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زمین لیگ امدادگر شباهتهایی با لیگ روباتهای  mazeیا الیبرنت دارد؛ به این صورت که روبات در محل شروع
قرار میگیرد و باید مسیر صحیح را پیدا کند .روبات در طول مسیر با راهروهایی در جلوی خود مواجه است که تنها یکی از
راهروها مسیر صحیح است و بقیه آنها به بنبست منتهی میگردد .مسیر هیچ گونه خط یا عالمتی ندارد که روبات بتواند از
آنها تبعیت کند .تنها یک مسیر صحیح وجود دارد و روبات باید با استفاده از دیوار مسیر صحیح را از بین چندین مسیری که
روبهروی آن قرار میگیرد انتخاب کند و پیش رود .روباتها حق ندارند نقشهی زمین را پیش از شروع مسابقه ذخیره کنند و
باید زمین را جستجو کنند.

بعضی از قسمتهای زمین که معموالً خانهای با ابعاد  03×03سانتیمتر مربع میباشد ،سیاه رنگ است و روباتها وارد
آن شوند .این خانههای سیاه رنگ معموالً در بنبستها و مسیرهای انحرافی قرار گرفتهاند .روبات پس از طی مسیر در اتاقهای
پایین ،به سطح شیبدار میرسد (سطح شیبدار هیچ گونه عالمت یا خانهی سیاه رنگ ندارد) .مسیر ،پس از طی سطح شیبدار،
به اتاق انتهایی ختم می شود.
وظیفه این گونه روباتها تشخیص مصدومهایی است که از خود حرارت تولید میکنند و دمایی در حدود دمای بدن
انسان دارند .این مصدومین در ارتفاعی پایین (نزدیک زمین) به دیوار چسبیدهاند .در سطح شیبدار هم ممکن است مصدومین
وجود داشته باشند.
دیوارهای زمین سفید رنگ بوده و باز تابندهی خوبی برای امواج فروسرخ ( )IRمیباشند .در روی زمین مانع ،سرعت
گیر و خرده های چوب وجود دارد که روبات باید از آنها عبور کند .برای اندازهی روبات هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد ،به
جز اینکه ارتفاع آن به همراه تمام تجهیزاتش نباید بیش از  03سانتیمتر باشد و به زمین نیز نباید آسیب وارد کند.
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مقدمه
سناریوی امداد و نجات  : Bزلزله به شهر ضربه وارد میکند و خانهها را ناپایدار میکند .پرسنل امداد و نجات باید
به درون این خانهها بروند اما فرصت اندکی برای خانهها میتوانند صرف کنند .این شرایط انجام عملیات را برای
امدادگران بسیار خطرناک میکند .در عوض ،یک ربات برای پیدا کردن مصدومان درون خانهها فرستاده میشود و
مکان دقیق مصدومان برای امدادگران ارسال میشود.
همچنین مکانهایی وجود داردکه امکان دارد ربات در آن از حرکت باز ایستد مانند :حفرهها و گودالها که آنها را
با خانههای سیاه رنگ مشخص کردیم .هنگامی که ربات کل خانه را جستجو کرد و کلیه مصدومان را پیدا کرد باید
به سرعت از خانه خارج شود.

تفاوتهای امداد  Aو امداد B
هیچ خطی بر روی زمین امدادگر  Bوجود ندارد .در عوض ربات باید درون الیبرنت جستجو کند .مسیر در الیبرنت
در هر مرحله متفاوت است (دیوارها در هر مرحله جابهجا میشوند) .همچنین در زمین امدادگر  Bبیشتر از یک
مصدوم وجود دارد .ربات باید مکان مصدوم را مشخص کند و الزم نیس آن را نجات دهد.

 .1زمین :
 .1.1توضیحات :
 .1.1.1ماز از طبقات مختلفی که در سطح افق قرار دارند تشکیل شده است.
 .1.1.1طبقات مختلف توسط سطح شیبدار به هم متصل شدهاند .سطح شییبدار ،حیداکرر شییبی معیادل  03درجیه
نسبت به افق دارد و به صورت مستقیم است.
 .1.1.0اتاقها و سطح شیبدار ،هر دو دارای دیوارهایی با ارتفاع حداقل 15سانتی متیر اسیت .دیوارهیا رنیگ روشینی
دارند سفید یا نزدیک به رنگ سفید.
 .1.1.4راهروها و شیبها دارای حداقل عرض  03سانتی متر هستند( .به همراه  1سانتیمتر خطا)

 .1.2طبقات :
 .1.1.1رنگ کف ،سفید و یا نزدیک به آن است .این رنگ میتواند مات و یا برّاق و یا حتی دارای بافتی مانند موکیت
باشد (راجع به جنس کف ،هیچ پیش فرضی وجود ندارد) .در محل اتصال اتاقها ،ممکن است ناهمواریهیایی
در حدود  5میلیمتر وجود داشته باشد .ضمنا احتمال دارد کف زمین سوراخهیایی بیه انیدازهی  5میلییمتیر
وجود داشته باشد که برای اتصال دیوارها میباشد.
 .1.1.1در تمام زمین خانههای سیاه رنگ وجود دارد که ورود به آنها مجاز نیست .محل کاشییهیای سییاه و محیل
شروع مسابقه به صورت اتفاقی و در اول هر مسابقه بعد از زمان آماده سازی تییم مشیخص مییشیود .ممکین
است کاشیهای سیاه در محل خود بر روی زمین کامال نصب نشده باشند.
 .1.1.0همچنین در زمین خانههای نقرهای وجود دارد که نشان دهنده نقطه بازرسی است 0.1.1( .را ببینیید)ممکین
است کاشیهای نقرهای در محل خود بر روی زمین کامال نصب نشده باشند.
 .1.1.4کاشیهایی که ابعاد  03در  03سانتیمتر دارند و بین دیوارها محصور است امکان دارد تا  2سانتی مترر طارا
داشته باشند.

.1.3مسیر:
 .1.0.1دیوارها ممکن است هدایت کننده به سمت ورودی/خروجی باشند در این صورت به آنها "دیوارهای خطیی"
گفته میشود و به دیوارهایی که هدایت کننده نباشند "دیوارهای شناور" گفته میشود.
 .1.0.1عرض مسیر حدودا  03سانتیمتر است ،حتی میتوانند کل اتاق را شامل شوند.
 .1.0.0یکی از کاشیها ،کاشی ورودی است .کاشی ورودی جایی است که ربات مرحله را شروع و تمام میکنید .ایین
کاشی ممکن است در طبقه دوم باشد اما روی شیب نمیتواند قرار داشته باشد.
 .1.0.4کاشی شروع همیشه یک محل بازرسی است .زمان مشخص شدن کاشی شروع و نقرهای در هر مرحله ،بعید از
زمان آماده سازی تیم میباشد.

 .1.4آوار و موانع:
 .1.4.1سرعت گیرها دارای حدود قطر 1سانتیمتر هستند .رنگ آنها سفید یا نزدییک بیه سیفید اسیت و بیه زمیین
متصل شده اند .امکان دارد سرعت گیرها زاویهدار باشند.
 .1.4.1حدود قطر آوار  0میلی متر است و به زمین متصل نیستند .آوار شامل اجسیام کیوچکی مریل خیالل دنیدان،
چوب کبریت و  ...میباشند.
 .1.4.0آوار هر جایی از زمین به غیر از سطح شیبدار میتواند قرار بگیرد.
 .1.4.4موانع ممکن است شامل بلوک ،آجر ،وزنه و یا اجسام بزرگ و سنگین باشند .از ربات انتظار میرود تا موانیع را
دور بزند .موانع در صورت جابهجا شدن ،تا اتمام مرحله امتیازگیری به مکان اولیه باز نمیگردد.
 .1.4.5موانع هنگامی که استفاده شوند به هیج وجه مانع ربات برای یافتن مسیر درست نمی شوند.
 .1.4.1ارتفاع موانع حداکرر  43سانتیمتر و عرض آنها در حدود  13سانتیمتر است و به شکل مستطیل یا اسیتوانه
میباشد.
 .1.4.1موانع میتواند فقط در راهروها و با حداقل  13سانتیمتر فاصله از نزدیکترین دیوار قرار بگیرند.

 .1.5مصدومین:
 .1.5.1مصدومین منبع گرمایی هستند و در نزدیکی کف زمین قرار میگیرند (مرکز آنها بیین  1تیا  13سیانتیمتیر
باالتر از زمین است).
 .1.5.1مساحت مصدوم از  15سانتیمتر مربع بیشتر است.
 .1.5.0داوران سعی میکنند دمای مصدوم و دمای محیط مسابقات متفیاوت باشیند .دمیای مصیدوم تیا حید امکیان
نزدیک دمای بدن انسان میباشد( .حدودا بین  18تا  43درجه سانتیگراد)
 .1.5.4در هر مرحله حداقل  5عدد مصدوم فعال وجود دارد.
 .1.5.5ممکن است مصدومهایی باشد که روشن نباشد ،این مصدومها نباید شناسایی گردد( .در صورت شناسایی عدم
پیشروی برای ربات به شمار می رود)
 .1.5.1مصدومین هیچگاه در خانههایی با کاشی سیاه یا خانههایی که مانع در آنها هست قرار نمیگیرد.

 .1.6بسته امداد :
 .1.1.1بسته امداد یک جعبه کامل برای امداد رسانی به مصدومینی که در یک فاجعه واقعی دچار سیانحه شیده انید
می باشد ،که سمبل قطعات و ابزاری است که در روند کمک رسانی استفاده مییشیوند .ماننید موقعییت ییاب
جغرافیایی یا چیزی به سادگی منتشر کننده نور.
 .1.1.1بسته امداد ترجیحا باید شامل یک  LEDروشن باشد اما همچنین میتواند شامل دیگر قطعیات الکترونیکیی
وزنی یا مغناطیسی باشد.
 .1.1.0حداقل حجم هر بسته امداد باید  1سانتی متر مکعب باشد.
 .1.1.4هر تیم می تواند حداکرر  11عدد از این بستههای امداد را با خود داشته باشد.
 .1.1.5چند مرال از بستههای امداد در آخر قوانین آورده شده همچنین هر تیم میتواند طراحی منحصر به فرد خیود
را داشته باشد.
 .1.1.1هر تیم مسئول تمام بستههای امداد خود میباشد (حداکرر  11بسته) ،که شامل حمل بستههیا بیه مسیابقات
میباشد .کاپیتان تیم مسئول جاگذاری بستهها در ربات و همچنین پاک نمودن زمین پس از اعالم اتمام بازی
توسط داور میباشد.

 .1.1شرایط محیطی (نوری و مغناطیسی)
 .1.1.1تیم ها باید انتظار این موضوع را داشته باشند که شرایط محیطی مسابقات با شیرایط محیطیی زمیین تمیرین
آنها متفاوت است.
 .1.1.1تیمها باید برای تطبیق ربات خود با شرایط نوری محل برگزاری مسابقات آمادگی داشته باشند.
 .1.1.0شرایط نوری و مغناطیسی ممکن است درطول مسابقات تغییر کند.
 .1.1.4زمین مسابقات ممکن است تحت تاثیر میدان مغناطیسی باشد (یرای مرال توسط سیمکشی یا اشیا فلزی زیر
زمین ایجاد شده باشد)
 .1.1.5امکان دارد تماشاگران از مسابقه عکسبرداری کنند و موجب تابش نور مرئی یا فروسرخ بر روی زمین و روبات
گردند .اگرچه کمیته فنی تالش میکند تا این گونه شرایط را در طول مسابقه از بین ببیرد ،امیا تییمهیا بایید
روبات خود را به گونهای بسازند که در مقابل چنین اتفاقاتی مرل نور فلش دوربین دچار مشکل اساسی نشود.
 .1.1.1کمیته برگزاری تمام تالش خود را انجام میدهد تا دیوارها به خوبی به زمین متصل شوند ،بنیابراین ربیات بیا
ضربههای خود نباید به دیوارها آسیب برساند

 .2ربات
 .2.1کنترل
 .1.1.1ربات باید به طور خودکار کنترل شود .استفاده از کنترل از راه دور  ،هدایت دستی ربات یا تبادل اطالعات بیه
هر صورت مجاز نمیباشد.
 .1.1.1ربات باید به صورت دستی و توسط کاپیتان تیم شروع به کار کند.
 .1.1.0رباتها میتواند از روشهای مختلفی برای طی کردن زمین استفاده کنند .اما همهی این روشها باید مبتنیی
بر جستجوی خود روبات باشند و ذخیره کردن نقشهی زمین مجاز نمیباشد.
 .1.1.4ربات در هیچ صورتی نباید به هیچ یک از اجزاء زمین آسیب برساند.

 .1.1.5یک کلید ایست/توقف باید بر روی روبات تعبیه شده باشد تیا در هنگیام صیدمه زدن بیه زمیین ییا تخطیی از
قوانین ،به راحتی توسط کاپیتان متوقف گردد .تیمها اجازه دارند در طول زمان مسابقه فقط از یک کلید برای
شروع مسابقه و زمان عدم پیشروی استفاده نمایند.
 .1.1.1روبات باید پس از روشن شدن به وسیله نمایندهی تیم ،به صورت خودکار عمل کند .هر گونه دخالیت انسیانی
در هنگام مسابقه –بدون اجازه داور -مردود بوده و در صورت مشاهده ،تیم خاطی حذف میشود.

 .2.2ساختار
 .1.1.1ارتفاع روبات نباید از  03سانتیمتر بیشتر باشد.
 .1.1.1روباتها نباید از سنسور یا وسیلهای استفاده کنند که بتوانند پشت دیوار را بینند.
 .1.1.0روباتها باید اساسا توسط دانشآموزان ساخته و برنامهنویسی شده باشند .اما استفاده از کییتهیای آمیاده تیا
حدی که قوانین را نقض نکند مانعی ندارد .تیمهایی که از این گونه کیتها استفاده میکنند موظفند تیا ییک
ماه قبل از برگزاری مسابقات با کمیته فنی مشورت کنند (دانش آموزان بایید در میورد نحیوهی کیارکرد ایین
کیتها توضیحات کاملی ارائه دهند) .توجه کنید که استفاده از کیتهای آماده که با اسم روبات ماز ،امیدادگر
یا چنین عناوینی به فروش میرسد ،غیر قانونی است .مگر این که در برنامه و ساختار مکانیک ایین روبیاتهیا
تغییرات اساسی ایجاد شده داده باشد .به هر حال تشخیص این مسأله با کمیتهی فنی است .تاکید مییکنییم
در صورتی که از این کیتها استفاده میکنید ،قبل از مسابقات حتما به کمیته فنی اطالع دهید .ایین کییت-
های آماده باید قابل خریداری توسط بقیه تیمها نیز باشد .لذا شرکت کنندگان باید توضییحات کیافی در ایین
مورد را به اعضای کمیتهی فنی ارائه دهند.
 .1.1.4هر تیم فقط و فقط باید یک روبات داشته باشد .این روبات میتواند پس از شروع مسابقه به صورت خودکار به
یک یا چند "روبات کوچکتر(جزئی)" تبدیل شود اما در ابتدای هر مسابقه یک روبیات واحید (روبیات میادر)
روی زمین قرار میگیرد .در شرایطی که روبات شما به روباتهای کوچکتری تبدیل شود ربیاتهیای کوچیک
هرکدام باید توانایی حرکت و تشخیص مصدوم داشته و تمام آنها به نقطه آغاز برگردد.
 .1.1.5هرگونه وسیلهی رادیویی که روی روباتها متصل شده باشد ،فارغ از اینکه مورد استفاده باشد یا خییر ،باعی
حذف تیم از مسابقات میشود (به غیر از بلوتوث کالس 1و  0و .)Zigbee connection
 .1.1.1به دالیل ایمنی استفاده از لیزر بر روی هیج روباتی مجاز نیست.
 .1.1.1تمام تیمها موظفند در زمان مشخص شده برای مسابقه آماده باشند.
 .1.1.8در صورتی که مشاهده شود مربی تیم در حال کمک کردن است یا کمیته فنی متوجیه شیود کیه روبیات بیه
وسیله دانش آموزان ساخته نشده است ،آن تیم از مسابقه حذف میگردد.
 .1.1.9تیمهای مشابه از یک موسسه یا ارگان اجازه حضور در مسابقه را پیدا نمیکنند.
 .1.1.13تغییرات اساسی در ربات (خصوصا در طول زمان بین پذیرش گزارشفنی و شروع مسابقه) بدون هماهنگی
با کمیته فنی موجب حذف تیم از کل مسابقه میشود.

 .2.3تیم
 .1.0.1هر تیم اجازه دارد تنها یک ربات در زمین داشته باشد.
 .1.0.1هر تیم باید حداقل  1شرکت کننده داشته باشد
 .1.0.0به قوانین افراد قسمت  .0.1مراجعه کنید.

 .2.4بازرسی
 .1.4.1روباتها توسط کمیته داوران در طول مسابقات جهت چک کردن رعایت محدودیتها بازرسی خواهند شد.
 .1.4.1اگر تیمها در حین مسابقات در روبات خود تغییری دادند ،باید روبات خود را جهت بازرسی مجدد تحویل
داوران دهند.
 .1.4.0از تیمها سوال در مورد عملکرد روبات خواهد شد .تا داوران اطمینان کسب کنند که ساخت و برنامهریزی
روبات کار خود دانشآموزان است .این اطالعات بین اعضای کمیته فنی محفوظ است.
 .1.4.4ممکن است از دانشآموزان خواسته شود که مصاحبهای در مورد ساخت روبات خود انجام دهند.

 .2.5تخلفات
 .1.5.1هرگونه تخلف از قوانین بازرسی موجب جلوگیری از شرکت روبات در مسابقات میگردد.
 .1.5.1تنظیمات روبات باید در زمان مشخص شده انجام شود و تیمها نباید زمان مسابقه را برای تنظیم روبات خود
دچار وقفه نمایند .استفاده از کامپیوتر در زمان آماده سازی تیمها غیر مجاز است.
 .1.5.0اگر تیمی حتی با تنظیمات انجام شده نتواند وظایف خود را انجام دهد ،از آن مرحله حذف میشود.
 .1.5.4اگر تاثیر کار مربی بر روبات زیاد باشد یا روبات در کل کار دانشآموزان نباشد ،آن تیم از ردصالحیت خواهد
شد و حق ادامه حضور در مسابقه را نخواهد داشت.

 .3بازی :
.3.1تمرین قبل از شروع بازی:
 .0.1.1در هر مرحله سعی میشود که به تیمها فرصتی داده شود تا خود را برای مسابقه آماده کنند.
 .0.1.1اگر زمین تمرینی به تیم ها داده شود اختصاص زمان تمرین و تنظیم به تیمها مبتنی بر تصمیم کمیتیه فنیی
خواهد بود.

 .3.2اعضا
 .0.1.1هر تیم موظف است یک نفر را به عنوان کاپیتان (نماینده) و یک نفر را به عنوان کمک کاپبتیان معیین کنید.
فقط این دو فرد میتوانند در کنار زمین مسابقه و زمین تمرین بایستند و دستورات داور را اجرا کنند.
 .0.1.1کاپیتان فقط زمانی قادر به جابه جا کردن ربات است که با داور مسابقه هماهنگ کرده باشد.
 .0.1.0بقیهی اعضای تیم باید در ناحیهای ،حداقل  1/5متر دورتر از زمین مسابقه بایستند.
 .0.1.4در حین بازی هیچ یک از اعضا اجازه دست زدن به ربات را ندارند.

 .3.3شروع بازی:
 .0.0.1مسابقه در زمان مشخص شده شروع خواهد شد حتی در صورتیکه تیم حضور نداشته باشد یا آمیاده نباشید.
جدول زمانبندی در محیط مسابقات درج خواهد شد.
 .0.0.1هنگامیکه مسابقه آغاز میگردد ،روباتها به هیچ دلیلی اجازهی خروج از زمین را ندارند .هر دور حیداکرر 13
دقیقه طول میکشد.
 .0.0.0زمان کالیبراسیون فقط برای خواندن اعداد سنسورها می باشد ،از آغاز زمان کالیبراسیون روبات حق اسیتفاده
از منبع تغذیه و کامپیوتر را ندارد.
 .0.0.4زمان کالیبراسیون باید برای هدف گفته شده در بند  -0-1استفاده شود و نه برای نقشیهبیرداری از زمیین ییا
ذخیره مکان مصدومین .مشاهده ی هرگونه فعالیت در راستای نقشه برداری از زمین موجب حیذف روبیات در
آن مرحله میشود.
 .0.0.5مکان کاشیهای سیاه و نقره ای به انتخاب داور برای هر تیم تغییر میکند .مکان خانههیای سییاه و نقیره ای
بعد از اعالم آمادگی تیم برای شروع مرحلهی اصلی مشخص میشود (  0.0.1را ببینیید) .داور قبیل از شیروع
مرحلهی اصلی از قابل حل بودن زمین اطمینان حاصل میکند.
 .0.0.1هر تیمی که برای شروع مرحلهی اصلی آمادگی دارد ،باید داور را آگاه سیازد تیا داور از کاپیتیان بخواهید کیه
مسابقه را شروع کند .زمانی که روبات شروع به مسابقه کند داور کاشیهای سیاه و نقیرهای را در جیای خیود
قرار میدهد.

 .3.4شروع مسابقه
 .0.4.1زمانی که مرحله اصلی شروع شود هیج کالیبراسیونی مجاز نیست ،که شامل برداشتن قطعات ربات که بر روی
زمین افتاده نیز میشود.
 .0.4.1تمام قسمتهای ربات چه از عمد و چه غیر عمد که در زمین باقی بمانند تا پایان مرحله در زمین بیاقی میی-
مانند .شرکت کننده حق دست زدن یا برداشتن قطعات را از زمین هنگام بازی ندارند.
 .0.4.0تیمها حق ندارند هرگونه اطالعات اضافه و یا پیشرفتهای را در مورد زمین بیه ربیات بدهنید .هیدف تشیخیص
زمین به وسیله ربات است.

 .0.4.4کاشیهای دیده شده کاشیهایی هستند که اگر از باال به آن ها نگاه کنید بیشتر از نصف ربیات در آن کاشیی
باشد.

 .3.5امتیازبندی
 .0.5.1ربات برای تشخیص درست هر مصدوم امتیاز کسب میکند .برای هر مصدوم روی دیوارهای شناور  15امتییاز
و هر مصدوم روی دیوارهای خطی  13امتیاز به ربات تعلق میگیرد .اگر مصدوم در خانهای قرار بگیرد که یک
دیوار خطی در یک طرف آن وجود داشته باشد  13امتیاز برای هر مصدوم در نظر گرفته میشیود حتیی اگیر
مصدوم بر روی دیوار شناور باشد .برای کسب امتیاز روبات باید در فاصلهی  15سانتیمتری قبیل و ییا بعید از
مصدوم بایستد و سپس یک چراغ را به مدت  5ثانیه خاموش و روشن کند و یک بسته امیداد قبیل از حرکیت
قرار دهد .هنگامی که ربات وظایف خود را به خوبی انجام داد آنگاه به عنوان مصدوم موفق و گسترش بسیته
امداد برشمرده می شود.

 .0.5.1ربات باید بسته امداد را در کاشیای که مصدوم در آن واقع شده رها کند و بیرای بدسیت آوردن امتییاز قیرار
گیری بسته امداد باید بسته امداد پس از رها شدن در مجاورت  15سانتی متری مصدوم باشد .ربات برای هیر
قرار دادن موفق بسته امداد  13امتیاز دریافت میکند .برای هر مصدوم فقط یکبار قرارگیری موفیق محاسیبه
می شود و اگر برای یک مصدوم بیش از یک بسته قرار داده شود امتیاز اضافهای ندارد.
 .0.5.0به هر ربات یک امتیاز ویژه تعلق میگیرد که طبق رابطهی زیر محاسبه میشود:

امتیاز ویژه = (تعداد عدم پیشروی×( – )13تعداد مصدومین درست×(+)13تعداد گسترش موفق×)13
 .0.5.4به ازای هر عبور موفق از سرعت گیر ربات  5امتیاز دریافت میکند.
 .0.5.5باال رفتن از شیب.برای باال رفتن از شیب ربات  13امتیاز دریافت میکند .کسب این امتیاز به این شرط اسیت
که ربات از زمین مسطح قبل از شیب تا زمین مسطح بعد از شیب را بدون کمک بپیماید.
 .0.5.1برای پایین آمدن از شیب ربات  13امتیاز دریافت می کند .کسب این امتیاز به این شرط است که ربات از
زمین مسطح باالی شیب تا زمین مسطح پایین از شیب را بدون کمک بپیماید.
 .0.5.1ربات برای هر دیدن محل بازرسی  13امتیاز دریافت می کند .به  0.4.4برای تشخیص صحیح کاشی دیده
شده رجوع کنید.
 .0.5.8امتیاز اتمام بازی با موفقیت (اتمام موفق :حرکت از نقطهی آغاز که توسط داور مشخص میشود و رفتن به
طبقه باال و بازگشت به نقطه آغاز و توقف بر روی کاشی شروع) در صورتی محسوب میشود که ربات تا زمان

اعالم داور بر روی کاشی شروع ساکن بماند .به ازای هر مصدوم که با موفقیت شناسایی کرده  13امتیاز می-
گیرد.
 .0.5.9در صورت برابر شدن امتیاز دو تیم در انتهای بازی تصمیم گیری بر اساس زمان طی مسیر می باشد.
 .0.5.13هیچ امتیازی دو بار حساب نمی شود .برای مرال اگر بک ربات برای چندمین بار از یک سرعت گیر عبور
کند فقط یک بار محاسبه شده و به ازای عبور موفق از آن کاشی امتیازی دریافت میکند .این قانون برای
تمام امتیازات ذکر شده صادق می باشد.

 .3.6عدم پیشروی:
 .0.1.1عدم پیشروی در موارد زیر اتفاق می افتد:
الف) هرگاه کاپیتان تشخیص دهد و اعالم کند.
ب) هنگامی که ربات موفق به عقب نشینی از کاشی سیاه نشود .برای عقب نشیینی موفیق ربیات بایید بیدون
چرخش در خانه سیاه به عقب باز گردد .توضیح قسمت  0.4.4را مشاهده کنید.
ج) ربات یا اعضای تیم به زمین مسابقات صدمه وارد کنند.
د) اعضای تیم بدون اجازه از داور در کار ربات دخالت کنند با یه زمین دست بزنند.
ه) داور بنا بر نظر خود نیز میتواند عدم پیشروی اعالم کند( .باتوجه به نظیر خیود و تشیخیص عیدم حرکیت
هدفدار و عدم تشخیص مصدوم به صورت مستمر در یک ربات اعالم عدم پیشروی نماید)
 .0.1.1در صورتیکه روباتی دچار حالت عدم پیشروی شد ،ربات باید به آخرین محیل بازرسیی دییده شیده بیازگردد.
ربات در هرجهتی که کاپیتان تشخیص دهد میتواند قرار بگیرد .به توضیح قسمت  0.4.4رجوع شود.
 .0.1.0بعد از رخ دادن عدم پیشروی کاپیتان ممکن است برنامیه و تغدییه ربیات را ریسیت کنید (خیاموش و روشین
کردن) .انجام هرگونه تغییر در برنامه و یا دادن هرگونه اطالعاتی از زمین به ربات خطا محسیوب میی شیود و
باع حذف تیم از آن مرحله میشود.
 .0.1.4در هر زمانی تیم میتواند از مسابقه انصراف دهد .امتیازهای کسب شده تا زمان انصراف ثبت میشود.

 .3.1پایان بازی:
 .0.1.1مرحله اصلی تمام می شود هرگاه :
الف) زمان مجاز مسابقه تمام شود.
ب) کاپیتان تیم اتمام تیم را اعالم کند.
ج) هنگامی که ربات به خانه شروع بازی برگردد و امتیاز پایان بازی را کسب کند.

 .4شفاف سازی مشکالت:
 .4.1داور
 .4.1.1در طول مسابقه  ،تحت هر شرایطی  ،تصمیم نهایی  ،تصمیم داور است.

 .4.2شرایط خاص
 .4.1.1در شرایط خاص مرل موارد پیشبینی نشده و یا تواناییهای روبات یک تیم ،ممکن است تغیییرات انیدکی در
قوانین مسابقه صورت پذیرد .این تغییرات البته درصورت موافقت اکرریت اعضای کمیته فنی اجرا خواهد شد.
 .4.1.1در صورتیکه هیچ یک از اعضای تیم در جلساتی که کمیته فنی با تیمها برگزار میکند حضور نداشته باشیند،
هیچ مسئولیتی متوجه کمیته فنی نمیباشد.

 .5مستندات:
 .5.1گزارش فنی (:)TDP
 .5.1.1تمامی تیم ها موظفند در زمان مقرر ،توضیحات فنی تیم خود ( )PDTو یک فیلم وییدویی از روبیات خیود را
برای کمیتهی فنی ارسال کنند .تنها مالک تصمیم گیری برای حضور اولیهی یک تییم در مسیابقات  PDT ،و
فیلم ربات خواهد بود.

 .5.1.1با توجه به حجم باالی ثبت نام کنندگان و محدود بودن زمان مسابقه ،تنها تیمهایی مجاز به شیرکت هسیتند
که  PDTو فیلم آنها به تایید کمیتهی فنی برسد .مؤکداً توصیه میشود تیمها  PDTکاملی ارائه کنند (روش
نگارش و تهیهی  TDPاز طریق سایت مسابقات به اطالع شما خواهد رسید).
 .5.1.0در زمان ارائهی سمینار ،دانش آموزان کلیه تیمها  ،باید ایین آمیادگی را داشیته باشیند طیی ییک ارائیهی 15
دقیقهای ،با نمایش اسالید (پاور پوینت ییا پیی دی اف) ،مراحیل سیاخت روبیات ،نحیوه کیارکرد مکیانیکی و
الکترونیکی و الگوریتم کاری را به کمیتهی داوران و سایر دانیشآمیوزان حاضیر در مسیابقات توضییح دهنید.
بدیهی است تیمهایی که در این مصاحبهی عمومی حاضر نشوند ییا ارائیهی ضیعیفی داشیته باشیند ،اجیازهی
حضور در مسابقه را نخواهند داشت .در این ارائه ،تیمها باید به صورت دقییق بیه سیواالت داوران و حضیار در
مورد روبات خود پاسخ دهند و به ارائهی نقشهها و محاسبات مکانیکی و الگوریتم بپردازند.
 .5.1.4اگر تیمی از قوانین پیروی نکرده باشد ،فرصتی به آن تیم داده میشود تیا روبیات را اصیال کنید .پیس از آن
فرصت ،اگر روبات اصال نشد و یا در طول مسابقات بیاز هیم بیا قیوانین مغیایرت داشیت ،از شیرکت تییم در
مسابقات ممانعت به عمل میآید.
 .5.1.5در روز ارائه ،از دانش آموزان با توجه به نوع وظایف محوّله ،که در  TDPمشخص شده است ،پرسش مییشیود.
دانشآموزان با پاسخ دادن به سوالهای مرتبط ،توضیحات کافی را در ارتباط با انجام تمیام مراحیل سیاخت و
برنامه نویسی روباتها به کمیته فنی ارائه میدهند.
 .5.1.1عدم حضور در زمان مقرر یا آماده نبودن برای ارائه منجر به حذف تیم خواهد شد.
 .5.1.1تیمها باید دقت کنند که تمام الگوریتمها و سخت افزارهای به کار رفته در روبات ،باید به همراه عکس و فیلم
در گزارش ذکر شود.

 .5.2مستند سازی:
 .5.1.1گزارشکار تیمها در ابتدای مسابقات تحویل گرفته میشود .تیمها توجه داشته باشند که گزارشکیار بیا
ارائه شده در قبل از زمان مسابقات متفاوت است.
 .5.1.1تیمها بایستی گزارشکار خود را بر روی  CDدر حداقل  03صفحه ،به کمیتهی فنی تحویل دهند که شیامل
عکس و گزارش کاملی از ساخت روبات ،و بررسی علمی عملکرد آن میباشد .اسالید آماده شده برای ارائیه در
روز مسابقات باید به فرمت  Power Point ،PDFو یا  Flashو شامل مشخصات کامل روبیات ،مشخصیات همیه
اعضای تیم ،عکس و فیلمهایی از مراحل ساخت و آزمایش روبات میباشد (کمیته مجاز به انتشار گزارش فنی
تیمها میباشد).
 .5.1.0ارائه باید شامل اطالعاتی در مورد تیم و چگونگی آماده شدن برای مسابقات باشد .اطالعیاتی کیه الزم اسیت
ذکر شوند عبارتند از:
TDP

 نام تیم
 بخش

 اسامی و عکس اعضای تیم
 شهر

 مدرسه و منطقه

 تصاویری از روبات در حال ساخت
 اطالعات مربوط به روبات  ،از جمله نقشهها  ،طر های مکانیکی و کدها

 هر ویژگی جالب یا غیر معمول از روبات و خالقیتهای به کار برده در ساخت روبات
 این تیم امیدوار است در رباتیک به چه هدفی نایل شود.

 .5.1.4پنج تیم به عنوان تیمهای برگزیده در طراحی پوستر و ارائهی سمینار انتخاب میشوند و به امتیاز هر کدام از
این تیمها " ده درصد" بنا به نظر کمیته ی فنی اضافه خواهد شد.
 .5.1.5این امکان در اختیار هر تیم قرار خواهد گرفت تا در پوستری به ابعاد ( A0در فضایی عمومی) راجع به روبیات
خود توضیح دهد.
 .5.1.1کمیته ی داوران از همکاری بین تیم های مختلف حمایت میکند.

 .6نظام رفتاری:


روباتهایی که به زمین مسابقه آسیب برسانند ،از دور مسابقات کنار خواهند رفت.



دانشآموزان و افرادی که به زمین و تجهیزات دیگر تیم هیا آسییب وارد کننید ،از شیرکت در کیل مسیابقات محیروم
میشوند.



هر تصمیمی که توسط کمیتهی داوران گرفته شود ،تصمیم نهایی است و تیمها باید به آن احترام بگذارند.



از حضور مربیان و اعضای دیگر اعم از والدین و یا مسئولین مدرسه ،در محیل کیار دانیشآمیوزان ممانعیت بیه عمیل
خواهد آمد.



هرگونه کمک اساسی مربیان در ساخت و برنامه نویسی روبات ،ممنوع اسیت و در صیورت تشیخیص داوران ،آن تییم
حذف میشود.



تیمهای شرکت کننده باید متناسب با مکان علمی رفتار نمایند و تیمهای دختر با فیرم مدرسیه و تییمهیای پسیر بیا
لباس و رفتار مناسب در مسابقه حضور داشته باشند .تاکید میشود هرگونه رفتار نامناسب منجر به حذف تییم میی-
شود .هر تیم باید فردی از مسئوالن مدرسه را به همراه داشته باشد .فرد معرفی شده از ظرف مدرسه مسیئول کلییه
رفتار اعضای تیم میباشد.

دانشآموزان عزیز ،باید توجه داشته باشند که هدف از برگزاری این مسابقات ،تنها رشد علمی و افزودن به تجربه ی شیما میی-
باشد .باور کنیم که پیشرفت دوستانمان در سایر تیمها ،باع پیشرفت خودمان میشود.
با توجه به سیاست کمیتهی فنی در مشارکت هر چه بیشتر مربیان و دانیش آمیوزان عزییز و فرهیختیه در برگیزاری مسیابقات
رسمی روبوکاپ ایران ،از وجود عزیزانی که در کمک به سایر تیم ها و همکاری با کمیتهی فنی پیشتاز باشند در مسابقات سال
آینده بهره مند خواهیم شد.
برگزاری این مسابقات توسط دانش آموزان عزیز و ایجاد فضایی دوستانه و علمی ،رسالت همهی اعضای کمیتهی فنی مسیابقات
میباشد.

به امید موفقیت شما

نمونه های بسته امداد

