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1. Introduction

Multidisciplinary design is a hot issue for several companies these days. In order to
learn more about this, a research is performed at the Embedded Systems Institute. A
group of six Ph.D.-students, from 3 different disciplines, together with researchers
from industry works on the design of the printer of the future. The project team,
working under the name Boderc, took the initiative to create a spin-off of this project
to explore the possibilities and problems of a multidisciplinary project team. This
resulted in another multidisciplinary student project team that will participate in the
next TNO-robot competition, which is to be held for the dhtime on 22 No\tember
2003
This competition was initiated by TIalO to encourage multidisciplinary design, and is
open for non-TNO teams this year as well for the first time. The goal is to build an
autonomous robot that can perform several tasks, in order to complete five different
missions.
The team consists of 9 students from the following disciplines: 4 computer scientists,
3 electrical engineers and 2 mechanical engineers.
This report describes the development of the robot as experienced from the start in
May 2003 till the first test round on 6 September 2003, through the eyes of a member
of this team, from the discipline mechanical engineering.
As said the main goal of the project is to explore the possibilities and problems of a
multidisciplinary project team. To do so the student team is given the task of
designing an autonomous robot platform within the given specifications. Not only the
resulting design and performance of the robot will be a point of interest, but also the
way the group came to the resulting design, considering all choice-making levels.
The report will start with explaining the main rules of the competition, which form the
first boundary conditions and list of demands for the robot. Then the used discussion
methods are listed. Next several options to solve all missions will be discussed,
resulting in the total list of demands. This is followed by the presentation of the
hardware design c h ~ i c e sthat were made. Next the resulted design is presented, as
well as the first stages of realisation. Finally an evaluation of the project is given,
which also revisits the benefits of developing in a multidisciplinary team.
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2. Rules of the competition

To make clear in what perspective the robot design must be seen, a brief elaboration
about the rules will be given. Since all the rules that concern the organisation and
practical matters of the competition are of no influence to the design of the robot, they
will be left out here. The complete competition rules are listed in appendix A.
The robot has to fit within a square of 60x60 cm, be autonomous and should cost no
more then E 2500,-. It must not be connected through wires to the outside world.
Further linaitations in the design ad the rebat are m t prescribed and therefore come
from strategy ch~icesmade by the team itself. The robot has to able to fulfil 5
missions, which all take place in a field of size 6x4 m and have a fence of 20 cm
height. By zcjmpleting these missions poiiiis are gained, and the team with the most
points after all the missions wins the competition. Each mission lasts 3 minutes
maximum, and bonus points can be gained for being the fastest to complete it, as
well as for second and third place. The 5 missions are called: escape, maze,
robosport, score and abyss, and imply the following:
Escape: within the field several aerated concrete blocks are placed, having size
60x40~10cm. They are placed on the 60x10 cm side. The position of all blocks is
known, and the robot must find its way through to the exit on the other side of the
field. Both starting position and exit are on the short side of the field.
Maze: again blocks are placed within the field, though this time their position is
not known. Furthermore this mission is identical to the escape-mission.
Robosport: in a clear field furnished with turf the robot has to make contact to a
yellow ball, which is lying at an unknown place in the field. The mission is
completed when the ball is touched.
Score: in an identical field as from mission robosport, now the ball has to be
moved through an opening in the side of the field. It is allowed here to enlarge the
robot by folding out elements automatically, while only having to fit within a
rectangle measuring 60 x 90cm.
Abyss: the robot has to cover a route on an elevated platform, and drive up
against the endpoint of this route. The platform is elevated 10 cm above the
ground flour and is about 85 crn width.
With some missions the starting position is known, but it is never allowed to align the
robot precisely. No interaction with the robot is allowed after it is started, and the
safety of the spectators must be ensured at all times. Damage caused to the mission
field is punished with 3 penalty points per action. Between the several missions
- it is
allowed to change software and batteries, as well as making some repairs.
These rules form the first boundary conditions and demands for the robot
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3. Group process

The design of the robot was performed using several methods to consult and group
ideas from the team members. Mainly these can be divided into 3 categories:
- Brainstorming alone. Every team member thinks about the particular issue,
which is the same for all, and writes his ideas on a flip-chart. Next all flipcharts are presented to the whole group. During these presentations it is
allowed to ask questions, but not to make remarks.
- Brainstorming in small groups. With groups of 3 or 4 persons a specific subject
is discussed, and afienmrds presented to the whale grwp. This time all
groups have different subjects to discuss about. It was tried to spread all
disciplines equally over all groups each time.
- Discussing with the wholz group. This was sometimes done deliberateiy, and
sometimes resulted after the previous two ways of creating ideas.
The fact that during the design process several disciplines had to decide together did
not cause many problems. When choices were made for one discipline that did not
affect the other discipline, discussing the meaning of that decision for the other
disciplines caused no time loss. The natural authority some people used did influence
the design process, but this always results when people differ in the way they speak
up for themselves.
It can be judged as very positive that the people who loomed large in the design
meetings, didn't hesitate to work hard on the robot. This in contradiction with the
common experience that this usually works the opposite way.
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4. Strategv choices

The design of the robot was started by defining strategies for each mission. Each
team member had to come up with several strategies, and during the first design
meeting the strategies were discussed in small groups. Mission escape and maze
were taken together, as well as robosport and score, because of their similarities.
The several strategies that resulted are summed up below:
Missions escape and maze:
The erst strategy, which car! be used fm both missions, uses distance sensars to see
whether there are b l ~ c k sin the direct surr~undingor not, and what the distance to
the nearest obstacle is. By spinning the robot this results in a map of part of the
maze. Next the m b ~drives
t
towards the biggest h e space available, that lies in the
forward direction of the field. There the scanning begins again. By repeating these
steps the robot should get to the exit. The problem with this strategy mainly is the
ignorance to handle a dead end in a part of the maze, which constrains the robot to
go backwards.
A more difficult alternative uses a webcam to observe the maze, after which the
optimal route can be calculated and travelled with the robot. This webcam could be
placed straight above the mission field, on a separate construction, or on top of the
robot. With the camera placed above the field the mission becomes relatively easy,
but it is not likely the jury allows this. With the camera on top of the robot, it will not
be possible to observe the complete maze from one position, so no complete optimal
route can be calculated from the starting position. Furthermore the image
identification will be hard, since there is a low contrast between the obstacle blocks
and the ground floor.
For mission escape a pre-programmed route can be loaded, which defines the input
for the robot for the whole maze. With feedback on the covered track it should be
possible to drive through the maze using the optimal route.
A variant to this also uses a pre-programmed route, but uses calibration points in the
maze on the way. This to overcome inaccuracies caused by slip, variation in starting
position and others flaws.
Finally it is also possible to let the robot stick to either the left or the right wall, and
follow it until the end of the field is reached. The strategy Is quit robust, but this as a
trade off for inefficiency, so the solution might be slow, depending on the specific
maze field. The robustness would possibly fail when the first block the robot meets is
a loose one, causing the robot to continually drive around it.
Because of the expected difficulty to implement a webcam, the choice was made to
go for the strategy using distance sensors. As backup for mission escape the preprogrammed route is developed, and as backup for mission maze the stick-to-wall
strategy was chosen.
Later on in the design process the perceptions changed, and it was thought to be
For mission escape
possibie to impiement a webcam and use image ident~f~cation.
the pre-programmed route with calibration points on the way gained the most trust.
The actions to be taken after analysing the input from the webcam are still to be
decided.
Missions robosport and score:
For both missions a robot that can split up in two separate parts, while dragging a line
or net between them, could clear the field in a short time. The idea is that both parts
go to one border of the field each, and next follow the side of the field to the other
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side. This way the net that is present between them will have covered the whole field
area in a short time. For scoring the robots just have to drive out of the field; the ball
will be captured in the net, and so be dragged through the exit as well.
A second option is to use distance sensors, scan the
area by spinning around and watch for a leap in this
data, that records a shorter distance for a small period. A
\
This can only be the ball, so the robot can drive towards
it at full speed. To score the same strategy can be used s
again, only now the leap in data should record a longer B
i?
id
distance. This can on!y be the exit of the fie!d, so the
Ball
ball can be dragged through this.
Another option is to use a webcam to find the ball.
Angle
+
Since the ball has a ckx3dy different d o u r it is easy to
Figore 4.1: Detecting ball
recognize. When the ball is found it can be dragged or
distance sensor
pushed through the exit. With the webcam it shouldn't
be hard to find the exit either, and furthermore the position of the exit is known,
relative to the ball's position.
For mission robosport a scatter installation to sprinkle plastic granules could be put
on top. By sprinkling the granules as soon as the mission start, the ball should be hit
by these granules instantly and complete the mission this way (according to the rules,
the ball has to be hit, it is not specified that robot itself has to do this).
For mission score a pre-programmed route can be loaded again, since all positions
(robot, ball, exit) are known at beforehand.
To score, the robot can either drag, push or launch the ball through the exit of the
field. For pushing, two diverging arms can be constructed at the front of the robot,
which avert the ball from rolling away from the robot. For dragging, a ring can be
constructed which can be lowered to surround the ball on the backside of the robot.
To launch the ball, the robot must have a impact resistant front, preferably equipped
with a shooting mechanism.
For these missions the preferred strategy is the one using a webcam to find the ball
and go to the exit. Both the robot that splits up and the scatter installation were not
permitted by the jury. To get the ball through the exit it will be dragged, using a ring
on the backside of the robot.

a/

Mission Abyss:
An easy way to complete this mission is by
building 2 arms, with integrated sensors, that
can be lowered after the start of the mission.
These arms reach over the edges on both sides
of the abyss, and make it possible to determine
the middle of the elevated platfarm. See figure
4.2. With direct feedback the middle can be
foiiowea, ieaaing to the end of the piatform.
A first variant to this uses sensors direct on the
robot, which cover the same span, see figure
4.3. Again the middle of the elevated platForm
can be determined, only this time the sensors
have to record the possible absence of ground
under an angle.
A second variant uses moveable arms, which

\J

Figure 4.2: arms with sensors

Figure 4.3: sensors direct on robot
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can follow the edge of the platform. When this is done on both sides, again
information about the middle of the platform can be gained.
Using a webcam the track can be recorded and covered as well.
The preferred option for this mission is to use the collapsible arms with integrated
sensors. The sensors that are put directly on the robot are expected to be either
unreliable or very expensive, since the signal sent from it will hardly return again.
Diffuse reflection will overcome this, but will also cause a difficulty in tracking from
which sensor the reflected signal was sent. Unfortunately the jury decided that in this
case it is not allowed for the robot to exceed the 60x60 cm area requirement, even
after the -start of the mission. Therefore it was decided to use one arm on!y, and
follow one edge on a fixed distance, instead of the middle of the track. To decide
which way the robot should start a compass will be integrated. This because of the
possibility, that the robot faces the track Sacbards at the start.
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5. Desinn choices

The competition rules together with the strategy choices form all boundary conditions
needed to design the robot. Therefore the next thing done was to order each team
member to think about hardware demands, present these to the whole group and
discuss about it to specify the design. This resulted in several hardware decisions:
The plafform:
- Two separate motors will drive the robot, each driving a wheel placed on either
the left or right side, in the exact middle of the robot. Both the front and back of
the robot will be supported by a rolling ball, one being attached stationary and
one elasticly to prevent the robot from having a surplus prescribed support.
This choice was made to allow the robot to revolve around its own central axis.
Tc adapt the suppert tc the turf undergrcund the balls will be surrcunded by a
Teflon@gliding plate. The alternative of caterpillars or double wheels driven as
a tank was declined because the/exact rotation axis would then be liable to the
slip present in the contact with floor. This slip will be subjective again to the
weight balance on the robot, which is hard to design in advance.
- The total platform will be approximately 40x40 cm. This causes the diameter to
be less then 60 cm, which allows the robot to spin around its own axis at any
place in the field.
- The speed of the robot should only be bounded by the used data processing.
Therefore the required maximum speed of the robot is chosen to be 2 mls.
This implies that the robot can go from one end of the field to the other in 3
seconds. The motors must have enough power to accelerate till this speed in 2
seconds. Together with the estimated weight of the robot this defines the
minimum torque the engines must produce.
- As decided in the strategy for mission score, a ring that can be lowered must
be attached on the back of the robot. The diameter will be about 30 cm, and
so be oversized relative to the ball which has a diameter of 22 cm. This way
the exact position of the ball is less important at the moment the ring is
lowered. In position the height of the ring must be 10 cm above the ground
floor, to prevent the ball from rolling out of the ring.
- As decided in the strategy for mission abyss, an arm provided with sensors
and capable of folding down must be attached on the robot. It will be placed
on the right foreside corner, pointing forward. Its length and angle with the
robot are chosen in such way, that the square enclosing the robot with the arm
folded down precisely measures 60 x 60 cm.
Sensors:
On all sides of the robots both "nearbyn-sensorsand bumpers will be
attached. These "nearbyw-sensorsare build as discrete distance sensors: after
calibrating them they can only say whether or not something is nearby within
the set distance. The bumpers must register mechanical contact of the robot to
an obstacie.
- As advanced sensor a webcam will be placed on top of the robot. Because of
the used image analysing techniques, it has to be placed 45 cm above the
ground floor, and 12 cm back from the front side of the robot.
- For the direction detection, an electronic compass will be put on top of the
robot. Since such a compass is very sensitive to electronic distortion, it has to
be placed relative high above all other electronic components.
- To simplify the image identification, a laser beam that projects a horizontal red
line at a height of about 10 cm will be put at the front of the robot.
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Data processing:
- For intelligence the robot will be equipped with a pc board and two Micro
Controller Units. The pc will do the calculation and image analysing, while the
micro controller units control the robot at low level. The overall control is also
implemented in the pc, which has to contain all strategy choices. The inputoutput traffic goes through the MCU's, who will communicate with the pc using
serial communication channels.
Practical issues:
- For the power supply, 2 12V lead acid batteries are used. These have the
benefit of being ab!e to fulfil the power supply withut preblems, but the
drawback that they are heavy and ponderous. To keep the centre of gravity
low they will be placed at the bottom of the robot. This causes them to restrict
the layaut optiofis drastically. The lay-oiit m ~ salso
t be altered in such way
that it is easy to replace these batteries, preferable without having to use any
tools.
- To make the robot platform strong though easy to treat the ground plate will be
made of aluminium.
- To simplify to work on the robot and make repairs, all functionalities should be
constructed as sectional parts. These parts must be removable by just a
couple of bolts or a simply click.

Having made all these choices the first drawings could be made. To assure all parts
of the robot will be completed, three groups are formed which are all responsible for
that part of the robot. This doesn't necessarily mean the persons in that group should
actually design and complete that part.
Group 1 is made responsible for the image identification and webcam, the pc-board
and the control software. Group 2 is taken responsible for the chassis, bumpers,
folding arms, ring, webcam support and all sensors. Group 3 is responsible for the
motors with their drive, the batteries, the resolving strategies and the "look. All
disciplines are equally divided over the three groups.
To assure progress all groups had to make a schedule, and since the parts from all
groups together form just one robot, these schedules were adjusted to each other.
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7. Project evaluation

The designed robot should be able to gain a good result at the robot competition
November 22"d 2003 at TNO Delft. By designing the robot in a multidisciplinair team
restrictions or demands imposed by one discipline can be implemented in an early
stage by the others, which prevents the making of hard adaptations in a stage where
the design is almost completely determined. For example, the choice of the lead acid
batteries made by the electrical engineers, had a big influence in the layout of the
r ~ b o twhich
,
the mechanics! engineers had designed already. The a!teration caused
no complications in the early stage of the design now.
It also shortens the development time of the robot, since al disciplines can work
parallel, instead of waiting for each other all the time. Making a planning does not
assure certain parts to be ready at a set date, but does give a clear sight at what still
has to be done.
Furthermore hard deadlines, such as the test round, improve the teamwork and the
willingness to put extra effort in the project. This knowledge is already used by
organising an extra unofficial test round, with probably 2 other competitors of the
competition.
Communication between the several disciplines caused no difficulties, everyone
understood each other when necessary. Of course the way of working wasn't perfect.
From my perspective I identify the following faults:
- The group of computer scientists made a late start. Because no result of them
was needed for the test round, the time preceding the test round was not used
effectively. Later on in the realisation of the robot this caused the planning to
run out of track. It was recognized at this time by not meeting deadlines, but
was hard to overcome by then, despite their hard work at that moment.
- Only 2 mechanical engineers was hardly enough to complete the project.
Since one of them would only participate intensively until the test round in
September, there was only one mechanical engineer the second period of the
project. This caused a lack of machining possibilities, but also undermined the
mutual surveillance. This surveillance causes all design choices to be
evaluated and substantiated, SQ errors are minimized. It keeps each other
sharp.
- The division into three groups mentioned at the end of chapter 5 was of no use
in the realisation part. All people turn back to their own discipline when it got to
the point of responsibility. This is logical behaviour and therefore divisions of
functionalities should better be grouped according to the present disciplines.
For the design part the groups did obey the division.
- Communicating in generai was not done enough. Presei-it problems were not
known by all team members in time, and this caused moments of sitting idle
when waiting for resuits of other persons. Bad communication was SO
responsible for not knowing what some persons are working on in general at
some times. This was experienced within the mutual disciplines as well as
from one discipline to the others.
- As said, schedules were not obeyed causing lack of time at the end of the
track.
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When these points are taken into account for following projects, I think it is a good
way of working when designing and developing in a multidisciplinaryteam. This
implies a tight schedule has to be made and obeyed for all disciplines, and
communication should not be neglected.
For this project, still a lot of work has to done, as well in designing as in building parts
of the robot. As shown in figure 6.2 neither the webcam nor the pc are integrated at
the moment of the test round.
Personal evalmtion
Parti~ipatingin the project team as a team member was experienced very fine. The
handling and design process followed by the team works a lot like actual design
prmesses in real life at company floors, and so is a valuable experience.
Furthermore the practical work in the workshop also refreshed some insights that
come at hand when designing several products. Though this is not of academic
value, it is still an enrichment of knowledge usable in future work.
A problem with the working in a team consisting of students is that every single
member sets his own priorities at different stages. This causes irritation and
frustration when a goal has to be met, but different opinions about such goal are
present. When working in companies this will partly be present as well, but in such
case management can force people to reconsider their priorities.
Finally, it proved not to be possible to step out of a team thing when this was halfway.
This must be taken into account when participating in such a project. In this case it
was stressed extra because the teams compilation was already out of balance at the
start.
Results at competition
Since the last corrections of this report were made after the true competition, the
results achieved can be mentioned here.
From the 19 participating teams, we were ranked 12th.Only mission 5, the Abyss,
was completed successfully. From the 12 teams that participated for the first time, we
gained the 7thbest result. Furthermore we turned out to be the only student team
participating in the competition.
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De Jury
De Jury is samengesteld uit medewerkers van de deelnemende TNO instituten. De Jury kan
besluiten om anderen dan medewerkers van de deelnemende TNO instituten in de Jury op te
nemen.
De Jury benoemt de leden van de Jury. De lnstellingen kunnen kandidaat juryleden voor
benoeming aan de Jury voordragen.
De Jury wordt geleid door een medewerker van TNO die optreedt als voorzitter. Bij uitschrijving
van de aankondiging van de Competitie is Johan van den Heuvel de voorzitter. De jury bepaalt
haar taken en verdeelt deze onderling.
Het lidmaatschap van de Jury is onverenigbaar met enige betrokkenheid (direct dan we1
indirect) bij een of meerdere deeinemende teams.
De Jury beslist bij enkelvoudige meerderheid van stemmen.
De Jury laat Teams tot de Competitie toe. Zij beoordeelt de inzendingen op basis van 0.m.
creatkiteit, origlna!iteit, vei!igheid vosr mstanders en haalbaarheid van he: coricept.
De Jury bepaalt de wedstrijddag en organiseert de wedstrijd.
De Juryleden treden als scheidsrechters tijdens de wedstrijd op.
De Jury plaatst de robot in het missieveld of geeft het Team bindende aanwijzingen hoe de
Robot in het wedstrijdveld te plaatsen. Het richten van de Robot door het Team is hierbij niet
toegestaan.
De Jury kent de prijzen toe.
Een aeeinemenae insteiiing kan een persoon aanwijzen die als contactpersoon naar de Jury
optreedt. De deelnemende lnstelling meldt de betrokken persoon bij de Jury aan alsmede
eventuele mutaties.
De vergaderingen van de Jury zijn besloten. De verslagen van deze vergaderingen en andere
door de Jury opgestelde documenten zijn vertrouwelijk tenzij uit de kenmerking van het
document expliciet het tegendeel blijkt.
2.1 3 De beslissingen van de ~ ; rzijn
~ bindend en niet aanvechtbaar.
2.14 De Jury bepaalt de datum waarop een symposium over de Competitie wordt gehouden en
organiseert het symposium.
2.1 5 De Jury geeft op een door haar gekozen wijze bekendheid aan de Competitie. Ideeen of
verlangens van lnstellingen kan de Jury in haar besluitvorming daaromtrent meenemen.
De leden van de Jury betrachten geheimhouding met betrekking tot het ontwerp en daaraan ten
grondslag iiggende gegevens, concepten en kennis van een Robot, althans en behoudens voor
zover deze kennis niet openbaar is en niet is bekend gemaakt op het door de Jury te
organiseren symposium na afloop van de Competitie.
De Jury is bevoegd om een Robot op elk moment voor of tijdens de wedstrijd van (verdere)
deelname uit te sluiten bij gerede twijfel aan de veiligheid van het publiek of aan bet vermogen
van de Robot om een redelijke prestatie te leveren. Dit besluit zal niet lichtvaardig worden
genomen.
1

Het Team
Elk Team bestaat uit ten minste drie teamleden met een maximum van tien.
Elk Team heeft een teamleider en een vervangend teamleider.
Als teamlid gelden: medewerkers van de deelnemende Instelling, studenten van die lnstelling
alsmede uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden en anderen bij die lnstelling werkzaam.
Krachtenbundeling door teamvorming van medewerkers uit verschillende lnstellingen is
toegestaan.

De R s h f
De Robot is een mechanisch voortbewogen autonoom platform dat gebruik maakt van de
elementen "waarneming", "denken" en "handelen" die met elkaar gekoppeld zijn. Dit betekent de
aanwezigheid van sensoren, actuatoren en (enige) intelligentie.
De Robot moet bij aanvang van elke missie passen in een vierkant van 60 bij 60 cm (gemeten in
de loodrechte projectie van de robot op het horizontale vlak). De hoogte is onbepaald.
De Robot is niet via kabels verbonden met de buitenwereld.
De Robot mag niet bestuurd worden vanuit elders opgesteide hardware (b.v. Personal
Computer).
De Robot mag geen gevaar op leveren voor het om het speelveld staande publiek. E.e.a. dient
aannemelijk gemaakt te worden in het aanmeldingsformulier.
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Er worden door de Robot meerdere missies uitgevoerd, waarbij de Robot aan het begin van
elke missie wordt geactiveerd door een van de teamleden.
Activering van de Robot vindt plaats na het startsein door de Jury of het Jurylid.
Menselijke interactie na 'de activering' is niet toegestaan: de Robot zal autonoom zijn missie
moeten vol brengen.
Tussen de missies mag er nieuwe software worden geladen, batterijen worden verwisseld, en
reparaties worden verricht. Deze handelingen zijn gebonden aan de korte tijd tussen de missies
van enkele minuten.
Wijzigingen aan de hardware van de Robot tussen de missies dienen zeer beperkt te zijn en van
tevoren goedgekeurd door de Jury.

Haak w n de wsdstr&h3en de fesfrmde
De wedstrijd zal (indoor) plaatsvinden in de botshal van TNO-WT aan de Schoernakerstraat 97
te Delft. lndien door onvoorziene omstandigheden de botshal niet beschikbaar is dan zal worden
uitgeweken naar een andere Iscatie, mogelijk de VEHlL ha! ir! He!n?ond.
Op de locatie worden vijf missievelden opgesteld.
Een missieveld heeft een lengte van 6 meter en een breedte van 4 meter.
Het missieveld wordt begrensd d.m.v. een opstaande omheining (ongeverfd 'underlayment', te
vergelijken met grof spaanplaat of een ander constructiemateriaal) van ongeveer 20 cm hoogte.
De testronde zal plaatsvinden op een nader te bepalen locatie.
De testronde zal bestaan uit 1 of meer missievelden.
Bij de testronde zijn punten te bekaien die meetelien bij ae weasirijd. Niet meedoen aan de
testronde leidt tot aftrek van punten bij de wedstrijd.

De missies
Missie 1 heet "Ontsnapping". De opdracht bestaat uit het vinden van de uitgang (er is slechts
een uitgang) door het missieveld te doorkruisen onder het ontwijken van een aantal obstakels.
De ondergrond is de vloer van de wedstrijdlocatie, de obstakels zijn gasbetonblokken, de
uitgang bevindt zich ergens aan de tegenovergestelde zijde van het startpunt. De
gasbetonblokken hebben de afmetingen 60 x 40 x 10 cm. Deze blokken zijn standaardblokken
zoals ze in de bouw gebruikt worden. De posities van de obstakels en de uitgang worden enkele
maanden voor de testronde bekend gemaakt. Het gaat dus om een bekend parcours. De missie
is volbracht als de robot in zijn geheel het missieveld door de uitgang heeft verlaten.
Missie 2 heet "Doolhof". Het verschil met de vorige missie is dat het nu gaat om een onbekend
parcours.
Missie 3 heet "Robosport". De opdracht bestaat uit het zoeken en het fysiek contact maken met
een voetbal (een standaard voetbal maat 5, kleur geel). De ondergrond is grastapijt. Er zijn geen
obstakels in dit missieveld (buiten de voetbal). De missie is volbracht als de bal wordt
aangeraakt.
Missie 4 heet "Scoren". Het opdrachtveld lijkt op de vorige missie. Alleen de positie van de bal is
bekend en ligt vlakbij de startpositie van de robot. De robot moet de bal verplaatsen uit het
missieveld door de opening in de omheining. De plaats van de opening wordt enkele maanden
voor de testronde bekend gemaakt. De missie is volbracht als de bal het missieveld door de
opening heeft verlaten.
Missie 5 heet "Afgrond". De opdracht is om een traject af te leggen over een verhoogd plateau
van ongeverfd underlayment dat zich op circa 10 cm boven het asfalt bevindt. Het eindpunt is
een obstakel van 20 cm hoogte over de volledige breedte van het einde van het traject en
bestaat uit ongeverfd underlayment. De breedte van het traject is circa 85 cm. Gedurende de
gehele missie dient de robot op het verhoogde traject te blijven (van start tot finish). De missie is
volbracht als tegen het obstakel aan het eindpunt wordt aangereden.
Bij de missies 3, 2, en 5 is net mogeiijk om de missie voor 50% te halen door een
(denkbeeldige) lijn over te steken. Deze lijn ligt halverwege de lengte van het missieveld en
loopt parallel aan de korte zijde.
Het parcours wordt zodanig opgesteld dat een robot met afmetingen van maximaal 60 x 60 cm
de missies kan uitvoeren.
Op het aanmeldingsformulier dient te worden aangegeven aan welke missies wordt
deelgenomen. Er moeten tenminste 3 missies worden geselecteerd, waarbij missie 1 verplicht
is. Er mogen ook 4 of 5 missies worden geselecteerd.
Wijzigingen in de geseiecteerde missies dienen uiteriijk twee weken voor de wedstrijd aan de
Jury te worden bekendgemaakt.
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De wedstrw
De winnaar van de wedstrijd is het team met de robot die de meeste punten verzamelt.
De robot dient de geselecteerde missies binnen de 3 minuten per missie uit te voeren waarbij
elke geslaagde missie 10 punten oplevert.
De punten van de testronde worden bij de wedstrijdpunten opgeteld. Het slagen van een missie
bij de testronde levert vijf punten op. Als niet werd meegedaan aan de testronde zal vijf punten
maal het aantal testronde-missies worden afgetrokken.
De snelste drie robots, d.w.z. de robots die de minste tijd nodig hadden voor een missie, krijgen
extra punten. De extra punten zijn 7, 4, en 2 voor de eerste, tweede en derde tijd.
Als de robot een als zodanig daarvoor gekenmerkte missie voor meer dan 50% heeft gehaald
dan worden drie punten toegekend. Bij de missie beschrijving is het 50% criterium vastgelegd.
Het niet kunnen uitvoeren van een geseiecteerde m~ssie,waarbij ook het 50% criterium niet
wordt gehaald, leidt tot twee strafpunten.
In de wedstrijd starten de deelnemers volgens een door de jury opgesteld schema. Het schema
wardt v!ak voor de wedstrijd meegedeelcl.
Een startpunt voor een missie bestaat uit een vaste niet gemarkeerde plaats aan de korte zijde
van een missieveld en wordt door de jury aangegeven.
Direct na het voltooien van een missie mag de robot door het team uit het missieveld worden
gehaald.
Bij gelijk aantal punten bepaalt de jury de winnaar op grond van het aantal succesvolle missies
en de behaalde tijden.
He'r winnena team krijgt de hoofdprijs in de vorm van een wisseibeker.
Er is tevens een startersprijs voor het winnende team in de starterscategorie die bestaat uit de
teams die voor het eerst deelnemen.
De meest originele I creatieve inzending wordt beloond met een speciale prijs.
lndien de integriteit van het parcours niet meer intact is t.g.v. de robot (bijv. omgooien van
obstakels) wordt per keer het aantal van 3 punten afgetrokken.
Er kunnen meerdere robots op verschillende missievelden tegelijk actief zijn; alleen per
missieveld is slechts een robot aanwezig.
Voor de organisatie is het onmogelijk om uit te sluiten of te voorkomen dat teams elkaar storen
(bijvoorbeeld door verstoring GPS ontvangst).

I

Overzicht punfentelling
Geslaaade missie
Geslaagde missie bij testronde

10 1
5 1

I

Eerste tijd bij een missie
Tweede tiid bii een missie
Derde tijd bij een missie
Missie voor 50% gehaald
Niet slaaen voor een missie
Aantasten integriteit parcours

4
2
3
-2
-3

I

7

1

8. Tijdschema
januari 2003
31 maart 2003
april 2003
september 2003
8 fiovembe; 2503
zaterdag 22 november 2003

bekendmaken spelregels, start inschrijving
uiterste datum voor inschrijving
selectie teams en toewijzing budgetten
testronde. Uiteriijk twee weken na de testronde informatie over
ontwerp, bouw en financiele onderbouwing bij Jury.
uiterste d-+,
a u l l l V G G i wijzigiiig geselecteeide missies;
uiterste datum voor retour wisselbekers.
wedstrijddag

.-
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Appendix B: Frequently asked questions TNO-Robot competition
FAQ TNO-ROBOTCOMPETITIE 2003
Deze lijst van Frequently Asked Questions heeft geen officiele status en er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.

I . Toeiichfing
Dit is de lijst van veelvuldig gestelde vragen van de teams aan de jury en
bijbehorende antwoorden van de jury. Deze antwoorden hebben een voorlopig
karakter. Het is rnsgelijk dat hier in de toekomst van afgeweken wordt, hoewel dit niet
de bedoeling van de jury is. Tevens heeft ervaring geleerd dat deze opzet van vraag
en antwoord tot misverstanden kan leiden.

Verder zijn de vragen op chronologische volgorde geplaatst zonder een verdere
indeling op onderwerp. Hierdoor is het mogelijk dat vergelijkbare vragen meerdere
keren kunnen voorkomen.
Hele specifieke vragen van teams worden niet opgenomen. Soms zijn deze niet
interessant voor andere teams. In andere gevallen zou het goede ideeen van teams
weggeven.
2.

FAQ

1. Verstoring aardmagnetisch veld. Kan op testlocatie, wanneer deze indoor is, een meting
gedaan worden in de vakken van missie 1 en missie 2 om een idee te krijgen hoe
vreselijk deze verstoring is?

Geen beperking vanuit de jury.
2. Als vorige vraag nu echter op wedstrijdocatie?

Geen beperking vanuit de jury. De jury kan geen invloed uitoefenen op de
beschikbaarheid van de botshal voor allerlei testen. Naar verwachting is de botshal
niet beschikbaar voor dergelijke testen. Wel zal de jury informatie over de
wedstrijdlocatie naar de teams sturen met daarin een controle met een kompas.
3. betreff Spelregel6.5 '...tegen het obstakel eindpunt aanrijden.' Mag dit ook worden
geinterpreteerd 'missie met succes voltooid wanneer tot stilstand gekomen met enig
fysiek contact met het eindschot'?

Prima.
4. Is de uitgang het doolhof gemarkeerd (bv. dmv beacon/metalen plaatje)?

De uitgang is een opening in de omheining van het missieveld. Verder is er geen
markering.
5. !k wi! graag meedoen aan de robofco.mpetitie samen met mensen van andwe bedrgven,
maar mag een team we1 uit leden bestaan van verschillende bedrijven?

De spelregels staan een team bestaande uit personen van verschillende instellingen
toe. Sterker de jury wil graag krachtenbundeling door combinatie van expertises uit
diverse instellingen.
6. Hoe gaat het aanvragen van een budget en wie stelt het budget ter beschikking?

Het budget voor de kosten van de robot wordt door de deelnemende instelling(en)
betaald. Hier moet ieder team afzonderlijk voor zorgen.
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7. Wat is de aard (en eventueel helderheid) van de verlichting in de botshal? Dit met het
oog op eventuele storing veroorzaakt door 0.a. spaarlampen.

Voor details over de botshal is het beter om eens een kijkje in de botshal te nemen.
Mocht dit niet worden toegestaan dan moet de jury eens overleggen hoe we
informatie over de botshal naar de teams kunnen sturen. De verlichting kan ik me
niet meer herinneren.
8. Zijn bakens net buiten de wedstrijdvelden toegestaan?

Bakens buiten de wedstrijdvelden zijn in principe toegestaan. Denk er we1 aan dat de
organisatie niet voor extra tijd kan zorgen voor het plaatsen en ook dat storingen
door aanwezige apparatuur of door het publiek ook niet door de organisatie kan
worden uitgesloten.
9. Is er ook een afdeling met een battle robot competitie? Zouden Battle bots ook mee
kunnen doen in andere woorden?

De insteek van de TNO robotcompetitie zijn autonome robots die een opdracht
uitvoeren. Op afstandbestuurde robots zijn uitgesloten van de competitie. Tevens is
in het reglement opgenomen dat het toerichten van schade a m het spee!ve!d tot
stsfpunten kan leiden.
10. Mogen wij bakens (passief of actieo langs het missieveld plaatsen?

Ja.
11. Mogen wij voor aanvang de algemene magnetische richting van de uitgang van het
doolhof instellen?

Ja.
12. Wat voor verlichting is er in de wedstrijdhal? (soort lampen, lichtsterkte, invallend licht
door ramen)

Verlichting TL, lichtsterkte niet gemeten. Geen ramen.
13. Wat is de ondergrond in het ha/?

Beton met een hoge wrijving, vergelijkbaar met asfalt, grijs of geellgroen van kleur
14.1s de omheindng van de velder?gemaaM van Amerikaans grenen underlayement of
standaard undelrlayment met FSC keurrnerk (die twee hebben ze bij Praxis en Gamma).

Nog niet bekend.
15. Het vie1 ons op dat gasbetonblok hier in het zuiden een onbekend begrip is. De doe-hetzelver kent we1 cellenbetonblokken maar aleen in de maten 60x40~7en 60x20~10.
Mogen wij vragen waar jullie 60x40~10betrekken?

Ytong grootverpakking, via buwmaat (Gamma voor professiona!~).
76,

Waf is de pooIdikfe ?/anhet grasfapjf ma-mississ 3 en 4? 'VWQ hebben 8.5 en f3.5 mm iii
de winkel gezien.

Nog niet bekend.
17, Wij hebben spelregels 1.0 als leidraad aangehouden. Is er inmiddels een nieuwere versie
beschikbaar?

Versie 1.0 van de spelregels is de definitieve versie.
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18. Is er inmiddels nadere informatie beschikbaar, bijvoorbeeld antwoord op vragen van
andere teams?

Zie deze FAQ.
19. Van wie wordt de robot eigendom als er mensen van 5 verschillende instellingen in het
team zitten?

Bij een instelling wordt die instelling eigenaar, tenzij de instelling anders beslist. Bij
meerdere instellingen kunnen die gezamenlijk eigenaar worden. Het eigendom kan
door de instelling(en) en het team onderling geregeld worden. De jury speelt hier
verder geen rol in.
20. Ik hoop dat we de robot na de competitie zelf mogen houden als we alleen eigen
materialen gebruiken. K l o ~dat?
t

Tot nu toe zijn de robots altijd beschikbaar gebleven voor de teams. Dit is iets wat het
team moet regelen met de deelnemende instelling(en).
21. Hoe gedetailleerd moet het ontwerp zijn wat we indienen? Is een globale beschrijving van
de materialen, systemen en een schatting van de afmetingen genoeg?

9 e ornsckrijving moet voldoende omvang (enkele pagina's) en diepgang hebben G r n
de jury in staat te stellen een beoordeling te geven: platform, sensoren, intelligentie,
planning op hoofdlijnen, begroting e.d. De jury is zich bewust van het feit dat 'tijdens
de rit' de inzichten kunnen veranderen. Zie het aanmeldingsformulier aan het eind
van het spelregelsdocument.
22. Is het erg als je later toch afwijkt van je ingediende ontwerp?

De jury is zich bewust van het feit dat 'tijdens de rit' de inzichten kunnen veranderen.
23. Mag er tijdens de wedstrijd gebruik worden gemaakt van bakens langs het wedstrgdveld
voor positiebepaling? (als alternatief op GPS)

Ja.
24. Mag er tijdens de wedstrod gebruik worden gemaakt van een camera die langs het
wedstrijdveld opgesteld staat en draadloos communiceert met de robot?

Dit is niet toegestaan.
25. Mag de robot zich tijdens de wedstrijd opsplitsen in meerdere delen die geen fysiek
contact met elkaar maken?

Ja, dit is toegestaan, maar de jury heefi speciale eisen voor multi-robot systemen.
26. Mag de robot zich na aanvang van een missie uitbreiden naar een omvang die niet
binnen een vierkant van 60x60 cm past?

Be missievelden zijn ingesteld op een r ~ bvan
~ t60x60 cm. Een grotere ornvang kar!
tot problemen leiden. Of een robot na aanvang van de missie van grootte mag
veranderen wcrdt d c ~ de
: jur; per geva! Sekeken.
27. Is missie 3 volbracht indien de robot zich opsplitst in twee delen met een touw ertussen
en het touw de bal aanraakt?

Dit is niet toegestaan.
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28. Wanneer wordt de informatie over de speelvelden beschikbaar gesteld? De spelregels
zeggen 'enkele maanden' van te voren. De proefronde is in september en er zit een grote
vakantie tussen nu en de proefronde. Is het mogelijk deze informatie spoedig van u te
ontvangen? Vragen 7 tot en met 14 bevat informatie die wij 0.a. graag zouden hebben
over het speelveld.

Hier wordt aan gewerkt.
29. Is de breedte van de baan in de bochten ook 85 cm? (oftewel: zijn de bochten rond?)

Nog niet bekend.
30. Als het antwoord op de vorige vraag negatief is, wat is dan de maximale breedte van de
baan in de bochten (gerekend met pythagoras)

Nog niet bekend.
31. Is de orientatie van de robot bij de start van de 'afgrond'missie bekend?

Nee.
32. Als het antwoord op de vorige vraag negatief is, kan het zijn dat de robot initieel met de
voorkant richting het begin van het parcours wordt gericht?

De richting wordt voorgeschreven door de jury en er dient met alle mogelijkheden
rekening te worden gehouden.
33. Is het grastapijt hetzelfde als kunstgras zoals op een tennisveld?

Nog niet bekend.
34. Wat zijn de kleuren van ondergronden van missievelden 1, 2, 3 en 4?

Nadere informatie over de wedstrijdlocatie en missievelden volgt nog.

-

35. Mag de robot bij het 'scoren' ook het veld uit?

Dat is toegestaan.
36. Geldt regel 6.6 in het reglement ook indien de robot de 50% lijn is gepasseerd tijdens de
wedstrijd, maar aan het eind van de wedstrijd weer nabij de begin positie staat?

Ja.
37. Waf voor soot? grastapijt wordt er gebruikt voor opdracht 2/3? Gaat het hierbij om
hoogpolig tapijt (met 'echte' grasspriefjes) of gaat het gewoon om een groen tap#?

Waarschijnlijk wordt dit een vrij vlak groen tapijt. Nadere info volgt.
38. Ik neem aan dat het wat betrefi de bal gaat om een leren bal? (deze zijn overigens erg
moeilijk te vinden in het geel!).

De bal is gebruikt bij de vorige competitie en is te vinden onder informatie
wedstrijdveld op de gedistribueerde CD.
39. Voor de testronde: hoeveel tijd vantevoren wordt de opstelling van het doolhof bekend
gemaakt(dagen/maanden/uren)?

Eind juli, op zijn laatst begin augustus.
40. Missie 3: spelregels: "fysiek contact met bal maken". Moet dit duurzaam ?. Bal kan na
contact wat wegrollen waardoor eerder contact weer verbroken wordt.

Eenmaal aanraken is voldoende.
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Appendix C: Information competition court TNO-Robot competition

I.

Wedsfrijdvekf

De spelregels geven het volgende aan over het wedstrijdveld en de testronde:
' ~ wedstsjd
e
zal (indoor) plaatsvinden in de botshal van TNO-WT aan de
Schoemakerstraat 97 te Delft. lndien door onvoorziene omstandigheden de
botshal niet beschikbaar is dan zal worden uitgeweken naar een andere locatie,
mogelijk de VEHlL ha1 in Helmond.
Op de locatie worden vijf missievelden opgesteld.
Een missieveld heeft een Iengte van 6 meter en een breedte van 4 meter.
Het missieveld w ~ r dbegrensd
t
d.m.v. een ~pstaandeomheining (ongeverfd
'underlayment', te vergelijken met grof spaanplaat of een ander
constrictiernateriaa(j vaii oiigeveer 25 ern hsogte.
De foto hieronder geeft twee missievelden van de vorige competitie weer. Het
formaat van het missieveld was toen ook 6 bij 4 meter.

De opstelling van de missievelden in de botshal is schematisch weergegeven in het

teams (niet voor publiek), en het gele gedeelte is de preparatieruimte voor de teams.
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2. Mssievelden
De missievelden van missie 1 en missie 4 zijn (gedeeltelijk) bekend en staan
hieronder.

Missieveld 1:
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Missieveld 4:

De uitgang is 80 cm breed en ligt 120 cm van de rechterkant. De startpositie van de
robot ligt in de linkerhoek en de startrichting is naar voren. De bal ligt 40 cm van de
linkerkant (gerekend tot de zijkant van de bal) en 2 m van de korte zijde (startzijde
robot).
3. Omheining
De spelregels geven het volgende aan over de omheining:
2. Het missieveld wordt begrensd d.m.v. een opstaande omheining (ongeverfd
'underlayment', te vergelijken met grof spaanplaat of een ander
constructiemateriaal) van ongeveer 20 cm hoogte.

Hieronder staat een foto van de vorige cornpetitie. Bedenk dat de rnissievelden nu
losstaan en het materiaal kan er nu iets anders uitzien.

4.

Gasbetonblokken

Bij de missies 1 en 2 worden gasbetonblokken als obstakel gebruikt.
Uit de spelregels:
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6.10 Missie 1 heet "Ontsnapping". De opdracht bestaat uit het vinden van de uitgang

(er is slechts een uitgang) door het missieveld te doorkruisen onder het
ontwijken van een aantal obstakels. De ondergrond is de vloer van de
wedstrijdlocatie, de obstakels zijn gasbetonblokken, de uitgang bevindt zich
ergens aan de tegenovergestelde zijde van het startpunt. De gasbetonblokken
hebben de afmetingen 60 x 40 x 10 cm. Deze blokken zijn standaardblokken
zoals ze in de bouw gebruikt worden. De posities van de obstakels en de
uitgang worden enkele maanden voor de testronde bekend gemaakt. Het gaat
dus om een bekend parcours. De missie is volbracht als de robot in zijn geheel
het missieve!d door de uitgang he& ver!aten.

5. Ondergrond
Bij de missies 1 en 2 is de ondergrond het wegdek van de botshal (en voor de
een foto van de ondergrond van de botshal.

Let op: de ondergrond bij de botshal is veel ruwer dan die in de garage bij de
testronde.
Bij missies 3 en 4 is de ondergrond grastapijt. Kwantum kunstgras met noppen aan
de onderkant, kwanturnnurnmer 0172071. Zm!s uit de fate b!Ijkt heeft het grzstapijt
een vlak oppervlak.
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Bij missie 5 is de ondergrond ongeverfd underlayment. Een foto van de vorige
competitie geeft een goede indicatie.

6. Voetbal
Bij missie 3 en 4 wordt een voetbal gebruikt. De voetbal is van Rucanor, maat 5,
indoor, kleur geel, type 11534-01, streepjescode 8 7155 1782 2206.

=
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7. Verlichting
De botshal wordt verlicht door TL-balken. Gemeten is een lichtintensiteit van 300 lux.
Onderstaancie fo'oio's geven een impressie van de iocatie.

De rail in de botshal zal worden bedekt tijdens de competitie. De missievelden zullen
niet over de bedekte rail lopen.
De deuren van de parkeergarage zijn gericht op het noorden. Direct zonlicht op het
missieveld zal hierdoor niet optreden.
8. Gebruik kompas
Er zijn enkele metingen gedaan met een kompas. Zowel in de botshal als in de
parkeergarage zijn de metingen minder consistent op vloerhoogte in vergelijk met
ooghoogte. Versckil!en In aangegevel? rickting van cngeveer 40 graden tussen ttvee
punten op vloerhoogte bij een afstand van enkele meters komen voor.
Bij het gebriik van een k o i ~ p a sm e t d m met aai-izieniijke variaiies in veidriei-rting
rekening worden gehouden. Veldsterktes zijn niet gemeten.
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Appendix D: Pictures Prom realisation

Figure D.l: bottom plate with
batteries and drive mod~!es

Figure D.2: detailed look of a driving
module and bumper' sensor

Figure D.3: Infrared wall sensor
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Figure D.4: elastic support at
front side of robot

Figure D.5: electronic gets
integrated in bottom layout

