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 باسمه تعالی

 دوپا حل ماز روبات مسابقه

 

 مسابقه: این برگزاریهدف از  (1

 یینماانسان هایروباتساخت . هستیمبشر  زندگیو کاربرد آن در  روباتیکعلم  روزافزون پیشرفتامروزه شاهد  

عرصه دانست.  ایندر  انقالبیبه عنوان  توانمیرا یا با ما ارتباط برقرار کنند  نمایندکه بتوانند در محیط ما فعالیت 

که  است حسگرپادار مبتنی بر  متحرک هایروبات کارگیریبهدوپا یک چالش در ساخت و  هایروباترقابت 

  .است نماانسان هایروباتبر ساخت  ایمقدمه

 

 :تیم (0
 .تیمهر  ازایروبات به  یکنفر همراه به عنوان سرپرست و  یک؛ تیم اعضاینفر به عنوان   3 الی 1( 0 - 1

 یدنماجابجا  ینقوانرا طبق  روبات یدا کندپید تا اجازه نمای معرفید یک نفر را به عنوان نماینده تیم بایم تهر ( 0 - 0

 .منتقل نمایدو نظر تیم را به داور 

 

 :برگزاریروش  (3

به  با داشتن حداقل درجه آزادی نمایند که بسازند و برنامه ریزیدوپایی روبات  بایدرقابت  اینکنندگان در شرکت

 کهاز آن دوری نماید ادهمانع را تشخیص د  مناسب حسگرهایبتواند با استفاده از نماید و  خودکار حرکتصورت 

 .استدیوار  همانمانع  ،مسابقهاین در 

 

 : زمینمشخصات  (5

در یک  همیشه به طوری کهشده است  تشکیل مترسانتی 241 طولحداکثر با  پیوسته دیوار یکاز  مسیر( 5 - 1

 مترسانتی 02با مقطع مربعی به اندازه ضلع های سفید رنگ  براق بلوکاین دیوار از روبات دیوار وجود دارد.  سمت

 ، تشکیل شده است.مترسانتی 32و ارتفاع بلوک به اندازه 

 .استبراق  سفید کف زمین مسابقه از جنس ام دی اف با روکش( 5 - 0
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خط شروع و پایان با نوار قرمز مشخص شده ( 5 - 3

با توجه به ساختار روبات خود،  دتوانمیهر تیم  .است

چپ  یادر سمت راست روبات را  مسابقه شروع برای

روبات  نهایتدر  .دهدقرار  پشت خط قرمز ،دیوار

 قرمزو به خط  نماید طیرا  دیوار تمام طول باید

پیموده شده توسط  طول دیوار طور کلی به .دبرس

 است. مترسانتی 142حداکثر روبات 

 شکستگیقبل و بعد از هر  متریسانت 12( 5 - 5

 دو خطمحدوده بین هر  .شده است اریذگعالمت 

محدوده » شودمیکه شامل یک شکستگی 

 .شودمینامیده  «شکستگی

 یکروبات با  (حرکتحرکت )محدوده مرز ( 5 - 4

 .است مترسانتی 04 همواره فاصله آن تا دیوار که بر روی زمین مشخص شده استخط 

 

 روبات:  (4

  کنترل روبات: (4 - 1

یا  انتقال اطالعات برایکنترل  ریموتاستفاده از ) صورت پذیرد.به صورت خودکار باید ( کنترل روبات 4 - 1 - 1

 به روبات ممنوع است.( دادن دستور

 .کنندشروع به کار  ،دن کلیدز و با دستیبه صورت  بایدها ( روبات4 - 1 - 0

 . بگیرندشروع به حرکت باید پاهای روبات اصطالحاً جفت شوند یعنی در کنار یکدیگر قرار  هر بار برای( 4 - 1 - 3

از  شدهخارجبرنامه اصلی ای روبات از زدن دکمه بانمود که  ریزیبرنامه را( برای روبات باید حالتی 4 - 1 - 5

 .ددهدر کنار هم قرار  یش راپاها سپس بایستد و حرکت

 

  ( ساخت:4 - 0

 د.نباش  Robobuilderیا  Bioloid مجموعهقطعات اصلی روبات نظیر موتورها و کنترلر باید از ( 4 - 0 - 1

 حرکت نماید.بتواند  هاآن( روبات باید دو پا داشته باشد که فقط با حرکت دادن 4 - 0 - 0

  .باشد یدرجه آزادی دخیل در مکانیزم حرکت 5حداقل دارای  ( هر روبات باید 4 - 0 - 3

 ( روبات نمی تواند دست و پا داشته باشد.4 – 0 – 5
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  :بازرسی( 4 - 3

 این نیزمسابقه  حینو در  شوندمی ارزیابی هاتیم ارسالیمدارک ها با توجه به ( قبل از شروع مسابقه روبات4 - 3 - 1

 حاصل شود. اطمینان هاتیمتوسط  قوانین رعایتتا از  بگیردکار ممکن است انجام 

انجام شده است ممکن است  تیم اعضایآن توسط  نویسیبرنامهساخت روبات و  اینکهاز  اطمینان برای( 4 - 3 - 0

 .پرسیده شود سؤاالتی از آنان

 

  تخلفات: (4 - 5

 تغییراتتا  گرددمیاز شرکت روبات در مسابقه  جلوگیریموجب  بازرسی قوانینهرگونه تخلف در ( 4 - 5 - 1

 الزم اعمال گردد.

 ایجادمسابقات  اجرای در تأخیری نباید هاتیممسابقه انجام شود و  بندیزمانطبق  بایدروبات  تغییرات( 4 - 5 - 0

 .نمایند

 

 مسابقه: (2

  شروع مسابقه: (2 - 1

و  حسگرهانمودن  یبرهکالاین زمان شامل  .تا مسابقه را به پایان برساندد وقت دار یقهدق 12حداکثر ( هر تیم 2 - 1 - 1

 .شودیم . زمان مسابقه توسط داور گرفتهاستتوسط روبات  یرمسطی 

 ینزمروبات خود را در نقاط مختلف  توانندیم هایمتتوسط داور  گیریزمان مسابقه و پس از شروع( 2 - 1 - 0

در زمان تست و  یازیامت یچهو  استشدن  یسپردر حال  هاآنزمان  اما توجه داشته باشند که یندنماو تست  یبرهکال

 .گیرندینمکردن  یبرهکال

صورت روبات پشت  ینا. در دهندیمبه داور اطالع  ،یاصلشروع دور  یبرا یآمادگبه محض  هایم( ت2 - 1 -  3

به بعد  زمان شروع دور اصلیاز  .اندازدراه می گروه روبات را یندهنماو با اشاره داور  گیردیمخط شروع قرار 

 .نیستمجاز کردن روبات  یبرهکال گونههیچ

 

  :امتیازدهی (2 -0

 .گیرد تعلق میبه روبات  یازامت 24 یشکستگهر  آمیزیتموفق کامالً عبوربه ازای ( 2 - 0 - 1

محدوده شکستگی را بدون برخورد محسوس با  که روبات گرددمیاطالق  آمیزموفقیت کامالً عبوری زمان توجه:

 .طی نماید به طور کاملخارج شدن از مرز حرکت، دیوار و بدون 
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 . اردذبگ تأثیرمحسوس یعنی برخوردی که باعث جابجایی روبات گردد و در حرکت آن  ( برخورد2 - 0 - 0

 روبات از مرز خارج شود. هر دو کف پایکه  افتدمیزمانی اتفاق  ،( خارج شدن از مرز2 - 0 - 3

 .تعلق می گیردامتیاز به روبات  43 آمیزموفقیتعبور نسبتاً ازای هر  ( به2 - 0 - 5

د که روبات محدوده شکستگی را بدون خارج شدن از مرز گرد یمی اطالق زمان آمیزموفقیتعبور نسبتاً  توجه:

 طی نماید ولی حداقل  یک بار با دیوار این محدوده برخورد محسوس داشته باشد. به طور کامل، حرکت

 .گیردنمیهیچ امتیازی تعلق  روبات کاراییعدم  در صورت( 2 - 0 - 4

 است: موارد زیر شامل روبات کاراییعدم  توجه: 

 .)محدوده حرکت( حرکت مرزخروج از  الف(

 به تشخیص داور() .یا عدم پیشروی یا گیر کردن روبات ینمع یمحدودهادر جا زدن روبات در ب( 

 ج( زمین خوردن روبات به هر دلیلی.

 در جهت مخالف. درجه روبات و حرکت 182چرخش  د(

ابتدای همان محدوده به  با اجازه داور روبات را برداشتهباال شد نماینده تیم  موارد از اگر روبات دچار هر کدام 

 انتقال می دهد. شکستگی

به  تواندمی تیمبه خواست نماینده  دش عدم کاراییدچار محدوده  دو بار در یک حداقل تاگر روبا (2 - 0 - 2

 .شودانتقال داده  شکستگی همان محدودهیا به ابتدای نماید  پرش بعدی شکستگی ابتدای محدوده 

 تواند از پرش استفاده نماید. توجه: هر روبات فقط دو بار می

( به عنوان امتیاز به امتیاز 1بر حسب هر ثانیه س از رسیدن روبات به خط پایان مدت زمان باقیمانده )پ( 2 - 0 - 8

 .تعلق می گیردروبات 

امتیاز از تیم کم می شود.)هرچه درجات آزادی بیشتر باشد  42، 5رجه آزادی بیشتر از به ازای هر د( 2 - 0 - 8

 (.شودحرکت روبات راحت تر و سریعتر خواهد بود و در عین حال کنترل آن پیچیده تر می

 

 شرایط تساوی: (2 - 3

های برتر، مسابقه میان آنان تیمیا  یکدیگر و عدم امکان تشخیص تیم یا چند تیم بادر صورت تساوی امتیازات دو 

 تکرار خواهد شد.

 

 مسابقه:  یانپا (2 - 3

یا  اشدبنموده  یطرا کامالً  یرمسروبات  یا اشدب یدهرس یانپابه  یمتوقت دقیقه  12که دهدیمرخ  یزمانمسابقه  یانپا

 .اشدبتیم از ادامه مسابقه انصراف داده 
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  :کلی قوانین (2 - 5

 نماید.نماینده در حین مسابقه فقط با اجازه داور روبات را جابجا می(  2 - 5 - 1

ین مسابقه قرار زممتر دورتر از  4/1یم حداقل تی اعضایگر دی که روبات در حال مسابقه دادن است زمان( 2 - 5 - 0

 گیرند.یم

 های قبلی را ندارد.یشکستگ( روبات حق طی 2 - 5 - 3

یم تیان زمان مسابقه انصراف بدهد پس برای این کار نماینده پایرد قبل از بگیم تصمیمی ت( ممکن است 2 - 5 - 5

 ثبت خواهد شد. برای روبات ین صورت زمان کاملاید به داور اطالع دهد. در با

 

 

 

هرگونه  مسئولیتشوند.  روزبههفته قبل از روز مسابقات  یکمسابقات ممکن است تا  جزئیاتو  شرایطقوانین، 

 خواهد بود. هاتیم بعهده جدید قوانیناز  اطالعیبی

 .فرمایید مراجعه www.pishrobot.com  سایتبه  بیشتراطالع  برای

http://www.pishrobot.com/

