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  :مقدمه
  

شرفت ي پيد جامعه براي كانون اممعرفت و دانش،د علم و ين مراكز توليامروزه دانشگاه ها مهم تر
    حفظ ياصل رمز بقا و راهبرد ،يتوسعه علم. ندوش يم محسوبفرهنگي و علمي  يتعال و

     سته در ي شايگاهيدن به جاي رسي در جهان امروز است و برايمعنو  وي ماديه هايسرما
  . دار شدعهيد علم طلينه توليد در زميبا  مختلف،يعرصه ها

م ي و تسل او را انجام داده بوده تا كارهايا ابزاريي ساخت دستگاه انسان از گذشته در فكر
 .استن آمال انسان ياتحقق بخش  نك علم رباتيك و رباتي ا. باشد اراده بشرخواست و

تشخيص و پرورش استعدادها و تعليم نيروهاي متخصص در اين زمينه در رشد و توسعه هرچه 
رباتيك كشوري از برگزاري مسابقات . عت كشورمان امري الزم و ضروري مي نمايدبيشتر صن

انان ايراني در اين زمينه بوده و پيشرفت  كه منجر به شكوفائي استعدادهاي جوجمله مواردي است
  در راستاي تحقق اين ملزم،. در پي خواهد داشتهاي صنعتي را در عرصه ،روز افزون كشورمان

اسالمي  در دانشگاه آزادپنجمين دوره مسابقات رباتيك موشهاي هوشمند   يگزارم با بريدواريام
 علم و پيشبرد  دانش آموختگان كشوري و فني موثر در رشد سطح علمواحد تبريز گامي

  .ميداشته باشك، يربات
  

  دكتر لطفي وند
  رئيس برگزاري مسابقات و عضو هيئت علمي گروه برق
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  :تاريخچه مسابقات
  

 به عنوان بنيان گذار و پيشگام در زمينه برگزاري مسابقات تبريزاسالمي واحد دانشگاه آزاد 
 79 هوشمند، طي سال هاي ي مسابقات رباتيك موشها دوره متوالي2ار برگزاري  افتخ،رباتيك

 با عنايت لطف الهي و درايت و همكاري مسئوالن و اساتيد، . در سطح كشوري را دارد80و
 اكنون برق اين واحد طي سال هاي قبل مراحل علمي و فني الزم را پيموده و همانجمن علمي 

 دوره سوم اين مسابقات در دانشگاه " ضمنا.اين مسابقات را دارد آمادگي برگزاري پنجمين دوره
  نائين، برگزار اسالمي واحدنجف آباد و دوره چهارم در دانشگاه آزاداسالمي واحد آزاد 
  .ده استيگرد
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  ...و اما 
  موجيم كه آسودگي ما عدم ماست     ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

  
خداوند را شاكريم بار ديگر توفيق برگزاري مسابقات رباتيك موشهاي هوشمند نصيب دانشگاه 

تصويب برگزاري اين مسابقات ميسر نمي شد مگر با حمايت . آزاد اسالمي واحد تبريز شد
  .معاونين، مديريت و اساتيد گروه برقرياست واحد، 

  :در طراحي رشته هاي اين مسابقات اهداف زير مورد توجه بوده است
  خارج شدن رباتها از حالت پروژه دانشجويي )1
 هماهنگي بيشتر با صنعت و تكنولوژي روز )2
 افزايش سطح علمي مسابقات )3
 يزمينه سازي براي برگزاري مسابقات دوره هاي بعدي بصورت بين الملل )4

بنابراين براي برگزاري مسابقات از بين رشته هاي متعدد چهار رشته ي تعقيب خط، تعقيب خط 
  .جنگجو در نظر گرفته شده استهاي مغناطيسي، ميكروماوس و ربات الكترو

وجود اين رشته به اين دليل بود تا دانشجويان مبتدي انگيزه و اشتياق الزم براي : تعقيب خط
  .شته باشندحضور در مسابقات را دا

       يكي از رشته هاي جديدي است كه براي مسابقات طراحي: مغناطيسيالكتروتعقيب خط 
  .شده است اميد است در آينده كاربري بيشتري در صنعت داشته باشد

قوانين اين رشته تقريبا مطابق قوانين جهاني طراحي شده است اطمينان داريم : ميكروماوس
  .اليت مي كنند مي توانند خود را به سطح جهاني برسانندتيمهايي كه در اين رشته فع

در طراحي اين رشته عالوه بر اهداف فوق الذكر، داشتن جذابيت و جذب : جنگجوهاي ربات 
  .بيشتر دانشجويان كامپيوتر و مكانيك مد نظر بوده است

چه قوانين آرزوي قلبي تمامي دست اندركاران اين مسابقات، كاري ايده آل است كه اكنون دفتر
آن در دست شماست اميد است نظرات خود را از ما دريغ مداريد و كم و كاستيهايي را كه در 

 به ما  Emailيد و آنرا از طريق تلفن و فاكس و اين دفترچه مي بينيد به ديده اغماض ننگر
  .فرمائيدگوشزد 

  مهندس بهروز علي پور
  دبير اجرايي پنجمين دوره مسابقات موشهاي هوشمند
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A (رشته تعقيب خط:  
  
  مقدماتيمرحله  -1
 پايانيمرحله  -2
 وانين عموميق -3
  مي شوندRestart خطاهايي كه سبب  -4
  امتياز دهي -5
  
  :مقدماتيمرحله  -1
  
  . باشديم  mm 1 ± 16  با عرض ي خطيمسير دارا) 1
      خط  از وسط  cm 5/4 حداكثر تغييراتبا  در عرض خط ي تغييرات غير عادمسير داراي) 2

  )1مطابق شكل ( .مي باشد

  
 1شكل

         . درجه نسبت به امتداد خط وجود دارد110 با حداكثر زاويه ير شكستهاييدر طول مس) 3
  )2مطابق شكل(

  
  2شكل
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  درجه60 با زاويه حداكثر ييممكن است شكستهاكه   cm 3  با طول حداكثري هاييبريدگ) 4
  )3مطابق شكل . (شد وجود داشته بايبريدگبا  همراه

  
  3شكل

وجود  درجه 180حداكثر زاويه چرخش و  cm 15  با شعاع حداقليدر طول مسير انحناهاي) 5
  )4مطابق شكل . (دندار

  
  4شكل 

  . مسير مستقيم وجود داردcm 20 بعد از هر تغيير حداقل) 6
مت ها خط  قسي برخ در قسمت ها خط سفيد در زمينه سياه ويرنگ مسير مسابقه در برخ) 7

 قبل و بعد از تغيير رنگها، پيچ يا cm 20 كه حداقل به فاصله سياه در زمينه سفيد خواهد بود
  )5مطابق شكل . ( و تغيير عرض خط وسط وجود ندارديبريدگ

  
  

  5شكل 
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  .ت خواهند پرداختب به رقاپاياني مرحله در برتر ي تيم هامقدماتيپس از اتمام مرحله 
  
  :پايانيمرحله  -2
  
  : باشدي شرط زير نيز ميعالوه بر داشتن موارد مذكور در مرحله اول دارا پايانيرحله م
  ) 6 مطابق شكل(در طول مسير  ) مسير بسته( لوپ يك يا چند  وجود-
  

  
  )       ج      )       ب     )       الف  

  6شكل 
  : عموميقوانين -3
  
          ماتي خواهند بود كه مرحله ربات ها تنها در صورتي مجاز به شركت در مرحله مقد) 1

حداكثر زمان طي مسير پيش داوري در . ي را در زمان معين شده با موفقيت طي نمايندورپيش دا
  .روز مسابقه اعالم خواهد شد

          تست و آماده كردن ربات ي دقيقه زمان برا2  حداكثر هر تيم قبل از شروع مسابقه)2
  .خواهد داشت

  . كنديين شده را طي دقيقه مسير تع3در حداكثر ربات بايد ) 3
      افزودهثانيه به زمان كل 15، )مسير بسته(لوپ بات در طي  عدم موفقيت ردر صورت) 4

  .اهد شدخو
  . نداردي مشكل، مسير بسته يك لوپ ياچرخش مكرر در) 5
         بار3كثر  حدا را دارد و يا به عبارتي)Restart( شروع مجدد حق بار3هر تيم حداكثر ) 6

  .مي تواند خطا كند
  . شودي ثانيه به زمان كل افزوده م5، در صورت انجام هر خطا) 7
  .شود براي شروع مجدد داده ميقه وقت ي دق1حداكثر ،  از هر شروع مجددقبل) 8
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  .خواهد گرفت در اختيار شركت كنندگان قرار V30، A2 در اين مسابقه يك منبع تغذيه دوبل) 9
 با ربات زمان كل از ي و عدم وجود هر گونه ارتباط خارجيصورت استفاده از باطردر ) 10

  : شوديفرمول زير محاسبه م
  زمان كل =)  كسب شده ي زمان اصل* 9/0( + ) خطاتعداد * 5( + ي طي نشدهتعداد لوپها  *15

  
  :مي شوندRestart خطاهايي كه سبب  -4
  
در دو  ير اصلياز وسط خط مس cm 15 فاصله حداقل كه به ي خطوط قرمز كنارا تماس ربات ب)1

  .طرف وجود دارد
  )...شدن سيم، تماس دست با ربات و كشيده ( مسابقه  ربات در حينيهر گونه تحريك فيزيك )2
  .شروع زودتر از اعالم داور) 3
  . تغيير ولتاژ تغذيه يا قطع و وصل كردن منبع ولتاژ و حمل منبع تغذيه در هنگام مسابقه)4
  . موارد ديگر كه در هنگام اجراي مسابقه از طرف داور اعالم خواهد شد)5
  
  :ينحوه امتياز ده -5
  

تيمي كه مسير مورد نظر را در زمان كوتاه تري با توجه به خطاهاي انجام شده طي نمايد تيم برتر 
  .خواهد بود
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B ( ميكرو ماوس)Micro Mouse:(  
  
  مشخصات زمين -1
  قوانين -2
  مشخصات ساختاري ربات -3
  
  :مشخصات زمين -1
  
       ، تقسيم   سانتيمتر مربع مي باشد18*18  ابعاد هر واحدواحد كه 16*16به زمين مسابقه ) 1

  .مي شود
  . مي باشدcm 6/1  و ضخامت آنهاcm 5 ارتفاع ديواره ها ) 2
  .هم برسد cm 16   بين ديواره ها ممكن است بهيحداقل عرض مسيرها) 3
  .دور تا دور زمين ديواره وجود خواهد داشت) 4
  .رنگ كناره ديواره ها سفيد و باالي ديواره ها قرمز رنگ است) 5
  .كف زمين به رنگ سياه مي باشد) 6
    خانه شروع ، يكي از چهار گوشه  زمين مي باشد كه در هنگام شروع مسابقات براي تمام) 7

  .تيم ها يكسان خواهد بود
زمين قرار دارد به طوري كه در مركز پيست چهار خانه بدون ديواره به هم مقصد در مركز ) 8

  .متصل شده اند
تنها يك ورودي به چهار خانه مقصد وجود دارد ولي مسيرهاي متفاوتي براي رفتن از مبدأ به ) 9

  .مقصد وجود دارد
انه مقصد، براي اندازه گيري زمان ، بين خانه شروع و خانه بعدي و همچنين در ورودي خ) 10

يك فرستنده گيرنده در ارتفاع يك سانتي متر از سطح زمين بر روي ديواره ها قرار دارند كه با 
مقابل سنسور شروع، تايمر فعال و با رد شدن جلوي ربات از  مقابل  قسمت ربات از رد شدن  هر

  .سنسور پايان، تايمر متوقف خواهد شد
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  :قوانين  -2
  
در . يكسان استمقدماتي و پاياني قوانين مراحل . ه برگزارمي شوداين مسابقه در دو مرحل) 1

     صعود  تمامي ربات ها به رقابت پرداخته و تيم هاي برتر به مرحله پايانيمقدماتيمرحله 
  .ردخواهند ك

  .ربات داده خواهد شدم ي و تنظيآماده سازجهت زمان  دقيقه 1  مسابقهشروع  قبل از)2
قه ي دق1زمان به محض اتمام  .ار داردياخت دقيقه زمان در 10حداكثر مسابقه  انجام ي براميتهر  )3
  .مشخص مي كند دقيقه را 10 زمان تنظيمات، يك تايمر يبرا
  زمان اجراتا ربات از خانه مبدأ به خانه مقصد برسد،   كشدي كه طول ميبه هر بار زمان )4

  . شوديگفته م
   يان نرسيده ربات مي تواند چندين بار مسير را از ابتدا  دقيقه به پا10اي كه زمان  تا لحظه )5

آغاز كند و زمان اجراي خود را كاهش دهد براي شروع مجدد بعدي با توجه به اينكه ربات در 
پايان اجراي قبلي در خانه مقصد حضور دارد دو راه حل وجود دارد اول آنكه ربات خودش به 

دوم آنكه ربات با دست بر داشته شود و در خانه   نمايد،خانه مبداء برگردد و اجراي ديگري آغاز
آغاز نمايد زماني كه طول مي كشد تا ربات به خانه را شروع قرار داده شود و اجراي ديگري 
خطاء   ولي در صورت آوردن ربات با دست به اول مسير،. شروع برگردد جزء زمان اجراء نيست

  .در نظر گرفته خواهد شد
  را، ربات به مشكلي برخورد كند با درخواست شركت كننده و نظر داوران،اگر در حال اج )6

     بايد ). با توجه به اينكه خطا در نظر گرفته خواهد شد. (مي تواند اجراي بعدي را آغاز نمايد
در نظر داشت كه اشكال الگوريتمي بطور مثال چرخش به سمتي كه شركت كننده انتظارش را 

  . شروع مجدد شودندارد نمي تواند باعث
مان اجرا  ربات قبل از آنكه به خانه مقصد برسد، به خانه مبدأ برگردد، آن ز،در حال اجرااگر  )7

  .از دست رفته و زمان اجرا مجدداً محاسبه خواهد شد
  . باشدي ديواره ممنوع مي عبور ربات از رو )8
  . باشدي نمقدورست ميم به پي تيبعد از فراخوانوتر يهر گونه ارتباط با كامپ) 9
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  : شكل خواهد گرفت به صورت زير استي نهايي كه بر طبق آن رده بندي زمان اصل)10
  

  N= تعداد خطا ها قبل از بهترين زمان اجرا 
  زمان خطا) = N/10) * (بهترين زمان اجرا(

  زمان اصلي= زمان خطا + بهترين زمان اجرا 
  
  :مشخصات ساختاري ربات -3
  

زير تجاوز نمايد، در غير اين صورت از  ي ت نبايد از مقادير تعيين شدهمشخصات ساختاري ربا
  .دور مسابقات حذف خواهد شد

  Kg3=  وزن    25cm = ارتفاع
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C (يمغناطيس الكترورشته تعقيب خط:  
  
  قوانين -1
  مشخصات زمين -2
   رباتمشخصات ساختاري -3
  مي شوندRestart خطاهايي كه سبب  -4
  
   :قوانين -1
 
    با مقدارمتناوب  سيم حامل جريان  ناشي ازي ربات بايد يك ميدان مغناطيس مسابقهدر اين )1
)A( 5/0 ± 5/2  را دنبال نمايد.  

      بوده و قطر سيم حامل جريان، نمره  Hz 50فركانس برق شهر ، فركانس جريان متناوب  )2
mm 5/2 باشديم .  

 از  cm 25 خطوط قرمز به فاصله. ده و غير قابل مشاهده مي باشد شتعبيه پيست سطحدر  سيم  )3
  .) باشدي م cm 25 مركز سيم تا خط قرمز( .مركز مسير عبور سيم وجود دارد

  . باشديم mm 1 ± 16  عرض خط قرمز - 
  . سيم داراي روپوش پالستيكي مي باشد-
  . شودي تست و آماده كردن ربات داده مي دقيقه زمان برا2به هر تيم قبل از شروع مسابقه  )4
  . دقيقه مي باشد5حداكثر زمان طي مسير،  )5
  ). نمايدRestart. ( بار مسير را از ابتدا آغاز نمايد3در صورت انجام خطا ربات مي تواند تا   )6
  .شد  ثانيه به زمان كل افزوده خواهد15، خطادر صورت انجام هر  )7
  .ضرب خواهد شد 9/0ي زمان اصلي كسب شده در در صورت استفاده از باطر)8
  .خواهد گرفت  در اختيار شركت كنندگان قرارV30  ،A2در اين مسابقه يك منبع تغذيه دوبل )9

 تشخيص مسيراز طريق خط قرمز ممنوع مي باشد و در صورتي كه داوران چنين موردي را -10
  .تشخيص دهند، ربات از دور مسابقات حذف خواهد شد

  . باشدي مي مطابق رشته تعقيب خط معمولياز دهيه امتنحو) 11
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  :مشخصات زمين -2
  
 درجه وجود 180 و زاويه چرخش حداكثر cm 25 در طول مسير انحناهايي با شعاع حداقل) 1

  .)7مطابق شكل . (دارند

  
  7شكل 

  . بعد از هر تغيير مسير مستقيم30cmحداقل وجود  )2
        در كف پيست طوري جاسازي جريان سيم حامل  رنگ پيست سفيد مات مي باشد و )3

شده است كه محل آن معلوم نباشد و فقط خط قرمز اطراف آن مشخص كننده چگونگي مسير 
  .در اين رشته مي باشد

  
  : رباتيمشخصات ساختار -3
  

 زير تجاوز نمايد، در غير اين صورت از يمشخصات ساختاري ربات نبايد از مقادير تعيين شده 
  . مسابقات حذف خواهد شددور

  4Kg =  وزن    20cm = ارتفاع   20cm = عرض  25cm =  طول
  
  :مي شوندRestart خطاهايي كه سبب  -4
  تماس ربات با خط قرمز) 1
در حين برگزاري مسابقه هيچ يك از اعضاي تيم حق اعمال تغييرات در وضعيت ربات را  )2

  .ندارد
  دن منبع ولتاژ و  حمل منبع تغذيهتغيير ولتاژ تغذيه يا قطع و وصل كر )3
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(D  جنگجوهاي ربات:  
  
  قوانين -1
  مشخصات پيست مسابقات -2
  مشخصات ساختاري ربات -3
  نحوه داوري -4
  خطا -5
  
  : جنگجويقوانين رشته ربات ها -1
  
  .مي گيرند قرار 8هاي نشان داده شده در شكل  ربات مي باشد كه در مكان 2هر تيم داراي ) 1
ربات هاي هر دو تيم بايد خود را به مكان جنگ كه يك قسمت دايره در وسط پيست اوالً ) 2

  .مي باشد رسانده و در اين محل به جنگ با يكديگر بپردازند
 از كار انداختن و يا زدن، صدمه باتيم ها بايد توسط پردازش تصوير همديگر را پيدا كرده و ) 3

  .بپردازندبه رقابت مي باشد، نگ حل جنگ كه همان قسمت سياه ربيرون كردن از م
     با بيرون از پيست ممنوع  رباتيتفاده كنند و ارتباط سيم اسيبايد از باطر اكيداً ربات ها) 4
  . باشديم
 در حين مسابقه ...)كنترل از راه دور، دستي و (ي  هر روشهتوسط انسان بهر نوع كنترل ربات ) 5

  .بوطه از دور مسابقات حذف خواهد شد باشد و در صورت تشخيص، تيم مريممنوع م
  . نفر حق حضور در كنار پيست مسابقات را دارند2  تنها مسابقه از هر تيمي برگزاردر حين) 6
 ها،  چسباندن بر چسب، تنظيم دوربيني دقيقه زمان برا15 هر تيم  قبل از شروع مسابقه،) 7

  .تشداد هخواساير تنظيمات الزمه،  و اعمال  رنگ برچسب مورد نظربانرم افزار  كاليبره كردن 
  . باشدي دقيقه م10 مسابقه زمان كل) 8
  . باشديع و آتش زا ممنوع مي مواد مااستفاده از) 9

 در صورتي كه در طي جنگ رباتي از تيم در قسمت خاكستري پيست واژگون شود يك نفر )10
  .يير مكان ربات را نداردا از اين حالت خارج نمايد ولي حق تغراز اعضاي تيم مي تواند ربات 
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  :مشخصات پيست مسابقات -2
  
  . باشدي مm 5/4 *  m 5/4  اندازه كل پيست) 1
        اه يرنگ سه  و ب از پيست مسابقه cm 15  و در ارتفاع m 2  به قطريدايره ادان مبارزه يم) 2
ها  دارد كه ربات وجودرنگ سبز  ه  بييب سرباالير شي مس4 ،داني منيدن به اي رسي برا. باشديم
 .ندندان مبارزه برسايخود را به م هاري مسن يد از ايبا
 20درصد رنگ سفيدو 80كه با تركيب  باشدي ميرنگ خا كستره ست بي پيه قسمتهايبق) 3

دو قسمت مجزا ه  بcm 15  كه اين قسمت توسط ديواره اي به ارتفاع.درصد رنگ سياه مي باشد
  .تقسيم شده است

وجود دارد ولي در اطراف قسمت دايره پيست  cm 15 پيست ديواره اي به ارتفاع دور تا دور )4
  .ديواره اي وجود ندارد) محل جنگ(
  .باشد  cm 1±   اندازههسطح پيست مسابقه ممكن است داراي تولورانسي ب) 5
  . نشان داده شده است8مها در شكل ي تيرينحوه قرار گ) 6

  
  8شكل 

 از سطح پيست در هر نقطه از باالي پيست به m 2  خود را در ارتفاعتيم ها مي توانند دوربين) 7
 . از مركز پيست نصب نمايندcm 20 شعاعه  بدر داخل دايره اي جز 

  .ـ  امكانات نصب دوربين بصورت يك توري در باالي پيست موجود مي باشد
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كانات محل مسابقات تعداد دوربين هاي استفاده شده توسط تيم ها محدود نبوده ولي اگر از ام) 8
  . خواهند داشتد تيم ها فقط يك دوربين مشترك در اختيارناستفاده نماي

  )12 و 11با مشخصات ذكر شده در بند ( 
ترين قسمت ربات براي  در  بااليي cm 12 *cm 12  تيم ها بايد يك محل مناسب به ابعاد ) 9

  .چسباندن برچسب قرار دهند
       در لحظه شروع مسابقه بر چسب با مشخصات زير نصب تيم 2در باالي ربات هاي   )10

  .خواهد شد

  
  ربات دوم        ربات اول

  
  :تقسيم بندي افقي

  
   )cm 4,5( سياه)  cm 3( آبي) cm 4,5( سياه: ربات اول  Aتيم 
   )cm 4,5( سياه) cm 3( قرمز )cm 4,5( سياه: ربات اول Bتيم 

  
  ) .cm51( سياه) cm 3( آبي) 3cm( سياه)  cm 3( آبي )  .cm51(  سياه:ربات دوم  Aتيم 
   ) .cm51( سياه) cm 3(قرمز)  3cm( سياه)  cm 3(قرمز)  .cm51(  سياه:ربات دوم Bتيم 

  
  :تقسيم بندي عمودي

  )cm 9(و سياه ) cm 3(زرد : در تمامي برچسب ها
  

كه  Chipset  ATIكارت داراي   : متصل به كامپيوترCaptureكارت مشخصات ) 11
     را ساپورت DIRECT X ، OPEN GL  ،AVI CAP ،WIN AVIاستانداردهاي 

   .كندمي 
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  معمولي  Prolineمارك : مشخصات دوربين) 12
  
  :مشخصات ساختاري ربات -3
  

 زير تجاوز نمايد، در غير اين صورت از يمشخصات ساختاري ربات نبايد از مقادير تعيين شده 
  .دور مسابقات حذف خواهد شد

  4Kg = وزن   40cm = ارتفاع   25cm = عرض  25cm =  طول

  
  :ينحوه داور -4
  
 كه موفق به يهر تيم. تيم حتماً بايد بتوانند خود را به محل جنگ برسانند  ـ هر دو ربات هر1

         از ربات ها به محل جنگ نشود از دور مسابقات حذفيرساندن هر دو ربات و يا يك
  .خواهد شد

 يتوانند بيشترين صدمه را به ربات حريف وارد نمايد و يا تعداد دفعات بيشتر كه بي ـ هر تيم2
 داشته باشد ي كمتريبيرون نمايد و تعداد خطا) دان مبارزهيم (يربات حريف را از پيست مركز

  .برنده اعالم خواهد شد
بصورت  ،مبارزه را شود، حق برگشت به ميدان ي بيرون رانده م كه از ميدان  مبارزهيبات ـ ر3

  .برگشته و به ميدان جنگ برود) مسير شيب  (ي تواند دوباره به محل وروديخودكار دارد و م
  : كه هر دو ربات هر دو تيم خود را به محل جنگ برسانندي ـ در صورت4

 حريف ينظر هيئت داوران به ربات يا ربات هاه  كه بيشترين صدمه را بسته بيالف ـ هر تيم
  . صدمه مورد نظر محسوس بوده و يا ربات حريف از كار بيفتدكه صورتيه واردنمايد ب

  )يپيست مركز(مبارزه ب ـ تعداد دفعات بيرون كردن از ميدان 
   كمتريج ـ تعدا خطا

  . باشديـ هر دو خطا معادل يكبار بيرون شدن از پيست م
ايند هر  در يافت نمي الف و ب و ج نتيجه يكسانيكه هر دو تيم از لحاظ بندها در صورتي) د
     رباتش در اولين بار رسيدن به محل جنگ كمتر باشد برنده2 كه ميانگين زمان رسيدن يتيم
  . باشديم
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  :خطا -5
برگرداندن هر كدام از رباتهايش به اول مسير را داشته باشد با به در صورتي كه تيمي تمايل 

  . خطا به ازاي هر ربات مي تواند اين عمل را انجام دهد2احتساب 
  
  : مسابقاتيوانين عمومق
  
به اين صورت كه هر شخص .  تواند ثبت نام نمايديهر شخص در هر رشته فقط در يك تيم م -1

، هزينه ن بنديادر صورت عدم رعايت .  تواند با دو ربات شركت نمايديدر يك رشته خاص نم
ا شخص ف تيم يشايان ذكر است كه برگزار كننده مجاز به حذ. ثبت نام مسترد نخواهد شد

 . باشديممتخلف، 
  . باشديكرو كنترلرمجاز نميتعويض  مست يم به پي تيبعد از فراخوان -2
 .ل گرفته خواهد شدي رباتها تحويتماماز پيست ها  ي ، قبل از پرده بردارييدر مرحله نها -3
  .تيمهاي شركت كننده بايد  تغييرات احتمالي  قوانين را از سايت مسابقات پيگيري نمايند -4
  . رنگ پيستها به صورت مات مي باشد-5
 مواردي كه در قوانين رشته ها مد نظر گرفته نشده است در زمان برگزاري مسابقات  با نظر -6

  .هيئت داوران اعمال خواهد شد
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  :جوايز پنجين دوره مسابقات موشهاي هوشمند به شرح ذيل مي باشد
  

  :جوايز مربوط به رشته ربات تعقيب خط
  

   ريال 5000000     تيم اول 
   ريال3000000     تيم دوم

   ريال2000000    تيم سوم  
  

  :مغناطيسيالكتروجوايز مربوطه به رشته تعقيب خط 
  

   ريال7000000    تيم اول
   ريال5000000    تيم دوم
   ريال3000000    تيم سوم

  
  :جوايز مربوط به رشته ميكرو ماوس

  
   ريال10000000    تيم اول
   ريال7000000    تيم دوم
   ريال5000000    تيم سوم

  
 

  :جنگجوهاي جوايز مربوط به رشته ربات 
  

   ريال14000000    تيم اول
   ريال11000000    تيم دوم
   ريال8000000    تيم سوم

 
  
  

 19 



  :نحوه ثبت نام
  

دانشجويان و دانش آموزاني كه مايل به شركت در يكي از رشته ها تعقيب خط، تعقيب خط 
با پر كردن فرم صفحه مي توانند مي باشند  جنگجوهاي اوس و ربات مغناطيسي، ميكرومالكترو

بعد و يا دانلود فرم ارائه شده در سايت مسابقات و واريز هزينه ثبت نام طبق بند هاي زير به شماره 
 بانك ملي، شعبه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز از بابت هزينه شركت در 1002حساب 

 .شركت نمايند) رشته مورد نظر ذكر گردد(ك موشهاي هوشمند پنجمين دوره مسابقات رباتي
پنجمين دوره مسابقات موشهاي هوشمند بدون  دانش آموزان در هزينه شركت دانشجويان و) 1

 . مي باشد ريال 230000با درخواست خوابگاه  ريال و 200000درخواست خوابگاه 
وشهاي هوشمند بدون درخواست پنجمين دوره مسابقات م در هزينه شركت كنندگان آزاد) 2

   ريال  مي باشد330000 ريال و با درخواست خوابگاه 300000خوابگاه 
، هر تيم شركت كننده به دو  ذكر شده دربندهاي يك و ثبت نام فردي هايعالوه بر هزينه) 3

  . نماينديزازاي شركت در هر يك از رشته هاي مسابقه بايد مبالغ را طبق جدول زير وار
  

   ريال300000  مغناطيسيالكتروعقيب خط معمولي و رشته ت
   ريال400000  رشته ميكرو ماوس

   ريال600000  جنگجوهاي رشته ربات 
  

  :مي باشد قرار زيره حداكثر اعضاي تيم با احتساب سرپرست تيم ب) 4
  . نفر مي باشد3ناطيسي غمالكترو و  معموليحداكثر اعضاي رشته تعقيب خط) الف
  . نفر مي باشد4 رشته ميكرو ماوس حداكثر اعضاي) ب
  . نفر مي باشد6حداكثر اعضاي رشته ربات جنگجو ) ج
  . مي باشد20/2/86 لغايت 1/2/86 زمان ثبت نام از تاريخ )5
  .فتوكپي از فرم ثبت نام نيز مورد قبول مي باشد) 6
كپي كارت همراه اصل فيش بانكي و فتوه شركت كنندگان بايد فرم ثبت نام تكميل شده را ب) 7

  .دانشجويي ودانش آموزي به آدرس دبيرخانه ارسال نمايند
  .ل مي باشدا ري300000 هزينه ثبت نام استاد راهنما )8
امضاي معاونت پژوهشي  و  بايد در فرم ثبت نام در قسمت مربوطه ، استاد راهنما توسط مهر)9

  .تأييد شود
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  پنجمين دوره مسابقات رباتيك موشهاي هوشمند
   دانشگاه آزاد تبريز-86مرداد 

  نام فرم ثبت
  

  :مشخصات تيم
  :آموزشگاه/دانشگاه          :نام تيم

                           مغناطيسي الكترو تعقيب خط      تعقيب خط   : رشته انتخابي
  جنگجوهاي  ربات                       اوس     ميكروم                            

  
  :مشخصات سرپرست تيم

  :پست الكترونيكي        :نام و نام خانوادگي
  

  :تلفن           :آدرس پستي
  

  :مشخصات اعضاي تيم
  

تقاضي م  تلفن  سال ورود  مقطع تحصيلي  گرايش/رشته  نام و نام خانوادگي  رديف
  خوابگاه

1              
2              
3              
4              
5              
6              

  
  :مشخصات استاد راهنما

  
  تلفن  مدرك تحصيلي  گرايش/رشته  نام و نام خانوادگي  رديف

1          
  

  محل امضاي معاونت پژوهشي جهت تائيد استاد راهنما
  
  
  

  :بانك    :مبلغ واريز شده    : شماره فيش بانكي
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