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 یتعالباسمه

 

 )قطع دبستان(م نویسیهای بدون راننده الجیک و برنامهاتومبیلمسابقه 
 (ویرایش دوم)

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

د به صورت اتوماتیک نها می توانحسگرهای نصب شده روی آنهای بدون راننده با استفاده از دوربین، رادار و انواع اتومبیل

ها و اشیا داخل شهر را به خوبی ببینند، تشخیص دهند و توانند جادهها حرکت کنند. این خودروها میها و خیاباندر جاده

 باشد.یم بدون رانندههای با اتومبیل یین رقابت آشنایا یتجزیه و تحلیل �ایند. هدف از برگزار 

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. م؛نفر به عنوان اعضای تی ٢الی  ١

 

 روش برگزاری: )٣

های مشکی است را تشخیص دهد و بدون خروج ای سفید رنگ با حاشیهاین ربات باید مسیر پیچ در پیچ مسابقه را که جاده

از مسیر، آن را در کمرتین زمان طی �اید و خود را به خط پایان برساند. در این رقابت ربات با استفاده از سنسورهایی که روی 

نصب شده وجود تابلوهای راهن�یی یا موتور   LEDو همچنین با روشن کردندهد آن نصب شده مسیر جاده را تشخیص می

 �اید.در اطراف جاده را اعالم می

استفاده �ایند. استفاده کنندگان از پک  PRB-200 (PRC)یا   KRCالجیک، پکاز توانند یم یآموزان جهت هوشمندساز دانش

 .جداگانه مسابقه خواهند دادهای برنامه نویسی به صورت الجیک و گروه

 

 قوانین مسابقه: )٤

 بایست مسیر رقابت را بطور کامل طی �ایند.ها میربات متامی -١

فاصله زمانی  .باشدو این تعداد قابل افزایش �ی مسیر مسابقه را طی �اید جهت رکوردگیریتواند دو بار میهر ربات  -٢

 باشد.دقیقه می ۳۰بین دو رکوردگیری حداقل 

 PRB-200یا KRC و پک الجیک، KAI-ROBOTی قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعات کلیه -٣

(PRC)  باشد. همچنین استفاده از بلربینگ چشمی ارائه شده توسط رشکت هوشمندافزار به عنوان چرخ هرزگرد بالمانع

 باشد.می

مجاز  بات) کای ر Servo Motorهای (و رسو موتور DC-108 ،DC-48های استفاده از موتورفقط در ساخت ربات  -٤

 باشد.می

ولت تجاوز �اید،  ٦دو جا باطری هستند که ولتاژ آن نباید از حداکرث ک مجاز به استفاده از یکنندگان با پک الجرشکت -٥

 AA از نوع قلمیبایست مسابقه می نیا استفاده شده در یهایباشد. باطر ها مجاز �یهمچنین رسی کردن جا باطری

 ن بالمانع است.)یو آلکاال یشارژ  یهایولت باشد. (استفاده از باطر  ١٫٥با حداکرث ولتاژ 
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گذاشته خواهد  PRB-200 (PRC)یا  KRCکنندگان با رشکتار یاستاندارد در اخت یهیم متصل به منبع تغذیک رشته سی -٦

 شد.

به وضوح قابل تشخیص مستقل بوده های راهن�یی باید تابلو شناساییالعمل نشان داده شده توسط ربات در عکس -٧

های بوردهای الجیک برای شناسایی تابلوهای راهن�یی LEDالزم به ذکر است  ثانیه به طول انجامد. ٣تا  ١بین باشد و 

 باشد.قابل قبول �ی

ی که در این در صورت .تدقیقه زمان در نظر گرفته شده اس ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  آمادهبرای  -٨

 ۱۰به ازای هر دقیقه  ١شود و در طول این ی دیگر به تیم فرصت داده میدقیقه ١ حداکرثمدت ربات آماده نشد 

 و پس از امتام این زمان رکورد جاری تیم حذف خواهد گردید. امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه 

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -٩

 تیم باشند فقط به تیم اول جایزه اهداء خواهد شد. ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 

 ابقه:زمین مس )٥

 باشد.مرت میسانتی ١٦٠*١٥٠ حدودی ابعاد ایک مربع بن مسابقه یزم -١

 باشد.با روکش استیکر می MDFجنس زمین مسابقه از  -٢

 باشد.مرت میسانتی ١٠ حدود هاحداقل شعاع انحنای مسیر در پیچ -٣

مرت یسانت ۳به ضخامت  ین جاده خطوط مشکی. در طرفباشدمرت و رنگ آن سفید میسانتی ٢٠تا  ١٨بین عرض جاده  -٤

جاده و ورود به  یه مشکیحاش یها از رو ک از چرخید. عبور هر ی�ایجاده را مشخص م یوجود دارد که محدوده

 گردد.یخطا محسوب م یممنوع به منزله یمنطقه

قوط نخواهد دیدگی ربات در اثر سزمین مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمیته اجرائی مسئولیتی در قبال آسیب -٥

 داشت.

باشد و پشت مرت میسانتی ١٣باشد که ارتفاع مرکز آن از سطح جاده میمرت سانتی ٧با قطر  ایدایره تابلوی راهن�یی -٦

 خط مشکی اطراف جاده نصب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.یرقابت � یمانند مس� اصل دقيقاً مس� نشان داده شده در شکل  
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 IRها باید از سنسور و فقط در سمت راست جاده قرار دارند. برای تشخیص آنهستند  IRمنبع تابلوهای راهن�یی  -٧

 استفاده �ود.

 درجه در طول مسیر رقابت وجود داشته باشد. ٢٠دار با زاویه حداکرث ممکن است یک یا دو سطح شیب -٨

 

 دهی:نحوه امتیاز )٦

 باشد.یقه میدق ۱کل زمان مسابقه  -١

از به ربات داده یاز) به عنوان امتیامت ١ه ی�نده (برحسب هر ثانیان مدت زمان باقیدن ربات به خط پایاز رس پس -٢

 خواهد شد.

العمل از مثبت و در صورت عکسیامت ۱۰العمل صحیح نسبت به تشخیص تابلوهای راهن�یی هرعکس یربات به ازا -٣

 کسب خواهد �ود. یاز منفیامت ۵نابجا 

 ان مسابقه منجر به حذف رکورد جاری تیم خواهد شد.یو دست زدن به ربات در جرهرگونه متاس  -٤

امتیاز منفی برای ربات به همراه  ٥های ربات از حاشیه مشکی جاده و ورود به منطقه ممنوع عبور هر یک از چرخ -٥

 دارد.

دار در افتادن آن از سطح شیب یاد یسف ین جادهیرنگ درطرف یخطوط مشک یربات از رو  هر دو چرخ عبور کامل -٦

 باشد.یکننده مم رشکتیت یبه منزله حذف رکورد جار  هنگام باالرفنت یا پایین آمدن،

 .آورندبه دست می ن برتر راکه ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب �اید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -٧

 

 :موارد اصالح شده و تغییر یافته )٧

 دوم )، ویرایش٢بند : قوانین مسابقه( رکورد آزمایشی حذف -١

 

 یاطالعیت هرگونه بیمسابقات به روز شوند. مسئولبرگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ
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