ZABAVNA DEJSTVA

EKIPA
Člani ekipe:







Lija Kužner (projekt, dnevnik, plakati)
Tea Simič (projekt, anketa, plakati, dnevnik)
Gašper Bervar (projekt, maskota, plakati)
Matija Pilko (projekt, robot, dnevnik)
Jaka Kužner (projekt, robot, FB, dnevnik)
Valentin Šeško (projekt, foto, maketa)

Mentorja:
 Ingrid Zupanc Brečko
 Žan Močivnik
Facebook kontakt:
 FLL Black&White
 #FLLBW
Spletna stran:
 www.fllbw.si

Janez

Raziskovalno vprašanje: Ali lahko preprečimo
neločevanje v skupnostih/blokih?
 Ali lahko omogočimo samo pravilno odlaganje smeti v
prave zabojnike?
 Ali lahko smetem sledimo?
 Ali je možno, da kazen plača samo oseba v bloku, ki ne
ločuje?

Problem
 Smeti ne ločujejo vsi.
 Kazen plačajo vsi prebivalci bloka.
 Smeti se ne sledijo.

Naša rešitev: Smetko sledko

Pingo 2.0
Robot
 enostavna, trdna
konstrukcija
 velika zanesljivost,
natančnost
 4 motorji
o 2 za premikanje (NXT)
o 2 za nastavke pri
posameznih nalogah
(mala EV3)
 4 senzorji:
o 1 gyro
o 2 color
o 1 touch
 lego motocikel
o amortizerji za sani
o kolesa za vožnjo

Naloge
1) tovarna
2) delavci + vrečka
3) rušenje +
kompostnik +
motor
4) vredne stvari
5) pobere kompost +
vrečko + želvo
6) tovornjak (tovor +
vodilo) + igrača
7) želva + hobotnica
(VK) + piščanec
(MK) + črne kocke
v zabojnik







Prenovljen ekološki otok in novi zabojniki s skenerjem.
Nove posebne vrečke za smeti s črtnimi kodami.
Sledi smetem.
Za določen tip vrečke se odpre ustrezni zabojnik.
Porabnik s skenerjem poskenira črtno kodo in če je prava,
se odpre tudi ustrezni zabojnik za smeti.

Prednosti





Omogoča sledljivost smetem.
Kazen v bloku plača le oseba, ki ne ločuje.
Ob pravilni kombinaciji se odpre ustrezni zabojnik.
Inšpektor ali komunalni delavec samo poskenira črtno
kodo in ve, kdo je njen uporabnik.

Strokovnjaki
 diplomirani inženir avtomatike + čistilka na šoli
+ strokovnjaki iz Simbia + delavec na Simbiu + tiskar

Delitev
 ciljna publika: stanovalci blokov, sošolci
 strokovnjaki Centra za ravnanje z odpadki Celje
 spletna stran ekipe: www.fllbw.si

