قسمت هایی که به این صورت نوشته شده اند ،تغییرات نسبت به نسخه قبلی را نشان می دهند.

ماموریت غیر ممکن :
هدف این مساااب ه ن ا اات که ردیدادب ردباتی

د دانش موز محور فراهم نمایند به گونهاب که

مالک اصاالی امتیاز دهی د رتبه بندب ن قالقیت د مرارت م مس ا لهب دانش موزان باشااد به
طورب که شرکت کنندگان با ا تفاده از قوه تخیم د قالقیت د همچنین ا تفاده از د ایم رایج د
در د ترس مانند چوب ب ستنی ،لیوان ی

بار م صرف ،قیچی د  ...د همچنین مدارات الکتردنیکی

اده د نیز بردهاب ادهاب همچون  Arduinoبتوانند مشکم مطرح شده تو ط تیم دادرب را م
نمایند .دانش موزان اجازه دارند تنرا از ابزارها د د ایلی که تو ط کمیتهب فنی مجاز شناقته
می شوند ا تفاده نمایند .لی ست کامم ابزار الت مجاز ،غیر مجاز د ضردرب متعاقبا اعالم قواهد
شد .تمامی مرا م اقت ردباتها در محوطهب مساب ات د در محم مشخصی که براب این امر در
نظر گرفته شدها ت انجام قواهد شد .به منظور تالش براب برقرارب عدالت ،امتیاز تیمهایی که از
تجریزات ارزان قیمتتر ا تفاده نمایند (د ردبات نها به قوبی ایر ردباتها عمم نماید) بیشتر
قواهد بود.
ردههای سنی و گروه بندی مسابقات:
این لیگ در دد بخش  primaryد  secondaryبرگزار میشااود .تنرا تفادت این ددبخش در ردهب
نی شرکت کنندگان نها ت.
تمامی شرکت کنندگان لیگ  primaryمیبایست تا زمان برگزارب مساب ات کمتر از  14ال تمام
ن دا شته با شند .به عبارت دیگر ،تنرا متولدین  29ا فند  1383به بعد میتوانند در زیر بخش
 primaryشرکت نمایند.
همچنین تمامی شرکت کنندگان لیگ  secondaryنیز میبایست تا زمان برگزارب مساب ات کمتر
از  18ال تمام ن داشته باشند .به عبارت دیگر ،تنرا متولدین  29ا فند  1379به بعد میتوانند
در زیر بخش  secondaryشرکت نمایند.

تما کارت ملی یا شنا نامه را در ردز مساب ه به همراه داشته باشید.
بدیری ا ت عدم رعایت محدددیتهاب فوق موجب ذف تیم از ددر رقابتها قواهد شد .بنابراین
در صااورتی که ابرامی در هر ی

از این موارد دجود دارد تما به منظور اطمینان ،از طریق ایمیم

موجود در ایت با کمیتهب فنی هماهنگیهاب الزم را انجام دهید.
 )1محوطه ساخت
 : 1.1هر تیم به محوطهب اقت ،جایی که طرا ی د اقت ردبات را انجام میدهد ،د تر ی دارد.
 : 1.2داقم محوطه اقت براب هر تیم به اندازه ی

میز ا ت.

 )2محوطه بازی
 :2.1ابعاد د رایش محوطهب بازب به ماموریتی که ردباتها باید م کنند بسااتگی دارد .اطالعات
مربوط به زمین تنرا در اقتیار کمیته فنی ا ت د ف ط در ردز مساب ات ردنمایی قواهد شد.
 :2.2در طول مر له اقت ،هر تیم میتواند براب تست ردبات قود ت اضاب د تر ی به محوطهب
بازب را بدهد .ب سته به ماموریت طرح شده د میزان نیاز به ت ست ردباتها در زمین ،کمیتهب فنی
برنامهاب براب د تر ی دانش موزان به زمین اعالم قواهد نمود.
تذکر :ممکن ا ت در برقی ماموریتها ،به هیچ تیمی اجازهب د تر ی به زمین بازب داده ن شود
اما تما در ابتداب بازب اجازهب کالیبره کردن نسورها داده قواهد شد.
 )3ابزار و تجهیزات
 : 3.1شرکت کنندهها از لپ تاپ براب برنامهریزب ردباتشان ا تفاده قواهند کرد.
 :3.2لیست کاملی از لوازم ،ابزار د د ایم مجاز ،غیر مجاز د توصیه شده ،متعاقبا اعالم قواهد شد.
همچنین ماموریت ردباتها پیش از غاز مساب ات اعالم نخواهد شد.
 : 3.3بی شترین تعداد موتورهاب با گردش کامم همی شه کمتر یا م سادب  4ا ت عدد ا ت .این
موتورها شامم موتورهاب  DCیا موتورهایی که موقعیت را گزارش میکنند می باشد .این تعداد د

باالب محدددیت براب هر مساااب ه ماموریت غیر ممکن ا اات اگر چه شاااید ی

مساااب ه قا

محدددیت بیشترب را اعمال کند.
 : 3.4بی شترین تعداد

ردد موتورها همی شه کمتر یا م سادب  ۶عدد ا ت .این تعداد د باالیی

محدددیت هر مساااب ه ماموریت غیر ممکن ا اات اگر چه شاااید ی

مساااب ه قا

محدددیت

بیشترب اعمال کند.
 : 3.۵بی شترین تعداد

ن سورهاب  IRهمی شه کمتر یا م سادب  ۶عدد ا ت  .این تعداد د باالب محدددیت هر

مساب هب ماموریت غیر ممکن ا ت اگر چه ممکن ا ت ی

مساب ه محدددیتهاب بیشترب اعمال کند.

 : 3.۶بیشااترین تعداد اانسااورهاب  ultra sonicهمیشااه کمتر یا مسااادب  4عدد ا اات .این تعداد د باالب
محدددیت هر مساب هب ماموریت غیر ممکن ا ت اگر چه ممکن ا ت ی

مساب ه محدددیتهاب بیشترب اعمال

کند.
 : 3.7بیشترین تعداد نسورهاب لمسی همیشه کمتر یا مسادب  4عدد ا ت .این تعداد د باالب محدددیت هر
مساب هب ماموریت غیر ممکن ا ت اگر چه ممکن ا ت ی

مساب ه محدددیتهاب بیشترب اعمال کند.

 : 3.8بی شترین تعداد فتو م همی شه کمتر یا م سادب  4عدد ا ت  .این تعداد د باالب محدددیت هر م ساب هب
ماموریت غیر ممکن ا ت اگر چه ممکن ا ت ی

مساب ه محدددیتهاب بیشترب اعمال کند.

 : 3.9هر تیم میتواند از ابزارهاب رایج قود ا ااتفاده نماید به شاارطی که کمیتهب فنی اجازهب
ا ااتفاده از نها را داده باشااد .کمیتهب فنی ممکن ا اات به دلیم جلوگیرب از ن ق قانون د یا
قطرناک بودن ابزار موردنظر ،اجازهب ا تفاده از ن را صادر نکند.
 : 3.10با اجازه دادن به دانش موزان براب ا تفاده از ابزارب در محوطه اقت ،مس ول تیم متعرد
می شود که دانش موزان میدانند چگونه از این ابزار به صورت امن ا تفاده کنند د م س ولیت هر
گونه صدمه یا دیگر نتایج ا تفاده نا صحیح از ابزار را برعرده میگیرد.
 : 3.11تیم ها اجازه دارند بددن هیچ منعی از مواد د د ااایم رایجی همچون موارد زیر ا ااتفاده
نمایند:

 -1کاغذ  ،درقه تخته  ،کاغذگال ه  ،ا تیرد فوم ،انواع چوب بستنی ،قالل دندان
 -2چسب  ،میله هاب چوبی چاپ ا تی

 ،گیره لبا ی

 -3لیوان کاغذب  ،بش اب کاغذب
 -4لیوان پال تیکی  ،بش اب کاغذب
 – ۵گیره کاغذ  ،گیره مو  ،گیره کال ور  ،وزن  ،داشر ،نجاق قفلی
 – ۶یم  ،طناب  ،نخ
 -7چسب برق  ،چسب دد طرفه  ،چسب مایع
 – 8قودکار
 – 9نوار پال تیکی
 – 10دارنیش
 -11ازه هاب پال تیکی د هنی به همراه پیچ د مرره
 : 3.11تیمها اجازه دارند بددن هیچ منعی از ابزار رایجی همچون موارد زیر ا تفاده نمایند:
•

قیچی

•

چاقو

•

یم چین

•

چسب مایع

•

چکش

•

منگنه

•

پیچ گوشتی

•

انبر د ت

 : 3.12امنیت دانش موزان مرم ترین هدف ا ت  .بنابراین مواد قطرناک ( مثم مواد شیمیایی
) همچنین ابزار قطرناک ( مثم اره ) نباید ا تفاده شوند .
 : 3.13هیچ محدددیتی در نوع پردازندهب مورد ا تفاده دجود ندارد .بنابراین تیمها مجازند از
میکردکنترلرهاب  ARM ،PIC ،AVRد هر میکردکنترلر دیگرب که در بازار ایران موجود ا اات
ا ااتفاده نمایند .همچنین ا ااتفاده از بوردهاب  Arduinoنیز مجاز ا اات اما ا ااتفاده از
شیلدهاب  Arduinoممنوع قواهد بود.
 :3.14ا ااتفاده از پلتفرم هاب ماده نظیر  mindstormد ...مجاز ا اات ،اما براب برقرارب
عدالت بین همه ب شرکت کنندگان (کسانی که از پلتفرم هاب ماده ا تفاده نمی کنند) امتیاز
تیم هایی که از این پلتفرم ها ا تفاده می کنند با ضریبی بین  0/7تا  1به تشخیص کمیته فنی
مساب ات محا به قواهد شد.
 : 3.14مجددا متذکر میشااود که لیساات کامم ابزار د لوازم موردنیاز ،مجاز د ممنوعه متعاقبا
تو ط کمیتهب فنی اعالم قواهد شد.
 )4بازی
 : 4.1مساب هب ماموریت غیر ممکن با مر لهب اقت غاز می شود .در غاز مر لهب اقت،
دانش موزان با ابزار د د ایل شان به محوطه

اقت دارد می شوند .همچنین ممکن ا ت از

طرف برگزار کنندگان نیز به نرا ابزار د د ایلی داده شود.
 : 4.2در ابتداب مر لهب اقت ،ماموریتی را که ردباتها باید به انجام بر انند تو ط دادر به
شرکت کنندگان اعالم قواهد شد.
 : 4.3پس از توضاایح دادر ،زمان اانج شااردع به کار نموده د دانش موزان میتوانند عملیات
اقت ردبات را غاز نمایند .پس از اتمام زمان
قواهند شد.

اقت ردباتها در محم م ساب ات قرنطینه

 : 4.4در صورتی که کمیتهب فنی ت شخیص دهد براب اقت ردبات موردنظر به زمانی بیش از
ی

ردز نیاز ا اات ،ردبات نرایی به چند ردبات کوچکتر که هری

در ی

ردز قابم اااقت

باشند تجزیه قواهد شد.
 : 4.۵در نرایت ردبات هاب اااقت شااده با یکدیگر رقابت کرده د تیم هاب برنده مشااخص
قواهند شد( .ب سته به تعداد تیمهاب شرکت کننده ،ممکن ا ت از ردش وئی سی یا ذفی
براب انجام مساب ات ا تفاده شود).
 : 4.۶هر گرده باید ی

نفر را به عنوان مس ول تأمین کنندهب قطعات معرفی کند تا در صورت

نیاز ،قطعات مورد نیاز گرده را تریه د به اعضا بر اند.
 )5تخلفات و مجازات
 : ۵.1تنرا اعضاب تیم میتوانند به محوطهب اقت د محوطهب بازب دارد شوند .ادلیا د معلمان
باید بیردن از این محوطه بمانند.
 : ۵.2اعضاب تیم بددن اجازهب دادر ق قردج از محوطهب اقت یا محوطهب بازب را ندارند.
 : ۵.3هر تیمی که اعضایش دچار تخطی  ۵.1یا  ۵.2شود .مجرم شناقته قواهد شد.
 : ۵.4هر تیمی که اع ضایش از ابزار د د ایم غیر مجاز ا تفاده نمایند ،تو ط کمیتهب فنی
جریمه قواهد شد .جریمهب درنظر گرفته شده به تصمیم کمیتهب فنی بستگی دارد.
 :۵.۵رفت د مد بین تیم ها د داد د تد د ایم مورد ا تفاده هر تیم تنرا با هماهنگی کمیته
ب اجرایی می باشد د تخطی از این موضوع جرم ا ت د برقورد م تضی صورت می گیرد.
 : ۵.۶به همراه داشتن تلفن همراه تو ط شرکت کننده ها ممنوع می باشد.
 :۵.7ا تفاده از اینترنت ،تنرا در زمان ا ترا ت مجاز ا ت.
 :۵.8زمان اقت براب همه تیم ها یکسان ا ت د بعد از اتمام زمان اقت ،در صورتی که هر
ی

از تیم ها مشغول اقت ربات باشد ،اقطار قواهند گرفت.

کمیته ب فنی لیگ به عنوان هی ت ژدرب مس ول ر یدگی به تخلفات ا ت.

در صااورت رعایت نکردن هر ی

از موارد باال ،براب بار ادل تیم قاطی مشاامول

اقطار (همراه با ک سر امتیاز طبق نظر کمیته فنی) د بار ددم محردمیت از م ساب ات
قواهد شد.
 )6شیوهی امتیازدهی
 : ۶.1یکی از عوامم موثر در امتیازدهی ،مدت زمان

اقت ربات ا ت .یعنی امتیازات گردهی

که زددتر ربات قود را ماده کند ،ضریب بیشترب میگیرد.
 : ۶.2شیوهب کامم امتیاز دهی ،در فایلی جداگانه متعاقبا اعالم قواهد شد.
بدیری ا ت ریز جزئیات امتیاز بندیرا در ردز م ساب ه براب تیم هاب شرکت کننده ت شریح
قواهد شد .امتیاز هر تیم در پایان هر ردز به مع د نظر شرکت کنندگان قواهد ر ید.
 )7توصیهها
 : 7.1از نجا که براب شاارکت در این لیگ به اااقت ردبات قبم از ردزهاب مساااب ات نیازب
نمیبا شد لذا تو صیه می شود شرکت کنندگان در مدت زمان باقی مانده تا غاز م ساب ات،
مرارتهاب قود را در وزههاب زیر ت ویت نمایند:
 تسلط بر یکی از انواع میکردکنترلرها د یا بردهاب Arduino کار با برد بورد ،بردهاب هزار وراخ د لحیم کارب قطعات الکتردنیکی کار با نسورهاب دما ،نور ،تشخیص یاه د فید ،تشخیص فاصله ،تشخیص تماس د ... -راه اندازب موتورهاب  DCتو ط میکردکنترلر د یا Arduino

 : 7.2موارد باال تنرا تو صیهب کمیتهب فنی میبا شند د امکان دارد براب

اقت ردباتها به

نسورها یا قطعات دیگرب نیز نیاز باشد .بنابراین انتظار میردد شرکت کنندگان تالش نمایند
دانش فنی قود را در مورد ایر نسورها د قطعات نیز باال ببرند.

توجه :در ردز افتتا یه ،تعردنامه اب مبنی بر مطالعه د پذیرش کامم قوانین به تیم
ها داده می شود که باید به امضاب رپر ت د تمامی اعضاب گرده بر د .اجازه ب
شرکت در مساب ه ،منوط به امضاب این تعردنامه می باشد.

