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Cunoaște-ne! 

”LA BLIZZARD EYE, 
TOTUL ARE SENS ȘI 
ESTE RIDICAT LA CELE 
MAI MARI STANDARDE” 

Noi, elevii Colegiului Național ”Ștefan 
cel Mare” promitem să construim 
prezentul cu visuri de viitor. Echipa 
noastră de robotică înființată în 2019 
vrea să demonstreze tuturor cum niște 
tineri perseverenți lucrează în echipă și 
pun în practică cele mai strălucite idei. 

Departamentele noastre 

• MECANICĂ 
• PROGRAMARE 
• 3D / CAD 
• SOCIAL MEDIA / PR 

Virtuți principale 

• VOINȚĂ 
• PASIUNE 
• PERFECȚIONISM 
• OPTIMISM 
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Team Plan 
Echipa noastră s-a extins cu 3 
membri în departamentul de 
social media care ne-au ajutat 
să ne definim printr-un 
redesign complet al logo-ului 
nostru și să ne îmbunătățim 
planul de marketing.  

Pe data de 16 septembrie 
2021, am discutat cu Bogdan 
despre direcția în care dorim 
să ne îndreptăm cu acest 
redesign, ce idei și ce temă 
am vrea să păstrăm. După 
câteva zile de brainstorming, 
am primit logo-urile ce aveau 
să ne reprezinte. În pozele 
din dreapta sunt câteva 
dintre iterații. 

Prin design-ul pe care l-am ales, voiam să păstrăm și un 
element semnificativ din logo-ul nostru trecut: forma 
din afara ochiului. Prin această decizie am putut să 
ducem istoria echipei mai departe. De asemenea, am 
fost intrigați de glifa noului ochi: un element inspirat 
din mitul popular al “deochiului”, un talisman norocos, 
care pune “eye” în Blizzard Eye. 
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  Cu noul logo a venit și o nouă paletă de culori. Aceasta 
ne-a ajutat să combinăm spațiul virtual cu spațiul fizic și 
ne-a oferit o continuitate în toate materialele noastre 
promoționale. Ne-am folosit de modelele 3D ale 
robotului nostru pentru a construi propriul limbaj de 
design prezent pe coperta pliantelor noastre, dar și în 
acest portofoliu. 

Team Plan, cntd. RO167 | #19147 
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Team Plan, cntd. 
Ne-am dedicat creării unui website sub numele nostru: 
robotica.cnsm.ro. Este un centru informațional Blizzard 
Eye, un spațiu unde poți să afli cine suntem, ce planuri avem 
pentru viitor și ce premii am acumulat pe parcursul anilor. 
Lucrăm să implementăm un spațiu AR integrat în site care 
aduce robotul nostru chiar în casa fiecăruia. Creat în HTML, 
CSS și JavaScript, website-ul oferă o experiență interactivă 
și menține același limbaj de design menționat anterior. 

Ne folosim de toate rețelele sociale care ne sunt la 
îndemână pentru a ne înregistra progresul. Pe lângă 
platformele deja utilizate, ne-am deschis un cont de 
TikTok și ne-am compilat amintirile din Demo-ul QUBE 
de la București într-un format de 60 de secunde, urmată 
de o versiune extinsă pe canalul nostru de YouTube. 
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Outreach 
Din cauza situației pandemice, 
evenimentele noastre au fost în 
standby, însă suntem mulțumiți că, 
pe plan de outreach, echipa a plusat 
foarte mult pe partea de social-
media, unul din obiectivele noastre 
fiind să ne dezvoltăm “persona” 
online, lucru pe care-l putem 
declara reușit. Pe Instagram, una 
din platformele noastre preferate, 
am început cu pași mici să ne 
postăm progresul prin mici 
“updates” către prietenii noștri, 
elevi sau alte echipe FTC.  

Pe lângă faptul că ne-am făcut 
remarcați în plan virtual, am inspirat 
elevii Colegiului Național „Ștefan cel 
Mare” să construiască prezentul cu 
visuri de viitor: am desfășurat o 
sesiune de recrutare și am selectat 
cei mai abili și pasionați membri. 
Această activitate de recrutare ne-a 
ajutat să atingem în jur de 50 de elevi 
care au aplicat pentru intrarea în 
echipă, prin formularele noastre în 
format fizic și on-line. Majoritatea 
acestor elevi ne știau deja de pe 
Instagram și ne erau urmăritori fideli. 

 
Cu fiecare postare ne-am dezvoltat 
abilitățile de a scrie, am învățat să 
lucrăm și să comunicăm eficient în 
echipă, iar brainstorming-ul nu a 
lipsit nici din acest proces, deoarece 
adesea am colectat idei de la toți 
membrii departamentului pentru a 
crea mici descrieri prietenoase 
pentru postările noastre. 
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Engineering Section 
Primele concepte de roboți au 
apărut în scurt timp după anunțarea 
Freight Frenzy.  Fiecare concept era 
gândit dupa experiența practică ci 
nu după calcule fizice și matematice, 
acest lucru ducând la o multitudine 
de probleme ce vor apărea în 
stadiile de construcție târzii. 

Deși design-ul nostru părea să fie 
perfect, după construcție am 
constatat că era bântuit de o 
multitudine de probleme, care 
împreună au făcut robotul impractic. 
Spre exemplu: 

În primul rând, robotul nostru era 
prea lat pentru a trece prin intrarea 
de la warehouse, dar totodată prea 
scund pentru a trece peste obstacol. 
Acest lucru făcea imposibilă 
participarea la concurs, deoarece nu 
putem depinde de aliați pentru a 
puncta prin shipping elements. 

De asemenea, robotul era prea greu, 
lucru ce îl incetinea. Să nu mai 
menționăm faptul că liftul nu era 
capabil să încarce elemente pe cel 
mai înalt punct al shipping hub-ului. 

RO167 | #19147 
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Engineering Section cntd. 
Învățând din greșeli, am făcut un pas în 
spate, am analizat imaginea de ansamblu 
și ne-am decis să luăm o abordare mai 
științifică. Folosind informații găsite pe 
Internet și învățate la școală am regândit 
întregul design al robotului. Am 
categorizat calculele în două clase: 

• Calcule de caracterizare a robotului 
• Calcule pentru proiectarea robotului 

Am dorit să înțelegem 
capabilitățile robotului nostru 
cât mai bine pentru a putea pune 
la punct un plan pentru 
autonomie cât mai eficient. 
Pentru început, am calculat 
viteza medie a brațului, cu scopul 
de a vedea cât durează să ridicăm 
un cub de la sol la shipping hub.  
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Pentru a nu ne ciocni cu aceleași probleme ca în primele stadii de proiectare, 
am realizat câteva calcule, cu scopul de a putea proiecta robotul mai bine. 
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Aceste calcule ne-au ajutat pentru o mai bună sinergie între adaptabilitate și 
performanță, iar ca bonus am reușit să economisim timp pentru a livra mai 
multe rațe în Endgame. 

RO167 | #19147 

9 



 12 

  

 

  

 
 

  

Engineering Section cntd. 

În proiectarea designului actual, am 
implementat strategia Iterative 
Development, care presupune 
compararea a mai multor designuri 
asemănătoare, cu scopul de a identifica 
versiunea cea mai potentă în cei mai 
buni timpi (festina lente).  Astfel, am 
creat și testat o multitudine de versiune 
de ghiară la un ritm alarmant, după 
două săptămâni ajungând la design-ul 
final. 

EVOLUȚIA GHIAREI 

Șasiul robotului este format din profile 
sub formă dreptunghiulară, cu garda 
apropiată de sol. Motoarele noastre sunt 
orientate orizontal, deoarece am dorit ca 
robotul să aibă centrul de greutate cât 
mai jos pentru a constitui o bază cât mai 
stabilă pentru brațul nostru. De 
asemenea, am preferat să construim un 
cadru care să se poată strecura printre 
bariere și gard decât unul care să poată 
face „off-roading” peste bariere. 

Prototip 1 

Prototip 2 

Rezultat final Rezultat final - CAD 

ȘASIUL ROBOTULUI 

RO167 | #19147 
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Engineering Section cntd.    

  
BRAȚUL ROBOTULUI 
Brațul robotului a fost 
proiectat în așa fel încât să 
punem Freight pe 
Shipping Hub fără să fim 
nevoiți să întoarcem 
robotul la 180 de grade, 
acesta putându-se roti la 
de la un capăt la celălalt al 
robotului. Construcția sa 
este completată de un 
Arm Leveler care ne ajută 
extrem de mult la 
acomodarea înălțimii 
ghiarei în funcție de 
nivelul pe care dorim să 
punem Freight.  

THE ARM LEVELER 

Pentru a ușura livrarea de Game Elements la Shipping Hub, am proiectat un 
mecanism care limitează înălțimea la care poate coborî brațul principal al 
robotului, odată dat peste cap. Acesta constă din patru profile căptușite cu 
cheder, pentru a amortiza impactul brațului în cădere, care sunt amplasate 
astfel încât să putem încărca elements pe cele trei etaje ale Shipping Hub-ului 
și pe vârful acestuia.  

 Primul profil este fixat pe șasiu, oprind brațul la înălțimea celui mai jos etaj. 
Profilele II și III sunt acționate de către două servo-uri, putând fi retrase separat, 
în funcție de nivel. Cel de-al patrulea profil este atașat de un servo, aflat pe braț.  

BRAȚ PENTRU CARUSEL 

Dorind să punctăm cât mai 
mult, ne-am hotărât să 
doborâm rățuște de pe 
carusel. Aici, etapa de 
design a fost destul de 
straight-forward, 
rezultatul final fiind un 
simplu motor Hex 
conectat la două roți de 
cauciuc de 10cm.  

RO167 | #19147 
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Programming Section 

AUTONOMIA  ROBOTULUI 
Autonomia robotului nostru se bazează destul de mult pe camera 
web, pentru care am conceput 3 cazuri. Unghiul său vizual a fost 
reglat astfel încât să putem detecta team shipping element-ul în 
două din cele trei poziții posibile, iar dacă nu se detectează nimic, 
după 3 secunde robotul presupune că se află în cazul trei. 

Cele trei cazuri  sunt identice, cu excepția acționării arm leveler-ului. 
Autonomia noastră se desfășoară astfel: 

• robotul (nu) detectează o rață, declanșând unul 
din cele trei cazuri 

• robotul se deplasează cu spatele până în dreptul 
Shipping Hub-ului 

• robotul se rotește 90° 
• leveler-ul este acționat, în funcție de cazul 

detectat 
• brațul se rotește 180° și aterizează pe o treaptă 

a leveler-ului 
• robotul înaintează spre shipping hub 
• gheara se deschide, livrând preload-ul 
• gheara se închide 
• robotul se îndepărtează de shipping hub 
• brațul este readus în poziția inițială 
• robotul se deplasează carusel 
• robotul se rotește 90°, astfel încât mecanismul 

de rotire a tăvii să fie în poziție 
• robotul învârte caruselul timp de 5 secunde 
• robotul se deplasează lateral, în timp ce un 

senzor de culoare caută culoarea roșu sub robot 
• când senzorul detectează roșu pentru a doua 

oară (care ce înseamnă că robotul a traversat 
întreaga parcare sau cum naiba se cheama 
chenarul ala și senzorul a ajuns la marginea ei) 
robotul se oprește și se deplasează în sens opus 
pentru 0.5 s, pentru a se încadra pentru parcare 
completă 

RO167 | #19147 
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Valori Valoare medie Eroare Eroare medie Interval 
40.4 

40.1 

0.3 

0.4 39.7 – 40.5 
40.7 0.6 
40.3 0.2 
39.7 0.4 
39.6 0.5 

Programming Section cntd. 
Pentru a ne asigura că distanțele parcurse de robot sunt precise, am integrat 
un subprogram în autonomie care se bazează pe encoderele motoarelor din 
drivetrain. Se face media aritmetică a celor patru valori, după care 
subprogramul îngheață codul până când s-a atins distanța introdusă în 
programul principal. Subprogramul este foarte sensibil la schimbări în 
structura robotului, așa că a trebuit să facem niște teste. Robotul este pus 
pe teren, și se delimitează 1 cm în fața unei roți.  

Un mic program afișează pe ecran poziția encoderului acelei roți, iar robotul 
pleacă atunci când programul pornește. Robotul este oprit atunci când roata 
atinge acel marcaj. Astfel, aflăm cu cât avansează encoderul în 1 cm. Valorile 
au variat puțin, după cum era de așteptat, așa că am folosit o veche metodă 
învățată la școală pentru a determina un rezultat mai precis. 
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Task Difficulty Average 
Performance 

Max 
Performance 

Minimum 
Performance 

Reliability 

Park 1 1 1 1 5 
Carousel 1 1 1 1 5 
Cuburi in 
turn 

3 1 1 0 4 

Move the 
ratusca 

5 1 1 0 2 

Task Difficulty Average 
Performance 

Max 
Performance 

Minimum 
Performance 

Reliability 

Park 1 1 1 1 5 
Carousel 1 4.5 6 4 5 
 
Cuburi in 
turn 

3 6 8 3 4 

Programming Section cntd. 
PERFORMANCE STATS 

AUTONOMIE 

CONTROLAT 

Gamepad 1 

Gamepad 2 

RIGHT STICK axa OY – Deplasare pe direcție 
înainte/înapoi  

LEFT STICK axa OX – Deplasare pe direcție 
lateral stânga/dreapta  

RIGHT BUMPER – Rotire robot spre dreapta  

LEFT BUMPER – Rotire robot spre dreapta 

RIGHT STICK axa OY – Ridicare/coborâre braț 

A – Activare gheara  

B -- Dezactivare gheara  

X -- Activare pe direcția FORWARD motor 
carusel  

Y -- Activare pe directia REVERSE motor carusel 

RO167 | #19147 
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  Visuri de viitor 
Deocamdată, pe parcursul sezonului al VI-lea în cadrul călătoriei noastre 
spre cunoaștere, s-a observat cu ușurință o mini globalizare, și anume, o 
,,sacrificare a prezentului de dragul viitorului’’. Este o formă care ne-a 
condus și ne va conduce în continuare la multe lucruri bune. Blizzard Eye 
visează să schimbe prezentul așa cum alții visează să scrie istorie, motto-ul 
nostru fiind ,,Hai să construim prezentul cu visuri de viitor!’’. Fiecare membru 
al echipei noastre are propria sa lumină, lumină pe care noi o numim ambiție.  

Ne place sa generăm în jurul nostru miracole, să privim mereu soarele fără a 
mai vedea umbrele, să credem și să avem încredere. Poate vom atinge 
înălțimi uimitoare, vom renaște din cenușă deoarece credem în frumusețea 
visurilor, nu cunoaștem limite, sperăm până la final și ne asigurăm progresul 
prevăzând din timp reușitele. Cu aceste calități, vom ajunge pe culmi și vom 
atinge stelele cu mâna, viitorul ne aparține. Vom lumina prin perseverență 
toate zările pentru că succesul nostru ar trebui sa fie ca și cerul, împrăștiat 
peste tot, întins pe suprafețe nemăsurabile. Suntem de părere că nimic nu 
se poate întâmpla dacă la început nu a fost vis, chiar dacă acest vis își 
conturează identitatea într-o lume care tinde să ne anihileze în tumulturile 
tehnologiei moderne. 
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 Visuri de viitor cntd. 
Sezonul viitor plănuim să ne găsim iarăși puterea de vindecare în creație, ca 
întotdeauna. Credem, de asemenea, că ‘a cultiva’ o mică sursă de lumină în 
noi este responsabilitatea noastră față de echipă. Făcând astfel de lucruri 
mărunte, dar semnificative, ne vom simți capabili să oferim mai multă 
dragoste acestui domeniu al roboticii în cel mai adevărat sens al cuvântului. 
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