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  قوانین عمومی

  .بود خواهد پذیر امکان رباتها تست محل و مسابقه پیست در فقط ها ربات نمودن فعال غیر و فعال -

  باشد .  اعتراض تیم ها فقط از طریق سرپرست و به صورت کتبی امکان پذیر می -

  شود . اعتراض به داوري در حین مسابقه باعث حذف تیم می -

 شود .  بر هم زدن نظم مسابقه و عدم رعایت معیار هاي اخالقی توسط اعضاي هر تیم باعث حذف تیم می -

  .رسد می ها تیم اطالع به مسابقات انجام نحوه و بندي زمان ، کشی قرعه مراسم انجام از پس -

 نخواهد وجود تیمها جابجائی امکان و گیرد می تعیین کشی قرعه اساس بر رقابت انجام براي تیمها حضور ترتیب و زمان -

  بدیهی است عدم حضور یک تیم در زمان مقرر به معناي انصراف از مسابقه بوده و بازنده ان مسابقه خواهد بود. .داشت

 .بود خواهد کننده تعیین داوري کمیته نظر نشده پیشبینی موارد در -

سیر را رشته داراي دو مسیر کوهستانی و جنگلی می باشد و مسابقه در سه مرحله برگزار می گردد که تیم ها باید هر دو ماین 

 طبق شرایط زیر طی نمایند.

  در مرحله اول تمامی ربات ها مسیر جنگلی مسابقه را طی می کنند.  -

  کنند.در مرحله دوم تمامی ربات ها مسیر کوهستانی مسابقه را طی می  -

نند.به صورت مستقیم به مرحله سوم راه پیدا می ک ربات هایی که در مرحله اول(جنگل) حائزبیشترین امتیاز گردیده اند -  

ه پیدا می به صورت مستقیم به مرحله سوم را همچنین ربات هایی که در مرحله دوم(کوهستان) حائزبیشترین امتیاز گردیداند -

 کنند.

و کدام ازدو مرحله ذکر شده حائز بیشترین امتیاز نشده اند مجموع امتیازات کسب شده آن ها طی دربات هایی که در هیچ  -

یافته اند اضافه  مرحله محاسبه شده و تیم هایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به تیم هایی که از قبل به مرحله سوم راه

 می شوند.

)مسابقه را جنگلترتیب از ابتداي مرحله اول(مسیر  بعد از انجام قرعه کشی به این مرحلهدر مرحله فینال تیم هاي راه یافته به  -

 شروع کرده و در ادامه از مرحله دوم(مسیر کوهستانی)عبور نموده و مسابقه را به پایان می رسانند.
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 یماتی که در این زمانظ.تنها تندقیقه زمان براي تست و آماده سازي ربات اختصاص داده می شود 3به هر تیم قبل از مسابقه  -

یم منبع تغذیه و یا تعویض باتري می باشد.یمات سنسورها،تنظمی توان انجام داد تنط  

ه دقیقه مسیر تعیین شده را طی نماید(کل زمان اختصاص داده شده به هر تیم با احتساب زمان آماد 7ربات باید حد اکثر در  -

 این زمان از لحظه اعالم نام تیم براي انجام مسابقه آغاز خواهد شد و در صورت حاضر دقیقه می باشدکه 10سازي ربات حد اکثر 

 نشدن در این بازه زمانی تیم از دور مسابقات حذف می گردد).

ربات از دور مسابقات  سوم Restart)و با Restartنماید( از شروع مجدد استفاده بار  2در صورت انجام خطا ربات می تواند تا  -

  واهد شد.حذف خ

  وقت آماده سازي دارد.دقیقه 1 ربات Restartبراي شروع بعد از هر  -

  در مرحله فینال تمام ربات ها قبل از رونمایی پیست قرنطینه می شوند . -

کمیته برگزاري مسابقات هیچ گونه تعهدي در قبال نویز هاي محیطی بر عهده نمی گیرد (سایه روشن زمین،نورکم یا زیاد  -

  ریب اطمینان تاثیر شرایط نور محیطی را به حداقل رسانید.ضپیشنهاد می شود هنگام بستن سنسورها با باال بردن  و...)پس

مطلقا ممنوع می باشد،تنها  استفاده از هر نوع پردازشگر در بیرون از پیست و یا هر گونه کنترل انسانی(ریموت کنترل یا سیم) -

  تغذیه است.وسیله ارتباطی ربات با بیرون سیم هاي 

  قرار دادن هر گونه حافظه که اطالعات مسیر را در خود ذخیره کرده باشد ممنوع می باشد. -

  نفر حق حضور در کنار پیست را دارند. 2در حین مسابقه تنها  -

  بر روي پیست وجود ندارد . و یا تعویض میکروکنترلر ربات امکان تغییر برنامه -

  می گردد:  Restartعواملی که  منجر به 

    نمودن ربات Restartدرخواست سرپرست تیم براي  -

  دوباره به مسیر برگردد. در طول مسیر یا لوپ حتی اگر ددور زدن ربات به دور خو -

   نرفتن لوپ -

  تماس ربات با خط قرمز کناره که در دو طرف خط اصلی وجود دارد. -

  .ثانیه 10توقف ربات به هر علت بیش از  -
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  می گردد . Restatرکورد و حذف موجب  ربات از روي پیست بدون اجازه ي داوربرداشتن  -

  

  تحریک فیزیکی ربات هنگام مسابقه(کشیده شدن سیم تغذیه،تماس دست با ربات و...) -

  شروع زودتر از اعالم داور -

  تغییر تنظیمات منبع تغذیه در حین مسابقه. -

  داوران اعالم گردد. و موارد دیگري که در هنگام مسابقه از سوي -

 

  زمین مسابقه :

خواهد  Restartسانتی متري از دو طرف مسیر مسابقه یک خط قرمز رنگ وجود دارد که برخورد با آن منجر به  22در فاصله  -

  شد.

  

سانتیمتر می باشد. 10در زمین مسابقه اشکالی به صورت زیر وجود دارد که حداکثرعرض خط در این مسیرها  -  

  

  

  میلی متر می باشد. 18مسیر داراي خطی با عرض تقریبی  -
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سانتی  15الی  10بین در زمین مسابقه امکان تغییر رنگ زمینه وجود دارد مانند شکل زیر که قبل و بعد از شروع تغییر زمینه  -

 متر خط صاف وجود دارد.

 

 

درجه نسبت به امتداد خط وجود دارد.(امکان وجود این المان در تغییر  130و حداکثر  110در طول مسیر شکستگی هایی با حد اقل زاویه  -

 زمینه نیز می باشد) 
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 و 45حداقل  سانتی متر وجود دارد و ممکن است در شکست ها با زاویه 10سانتی متر و حداکثر  3بریدگی هایی با طول حداقل  -

)لمان در تغییر زمینھ نیز می باشداامکان وجود این .(درجه بریدگی وجود داشته باشد 75حداکثر   

 

 

 

سانتی متر وجود دارد. 31در طول مسیر انحناهایی با شعاع حد اقل    

 

  باشد. جه در 90 زاویه داراي است ممکن مسیر -
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  .باشد زیر شکل به ) بسته مسیر ( لوپ چند یا یک داراي میتواند مسیر -

  

  

  سانتی متر مسیر مستقیم وجود دارد. 10بعد از هر تغییر حداقل  -

  

  

  

  درجه باشد .  90و  45زمین مسابقه می تواند داراي خطوط متقاطع با زوایاي -

  

  

  

  مسیر جنگل:-الف

  در طول مسیر،تونل،رودخانه،پل معلق وجود دارد که شرایط هر کدام به صورت زیر است. -
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  تونل:

سانتیمتر متغیر بوده و  100-80احتمال پیچ وجود دارد .عرض دهانه تونل بین سانتی متر ودر آن  200-160طول تونل بین  -

  سانتی متر متغییر می باشد. 100-80سانتی متر می باشد که عرض داخل تونل نیز  60-40ارتفاع آن بین 

 

ممکن است در  چنینقابل توجه می باشد که در بدنه باالي تونل(سقف)شکافی جهت عبور سیم منبع تغذیه تعبیه شده است.هم -

یرون از دیواره تونل روزنه هایی وجود داشته باشد که  از آن ها نور به داخل تونل بتابد.رنگ زمینه و خط وسط ،در داخل تونل و ب

 آن مشابه هم می باشد.

 رودخانه:

درجه است.  15حداکثربا زاویه سانتی متر می باشد.شیب ورود به رودخانه 6سانتی متربوده و عمق آن حداکثر  50عرض رودخانه  -

سانتی متر قبل و بعد از  15از نظر رنگ،کف رودخانه نیز هم رنگ سایر قسمت هاي مسیر می باشد(خط سیاه و زمینه سفید)تا 

سانتی  3رودخانه مسیر مستقیم بوده و هیچ گونه انحنایی در مسیر وجود نخواهد داشت.ارتفاع آب رودخانه از کف آن حداکثر 

  سانتی متر) می باشد.رودخانه ممکن است به یکی از صورت هاي زیر باشد. 1 در نطر گرفتن تلرانسمتر(با 
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 موانع:

سانتی متر وجود  دارد. 3حد اکثر سانتی متر در کل عرض مسیر و با ارتفاع  5حداکثر درطول این مسیر دست اندازهایی به طول  -  

 

 

 

 پل معلق:

سانتی متر است. 80- 04بخشی از زمین مسابقه احتمال دارد بر روي پل معلق درون آب باشد که طول آن بین  -  

ار هم سانتی متر و عرض آن برابر عرض پیست تشکیل شده است که این تکه ها در کن 5 حدودي به طول ه هاییپل معلق از تک -

 و به صورت معلق در روي آب قرار دارد.

ده از موانع در پل معلق نیز وجود دارد.امکان استفا -  

مسیر کوهستان:-ب  

درجه می باشد. 04این مسیر داراي شیب به سمت باال و پایین با زاویه حد اکثر  -  

 

که خط وسط مسیر در (به صورت ناودانی) می باشدکناره هاي زمین درجه نسبت به  15این مسیر داراي شیب هایی به اندازه  -

می باشد. این قسمت ها صاف  

  

  مشخصات ربات :
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  سانتی متر می باشد و تجاوز از آن موجب حذف ربات خواهد شد. 20در ارتفاع  25*25ابعاد ربات حد اکثر  -

  کیلو گرم می باشد و تجاوز از آن موجب حذف ربات خواهد شد. 4وزن ربات حداکثر  -

  

 داوري و دهی امتیاز نحوه

  

 رساندن  به مسیر مسابقه ربات حذف خواهد شد.در صورت سقوط ربات و یا آسیب  -

 خواهد اول کند ثبت را متیازابیشترین  که رباتی و شد خواهد محاسبه خطاها و زمان عبور تعیین از بعد انتها در تیم هر امتیاز -

  .بود

 .شد خواهد تبث منطقه هر از عبور براي آن امتیازات انگاه برسد مسیر انتهاي تا نتواند ربات اگر -

یا چند ربات یکسان باشد مالك انتخاب تیم برتر وزن و ابعاد ربات می باشد به نحوي  2 در صورتی که در پایان مسابقات،رکورد -

  که ربات کوچکتر ودر صورت هم اندازه بودن ربات سبک تر به عنوان ربات برتر معرفی می گردد.

 0,9اطی،زمان رکورد به دست آمده تیم  منبع تغذیه ویا هر گونه سیم ارتب در صورت استفاده از باطري در ربات و عدم استفاده از -

  ضرب و با دیگر نتایج محاسبه خواهد شد.

  

  

قوانین مسابقات جهت دریافت اطالعات و  ته باشند ارتباط خود را با سایتتوجه : تیم هاي شرکت کننده در این لیگ دقت داش

  ونه بی اطالعی از قوانین جدید بر عهده تیم ها خواهد بود.حفظ نمایند.مسئولیت هر گ تکمیلی احتمالی

  با آرزوي موفقیت

 

 

 

 

 


