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  باسمه تعالي
  دوپا حل ماز باتر مسابقه

  (ويرايش دوم)
  

 مسابقه: اين برگزاريهدف از  )1

كه  يينماانسان هايباترساخت . هستيمبشر  زندگيو كاربرد آن در  باتيكرعلم  روزافزون پيشرفتامروزه شاهد  
عرصه دانست. رقابت  ايندر  انقالبيبه عنوان  توانميرا يا با ما ارتباط برقرار كنند  نمايندبتوانند در محيط ما فعاليت 

بر  ايمقدمهكه  است حسگردار مبتني بر  پا متحرك هايباتر كارگيريبهدوپا يك چالش در ساخت و  هايباتر
   .است نماانسان هايباترساخت 

  
  :تيم )2

  .تيمهر  ازايبات به ر يكنفر همراه به عنوان سرپرست و  يك؛ تيم اعضاينفر به عنوان   3 الي 1) 2 - 1
و  يدنماجابجا  ينقوانرا طبق  باتر يدا كندپيد تا اجازه نماي معرفيد يك نفر را به عنوان نماينده تيم بايم تهر ) 2 - 2

  .منتقل نمايدنظر تيم را به داور 
  

 :برگزاريروش  )3
به  با داشتن حداقل درجه آزادي نمايند كه بسازند و برنامه ريزيدوپايي بات ر بايدرقابت  اين برايكنندگان شركت

 كهاز آن دوري نمايد ادهمانع را تشخيص د مناسب حسگرهايبتواند با استفاده از نمايد و  خودكار حركتصورت 
  .استديوار  همانمانع  ،مسابقهاين در 

  
 : زمينمشخصات  )4

در يك  هميشه به طوري كهشده است  تشكيل مترسانتي 020 طولحداكثر با  پيوسته ديوار يكاز  مسير) 4 - 1
و  مترسانتي 20با مقطع مربعي به اندازه ضلع براق  هاي سفيد رنگبلوكاين ديوار از بات ديوار وجود دارد. ر سمت

 ، تشكيل شده است.مترسانتي 30ارتفاع بلوك به اندازه 

  .استبراق  سفيد با روكش MDF جنس كف زمين مسابقه از) 4 - 2
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خط شروع و پايان با نوار قرمز مشخص شده ) 4 - 3
بات خود، با توجه به ساختار ر دتوانميهر تيم  .است
چپ  يادر سمت راست بات را ر مسابقه شروع براي
 بايدبات ر نهايتدر  .دهدقرار  پشت خط قرمز ،ديوار

 به .دبرس قرمزو به خط  نمايد طيرا  ديوار تمام طول
حداكثر بات رپيموده شده توسط  طول ديوار طور كلي

  است. مترسانتي 200
عالمت  شكستگيقبل و بعد از هر  متريسانت 10) 4 - 4
كه شامل  دو خطمحدوده بين هر  .شده است اريذگ

ناميده  »محدوده شكستگي« شودمييك شكستگي 
  .شودمي

از دو ديوار تشكيل شده است كه  ) هر شكستگي4 - 5
  بات، ديوار ابتدايي و ديوار انتهايي نام دارند.با توجه به جهت حركت ر

 فاصله آن تا ديوار كه بر روي زمين مشخص شده استخط  يكبات با ر )حركتحركت (محدوده مرز ) 4 - 6
  .است مترسانتي 25 همواره

يك زمين آزمايشي مطابق با شرايط زمين اصلي قرار خواهد گرفت كه  هادر محل استقرار تيم) 4 - 7
تاپ براي اعمال ي لپهاي خود را انجام دهند. تهيهتوانند با استفاده از آن تغييرات نهايي و تستكنندگان ميشركت

  باشد.كنندگان ميي شركتربات به عهدهي برنامهدر تغييرات 
 

 بات: ر )5
  بات:كنترل ر )5 -  1

(هدايت ربات به هر وجه چه از طريق كليد كنترلر و  صورت پذيردبه صورت خودكار بايد بات كنترل ر) 5 - 1 - 1
  .باشد)ممنوع ميكنترل چه از طريق ريموت 

  .كنندشروع به كار  ،دن كليدز و با دستيبه صورت  بايدها بات) ر5 - 1 - 2
 . بگيرندبات اصطالحاً جفت شوند يعني در كنار يكديگر قرار شروع به حركت بايد پاهاي ر هر بار براي) 5 - 1 - 3

 از حركت شدهخارجبرنامه اصلي بات از اي رزدن دكمه بانمود كه  ريزيبرنامه رابات بايد حالتي ) براي ر5 - 1 - 4
  .ددهدر كنار هم قرار  يش راپاها سپس بايستد و
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   ) ساخت:5 -  2
  د.نباش Robobuilderيا  Bioloid مجموعهبات نظير موتورها و كنترلر بايد از قطعات اصلي ر) 5 - 2 - 1
  حركت نمايد.بتواند  هاآنبات بايد دو پا داشته باشد كه فقط با حركت دادن ) ر5 - 2 - 2
   .باشد يدرجه آزادي دخيل در مكانيزم حركت 4حداقل داراي بات بايد ) هر ر5 - 2 - 3
  تواند دست داشته باشد.بات نمي) ر5 – 2 – 4
  استفاده نمود. ري به عنوان منبع تغذيهتاز با بايددر حين مسابقه فقط  )5 – 2 – 5
   :بازرسي) 5 -  3
 اين نيزمسابقه  حينو در  شوندمي ارزيابي هاتيم ارساليمدارك ها با توجه به بات) قبل از شروع مسابقه ر5 - 3 - 1

  حاصل شود. اطمينان هاتيمتوسط  قوانين رعايتتا از  بگيردكار ممكن است انجام 
انجام شده است ممكن است از  تيم اعضايآن توسط  نويسيبرنامهبات و ساخت ر اينكهاز  اطمينان براي) 5 - 3 - 2

  .پرسيده شود سؤاالتي آنان
  
   تخلفات: )5 -  4
الزم  تغييراتتا  گرددميبات در مسابقه از شركت ر جلوگيريموجب  بازرسي قوانينهرگونه تخلف در ) 5 - 4 - 1

  اعمال گردد.
 ايجادمسابقات  اجراي در تأخيري نبايد هاتيممسابقه انجام شود و  بنديزمانطبق  بايدبات ر تغييرات) 5 - 4 - 2

  .نمايند
 

 مسابقه: )6
   شروع مسابقه: )6 -  1
دقيقه وقت تست دارد. اين زمان فقط شامل كاليبره نمودن حسگرها و يا تست نهايي  5هر تيم حداكثر  )6 - 1 - 1

 هاي مختلف است.ربات در قسمت

زمان مسابقه بالفاصله پس از اتمام زمان  .تا مسابقه را به پايان برساندد وقت دار يقهدق 10حداكثر ) هر تيم 6 - 1 - 2
  شود.ميتست با دستور داور شروع 

 ينزمبات خود را در نقاط مختلف ر تواننديم هايمتتوسط داور  گيريزمان مسابقه و پس از شروع) 6 - 1 - 3
در زمان تست و  يازيامت يچهو  استشدن  يسپردر حال  هاآنزمان  اما توجه داشته باشند كه يندنماو تست  يبرهكال
  .گيرندينمكردن  يبرهكال
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بات پشت خط صورت ر ينا. در دهنديمبه داور اطالع  ،ياصلشروع دور  يبرا يآمادگبه محض  هايم) ت6 - 1 - 4
 گونههيچبه بعد  مسابقهزمان شروع از  .اندازدراه مي بات راگروه ر يندهنما ،داور دستورو با  گيرديمشروع قرار 

  .نيستمجاز بات ر نمودن و تست يبرهكال
  
   :امتيازدهي )6 - 2
  .گيردتعلق ميبات به ر يازامت 08 يشكستگهر  آميزيتموفق كامالً عبوربه ازاي ) 6 - 2 - 1

محدوده شكستگي را بدون برخورد محسوس با  باتكه ر گرددمياطالق  آميزموفقيت كامالً عبوري زمان :1 توجه
  .طي نمايد به طور كاملخارج شدن از مرز حركت، ديوار و بدون 

را به طور كامل طي نموده است كه به تشخيص داور تقريباً به موازات ديوار انتهايي : زماني ربات شكستگي 2توجه 
  شكستگي قرار گرفته باشد.

  . اردذبگ تأثيربات گردد و در حركت آن يعني برخوردي كه باعث جابجايي ر محسوس ) برخورد6 - 2 - 2
  از مرز خارج شود. ربات هر دو كف پايكه  افتدميزماني اتفاق  ،) خارج شدن از مرز6 - 2 - 3
  .گيردتعلق مي رباتبه  امتياز 55 آميزموفقيتعبور نسبتاً ازاي هر  ) به6 - 2 - 4

محدوده شكستگي را بدون خارج شدن از مرز  رباتد كه گرديمي اطالق زمان آميزموفقيتعبور نسبتاً  توجه:
  يك بار با ديوار اين محدوده برخورد محسوس داشته باشد. طي نمايد ولي حداقل به طور كامل، حركت

  .گيردنميتعلق به آن هيچ امتيازي  ربات كاراييعدم  در صورت) 6 - 2 - 5
  است: موارد زير شامل ربات كاراييعدم  توجه: 
  .(محدوده حركت) حركت مرزخروج از  الف)
  به تشخيص داور)( .رباتيا عدم پيشروي يا گير كردن  ينمع يمحدودهادر  رباتدر جا زدن ب) 

  به هر دليلي. رباتج) زمين خوردن 
  در جهت مخالف. و حركت رباتدرجه  180چرخش  د)

ابتداي همان محدوده به  را برداشته رباتبا اجازه داور باال شد نماينده تيم  موارد از دچار هر كدام رباتاگر  
  دهد.انتقال مي شكستگي

به  تواندمي تيمبه خواست نماينده  دش عدم كاراييدچار محدوده  در يك دو بار حداقل رباتاگر  )6 - 2 - 6
  .شودانتقال داده  شكستگي يا به ابتداي همان محدودهنمايد  پرشبعدي شكستگي ابتداي محدوده 

  تواند از پرش استفاده نمايد. فقط دو بار مي رباتتوجه: هر 
 ربات) به عنوان امتياز به امتياز 1بر حسب هر ثانيه به خط پايان مدت زمان باقيمانده ( رباتس از رسيدن پ) 6 - 2 - 7

  .گيردتعلق مي
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شود.(هرچه درجات آزادي بيشتر باشد امتياز از تيم كم مي 50، 4به ازاي هر درجه آزادي بيشتر از ) 6 - 2 - 8
  ).شودتر ميعين حال كنترل آن پيچيدهود و در راحت تر و سريعتر خواهد ب رباتحركت 

  
  شرايط تساوي: )6 - 3

هاي برتر، مسابقه ميان آنان يا تيم يكديگر و عدم امكان تشخيص تيم يا چند تيم بادر صورت تساوي امتيازات دو 
  تكرار خواهد شد.

  
  مسابقه:  يانپا )6 -  3
يا  اشدبنموده  يطرا كامالً  يرمس ربات يا اشدب يدهرس يانپابه  يمتوقت دقيقه  10كه دهديمرخ  يزمانمسابقه  يانپا

  .اشدبتيم از ادامه مسابقه انصراف داده 
  
   :كلي قوانين )6 -  4
  نمايد.را جابجا مي ربات)  نماينده در حين مسابقه فقط با اجازه داور 6 - 4 - 1
ين مسابقه قرار زممتر دورتر از  5/1حداقل يم تي اعضايگر ددر حال مسابقه دادن است  رباتي كه زمان) 6 - 4 - 2
  گيرند.يم
  هاي قبلي را ندارد.يشكستگحق طي  ربات) 6 - 4 - 3
يم تيان زمان مسابقه انصراف بدهد پس براي اين كار نماينده پايرد قبل از بگيم تصميمي ت) ممكن است 6 - 4 - 4
  ثبت خواهد شد. رباتبراي  ين صورت زمان كاملايد به داور اطالع دهد. در با
بايست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را كسب نمايد تا به آن جايزه در اين رقابت تيم شركت كننده مي) 6 - 4 - 5

  تيم باشد فقط به تيم اول جايزه اهداء خواهد شد. 6هاي شركت كننده كمتر از تعلق گيرد و همچنين اگر تيم
  
 موارد اصالح شده و تغيير يافته: )7

 ويرايش دوم، به قسمت مشخصات زمين 5شدن بند اضافه )1
 ، ويرايش دومبه قسمت مشخصات زمين 7شدن بند اضافه )2
 ، ويرايش دوم)1: بند كنترل رباتها (ربات هدايتاصالح بند مربوط به  )3
 ، ويرايش دومبه قسمت ساخت 5بند اضافه شدن  )4
 ، ويرايش دومبه قسمت شروع مسابقه 1اضافه شدن بند  )5
 )، ويرايش دوم2 بند مربوط به زمان مسابقه (شروع مسابقه: بنداصالح  )6



  

  
  شركت هوشمند افزار 

  8، واحد 3، طبقه يدخورش، ساختمان 2540ونك، پالك  يدانماز  تريينپا، عصريول يابانختهران، 
 info@pishrobot.com: يكالكترون پست www.pishrobot.com :يتساوب 88676672: فكس 88654299تلفن: 

 
 

 )، ويرايش دوم1: بند  امتيازدهي( عبور كامالً موفقيت آميز هر شكستگيامتياز  تغيير )7
 ، ويرايش دومقسمت امتيازدهي 1به بند  2توجهاضافه شدن  )8
 وم، ويرايش د)4بند (امتيازدهي : هر شكستگي عبور نسبتاً موفقيت آميز امتياز  تغيير )9

 
شوند.  روزبههفته قبل از روز مسابقات  يكمسابقات ممكن است تا  جزئياتو  شرايطقوانين، 

 خواهد بود. هاتيم بعهده جديد قوانيناز  اطالعيبيهرگونه  مسئوليت

 مراجعه فرمائيد. www.pishrobot.comبراي اطالع بيشتر به سايت 
 


