
Percobaan anda dan waktu akan berakhir jika :
a. Waktu misi (2 menit) sudah berakhir.
b. Peserta menyentuh robot atau obyek apapun di lapangan
pertandingan setelah misi dimulai.
c. Robot meninggalkan meja pertandingan sepenuhnya.
d. Peserta mengatakan "STOP" untuk menghentikan misi.
e. Terjadinya pelanggaran dari peraturan dan ketentuan
yang tertulis disini.
f. Ketika semua bagian robot yang menyentuh meja
pertandingan berada didalam finish area sepenuhnya.
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2.2

Penilaian
1.
2.
3.

Nilai hanya akan dihitung pada akhir suatu misi atau ketika
waktu berhenti.
Nilai maksimum: 100 poin.
Jika peserta memiliki poin yang sama, maka peringkat
ditentukan berdasarkan catatan waktu tercepat.

Kondisi yang dipenuhi

Points Each

Total

Untuk tiap blok sampah kecil didalam waste bin kosong
sepenuhnya. Warna dari dinding sama dengan warna blok
sampah dan warna tile dalam bin berbeda dengan warna blok
sampah
Untuk tiap blok sampah besar yang berada sepenuhnya dalam
waste bin yang kosong. Warna dari dinding sama dengan warna
dari blok sampah dan warna dari tile dalam bin sama dengan
warna dari blok sampah.
Untuk tiap blok sampah kecil yang berada sepenuhnya dalam
waste bin yang kosong. Warna dari dinding sama dengan warna
dari blok sampah dan warna dari tile didalam bin sama dengan
warna dari blok sampah.
Untuk tiap blok sampah besar yang sepenuhnya didalam waste
bin yang kosong. Warna dari dinding sama dengan warna dari
blok sampah dan warna dari tile dalam bin berbeda dengan
warna blok sampah.
Untuk tiap blok sampah yang diletakan sepenuhnya dalam waste
bin yang kosong. Warna dari dinding berbeda dengan warna dari
blok sampah.
Untuk tiap blok sampah yang sepenuhnya berada didalam waste
bin yang tidak kosong pada waste designated area.
Empat blok sampah yang diletakan sepenuhnya dalam bin yang
benar pada waste designated area yang benar. Bin yang lain
semua kosong.
Empat waste location area kosong dan empat waste location area
lainnya berisi 4 blok sampah yang tidak seharusnya dipindahkan
kedalam waste bin manapun. Blok ini sepenuhnya berada
didalam waste location area dengan warna yang sama.
Dinding yang dirusak atau dipindahkan keluar dari areanya
(setidaknya sebagian dari dinding)
Robot berhenti sepenuhnya dalam start area (kotak hijau) dan
mendapatkan poin positif selama perjalanannya.
Nilai maksimum

20 poin tiap
blok sampah

80 poin

20 poin tiap
blok sampah

80 poin

5 poin tiap
blok sampah

20 poin

5 poin tiap
blok sampah

20 poin

1 poin tiap
blok sampah

4 poin

1 poin tiap
blok sampah

4 poin
5 poin
10 poin

-5 poin per
dinding

-20 poin
5 poin

100 poin

Apabila ada dua situasi yang memungkinkan diberikan nilai, maka situasi dengan nilai
yang terbesarlah yang akan dihitung.
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3.

Spesifikasi Meja Pertandingan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukuran dalam dari meja pertandingan adalah 2362 mm x
1143 mm.
Ukuran luar dari meja pertandingan adalah 2438 mm x 1219
mm.
Warna dasar dari permukaan meja adalah putih
Tinggi dinding pembatas: 70 ± 20 mm
Tebal semua garis hitam adalah 20 ± 1 mm.
Dimensi yang disebutkan dapat bervariasi sebesar ± 5 mm.
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4.

Obyek Tantangan
Akan ada 8 blok sampah daur ulang (blok LEGO)
• 1 blok merah besar, 1 blok merah kecil
• 1 blok biru besar, 1 blok biru kecil
• 1 blok hijau besar, 1 blok hijau kecil
• 1 blok kuning besar, 1 blok kuning kecil
Blok Besar:

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Blok kecil:

Step 1

Step 2

Step 3

Akan ada 4 dinding selkitar waste designated area, dinding
merah, biru, hijau, dan kuning.

Step 1

Step 2

Step 3
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Step 4

Step 5

Step 6

Akan ada 8 tile berukuran 188 x 86 mm yang terbuat dari karton
atau kertas:
• 4 warna merah
• 4 warna biru
• 4 warna hijau
• 4 warna kuning
Ketebalan dari tile tidak akan melewati 1.5 mm.
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