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Uspeh v domovini  
robotike

DIJAŠKI USPEH

M edtem ko je večina 
dijakov uživala le-
tošnje poletne poči-

tnice, so se štirje dijaki Srednje 
elektro in računalniške šole Ma-
ribor (SERŠ) - Rok Mihailović 
Krpan, Jaka Waldhütter, Nejc 
Firbas in Marko Kužner - ter 
njihov mentor Miran Waldhüt-
ter odpravili na dolgo pot proti 
Japonski, v mesto Nagoja, kjer so 
na svetovnem prvenstvu robo-
tov preživeli en teden.

RoboCup je mednarodno 
tekmovanje s področja robo-
tike, inovatorstva in znano-
sti, katerega začetki segajo v 
leto 1997. Prvo svetovno tek-
movanje je bilo tega leta prav v 
Nagoji. Glavni namen tekmova-
nja je promoviranje robotike in 
umetne inteligence. S problemi, 
ki so postavljeni na tekmovanju 
v obliki določenih nalog, želijo 
pokazati, kako lahko roboti po-
magajo v industriji ali rešujejo 
težavne realne probleme.

"Za uvrstitev na svetovno 
tekmovanje je potrebna kva-
lifikacija na državnem nivoju. 
Tiste ekipe, ki na državnem tek-
movanju zmagajo v določeni 
kategoriji, dobijo pravico sode-
lovanja na svetovnem nivoju," je 
pojasnil mentor. Tekmovanja so 
sicer vsako leto v drugi državi, 
SERŠ se je svetovnega prvenstva 
udeležil sedmič zapovrstjo. Bili 
so denimo že na Slovaškem, v 
Braziliji, na Kitajskem, v Mehiki 
in Turčiji, prihodnje leto se od-
pravljajo v Kanado. "Vedno se 
vrnemo s priznanji oz. nagrada-
mi, z vidno uvrstitvijo," se po-
hvali Waldhütter.

Tekmovali v dveh disciplinah

Tekmovanje je razdeljeno na 
šest glavnih področij, od katerih 
vsako vključuje številne katego-
rije in podkategorije. SERŠ sode-
luje na področju RoboCup Junior, 
katerega namen je vključevanje 
mladih raziskovalcev v področje 
robotike. V ekipi je lahko največ 
šest članov in najmanj dva.

Rok in Jaka sta tekmova-
la v t. i. izzivu Rescue Maze, 
pri katerem se mora robot av-

tonomno premikati po labi-
rintu. Na Japonskem je moral 
iskati ponesrečence, saj je la-
birint simuliral prizorišče na-
ravne katastrofe. Ponesrečenci 
so v labirintu predstavljeni kot 
ogrevana telesa, ki jih morajo 
roboti zaznati s temperaturni-
mi senzorji. Nejc in Marko pa 
sta se s svetovno konkurenco 

pomerila v disciplini Rescue 
CoSpace - na tekmovanju v vir-
tualnem okolju. V tej discipli-
ni dijaki robote programirajo, 
da se znajdejo v danem okolju. 
Robotov v tej disciplini tekmo-
valci ne sestavljajo sami, čeprav 
so na tekmovanju ekipe dobile 
realne robote in so morale pro-

gramirati tako robote v simula-
torju kot realne robote.

"Čeprav so tekmovali v dveh 
kategorijah, so si med seboj 
veliko pomagali in so tudi dobri 
prijatelji. S takšnimi mladimi 
je res užitek in veselje delati," je 
ponosen profesor in doda, da 
sicer na šoli predmet robotike 
komaj uvajajo, trenutno deluje le 
krožek. "Veliko je na njihovi sa-
moiniciativnosti, raziskovanju, 
zanimanju. Sam jim malo sve-
tujem in pomagam, jih držim v 
cenovnih okvirjih, ampak cilj 
je, da čim več naredijo sami,"  
pojasnjuje Miran Waldhütter in 
doda, da se tega mnogi mentorji 
žal ne zavedajo.

Izzivov ni zmanjkalo

Čeprav so bili na Japonskem, pa 
ni vse brezhibno delovalo, kakor 
bi se morda pričakovalo. Dijaki so 
se morali spopasti tudi z nekate-
rimi organizacijskimi težavami. 
Arena v disciplini Rescue Maze 
denimo po dimenzijah sploh ni 

ustrezala pravilom, ki jih je obja-
vila organizacija RoboCup za sve-
tovno tekmovanje. Tudi robot v 
tekmovanju Rescue CoSpace, ki je 
predstavljal polovico tekmovanja 
in so ga tekmovalci dobili od or-
ganizatorja, ni pravilno deloval. 
Težave jim je prav tako povzro-
čalo pomanjkanje spanca, ne le 
zaradi časovne razlike sedmih 
ur, ampak tudi zaradi priprav na 
naslednji dan tekmovanja, saj so 
trajale pozno v noč. Ker je Nagoja 
veliko mesto, s kar 2,3 milijona 
prebivalcev, so se morali zbujati 
že ob 6.30, da jim je uspelo biti na 
prizorišču ob 8. uri. Presenečeni 
so bili tudi nad vremenom, saj je 
35 stopinj Celzija spremljala 94- 
do 97-odstotna vlažnost.

Kljub vsemu so dijaki iz-
jemno hvaležni za novo dra-
go c e no  i z k u š nj o,  k i  s o  j o 
finančno podprli šola ter spon-
zorji in donatorji. Pridobili so 
veliko znanja in novih prijate-
ljev, saj se je na tekmovanju po-
merilo okrog 3500 tekmovalcev 
iz več kot 40 držav. Predvsem pa 
so se domov vrnili ponosni na 
uspehe, ki so si jih priborili. Rok 
in Jaka sta namreč dobila pri-
znanje za najboljši ekipni duh, 
Nejc in Marko pa sta dosegla 
odlično tretje mesto v kategori-
ji SuperTeam, v kateri združijo v 
ekipo dve držav, in prvo mesto 
na t. i. friendship turnirju.

Mariborski dijaki so se po državnem  
tekmovanju izkazali še v svetovni konkurenci 

tekmovanja RoboCup

Dijaki Marko Kužner,  
Jaka Waldhütter, Rok Mihailović 

Krpan in Nejc Firbas z mentorjem 
Miranom Waldhütterjem v sredini 
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Dijaki so zelo 
samoiniciativni, 
mentor jih zgolj 
spodbuja


