قوانین لیگ
-1ویژگیهای ربات
 -1-1نوع ربات:
در این لیگ هیچ محدودیتی روی نوع ربات وجود ندارد .کلیهی محصوالت ارائه شده میبایست از قوانین
سهگانه آیزاک آسیموف پیروی کنند.
قانون اول :ربات ها هیچ گاه نباید به انسان آسیب بزنند.
قانون دوم :ربات ها باید دستورات انسان را بدون نقض قانون اول اجرا کنند.
قانون سوم :ربات ها ب اید بدون نقض قانون اول و دوم بتوانند از خود محافظت کنند.
الزم به ذکر است در طرح ارائه شده توسط گروه باید دستاورد جدیدی وجود داشته باشد و در صورت نبود
خالقیت در طرح امتیاز خالقیت به تیم تعلق داده نمیشود.

 -2-1اندازه ربات:
ربات باید متناسب با محدوده ای باشد که بطور معمول در اختیار گروهها در محل برگزاری مسابقات قرار
میگیرد و به ارائهی دستاورد های خود بپردازند و در صورت رعایت نکردن ابعاد اعالم شده برای ارائه
دستاورد خود ،تمامی مسئولیت آن را بپذیرند.
 -3-1مراحل ساخت روبات:
قسمت الکترونیک و کنترل ربات میتواند از قبل توسط اعضای تیم آماده شده باشد ولی جمعآوری ،مونتاژ و
ساخت نهایی ربات باید در محل مسابقه و در زمان تعیین شده برای آمادهسازی تیمها ()setup days
انجام شود.
 -4-1منبع تغذیه:
محدودیتی در استفاده از منبع تغذیه بصورت مستقیم وجود ندارد ولی استفاده از منابع تغذیه قابل احتراق و
خطرناک ممنوع است.
-2زمین مسابقه:
زمین مسابقه ،نقشه خاصی ندارد یعنی ابعاد ربات محدودیتی در مورد نقشه زمین ندارد و ابعاد در اختیار
قرار داد شده به هر تیم برای ساخت طرح ابعاد حدودی  333سانتی متر در  233سانتی متر میباشد ولی
تیم ها نسبت به ابعاد اجرایی طرح باید احتیاط را رعایت نموده و حداقل فضا را در نظر بگیرند.
-3موضوع پیشنهادی برای طرح:
موضوع کلی هر دوره از مسابقات نهایتا تا پایان آذر ماه همان سال در سامانه رسمی مسابقات به نشانی
 autcup.aut.ac.irقرار میگیرد.

 -1-3موضوع مطرح شده برای سال 2312

"بحران آلودگی  ،کمبود و یا مصرف بی رویه آب "

-4مراحل مسابقه:
مسابقه در دو مرحله کلی و بصورت متوالی برگزار شده و تیمهای شرکتکننده در انتها با توجه به امتیازات
کسب شده در دو روز رقابت با یکدیگر مقایسه و ردهبندی میشوند.

 -1-4ارائه طرح اولیه:
تیم ها موظفند نهایتا تا زمانبندی اعالم شده توسط کمیته ی فنی مسابقات ،به معرفی طرح خود پرداخته و
گزارشی را نهایتا در  2صفحه  A4برای کمیته فنی مسابقه ارسال کنند.

-2-4تدوین ارائه:
کمیته فنی مسابقات در مسیر رسیدن به هدف نهایی لیگ که بهبود موضوع مطرح شده در جامعه میباشد،
بخشی بصورت اختیاری تدوین کرده که در آن تیمها میتوانند برای ابالغ طرح خودشان و یا ارائه مطلبی
که گسترش آن راه حلی برای موضوع است؛ فیلم کوتاه نهایتا  03ثانیه یا پاورپوینت در غالب نهایتا  4اسالید
و یا مقالهای نهایتا تا  5صفحه به کمیته فنی لیگ ارائه دهند که این بخش بصورت امتیاز جداگانه ای رتبه-
بندی شده و به آن جایزه بهترین ارائه اختصاص خواهد گرفت.
شرکت کنندگان می بایست در صورت تمایل به فرستادن آثار آنها را نهایتا تا روز مسابقه به ایمیل کمیته
فنی به نشانی  cir.autcup@gmail.comارسال کنند.

-3-4مرحله اول:
-1-3-4غرفههای شرکتکنندگان که از روز اول آمادهسازی به تیمها اختصاص داده میشود ،باید تا
مرحله اول مسابقه طبق جدول زمانبندی آماده و تکمیل شده باشد .در صورت وجود هر گونه نقص
در ارائه طرح از امتیاز تیم کسر خواهد شد -13(.امتیاز)

-2-3-4در مرحله اول تیمها میبایست برای بازدیدکنندگان مسابقه طرحهای خود را ارائه کنند.
این ارائه در غرفههای خود تیمها صورت می گیرد .الزم به ذکر است منطقه ارائه تیمها نباید از
محدوده تیم بیشتر باشد.
 -3-3-4بازدیدکنندگان از اشخاص حاضر در نمایشگاه بوده و ممکن است هیچ ارتباطی با کمیته
فنی نداشته باشند ولی تیمها موظفند به سواالت آنها پاسخ دهند.
-4-3-4در این مرحله امتیازات توسط بازدیدکنندگان به تیمها داده میشود.
 -1-4-3-4روش امتیاز دهی توسط کمیته فنی تعیین و اجرا میشود.
-5-3-4در این مرحله هرگونه اختالل در کار تیمهای دیگر و یا ایجاد بینظمی باعث کسر امتیاز تیم
میشود ( -5امتیاز)
-0-3-4پیشنهاد می شود هر تیمی برای ارائه خود یک پوستر طراحی کند تا در محلی که کمیته
فنی در نظر گرفته است ،قرار دهد همچنین طراحی بروشور و یا هر چیزی که موجب جلب آرای
بازدید کنندگان شود بالمانع است.
-4-4مرحله دوم:
در این مرحله تیمها می بایست طبق جدول زمان بندی در محل ارائه حاضر شده و طرح ،ماکت یا محصول
خود را برای داوران شرح دهند .داوران بدون در نظر گرفتن ترتیب خاصی به غرفهها سر میزنند.
-1-4-4محل ارائه تیمها ثابت و برای همه یکسان است.
-2-4-4در صورت عدم امکان جابجایی ربات تیمها الزم نیست آن را به محل ارائه بیاورند و میتوانند از
ویدئو یا عکس آن برای ارائه استفاده کنند.
-3-4-4تیم ها می توانند از ویدئو پروژکتور در نظر گرفته شده برای ارائه خود کمک بگیرند.
-4-4-4در هنگام ارائه تیم سایر تیمها نیز میتوانند در محل ارائه حضور داشته باشند.

-5-4-4ممکن است از تیم ها سواالتی توسط داوران یا سایر حضار پرسیده شود که تیم ها باید به آنها پاسخ
دهند.
-0-4-4در صورت پرسیدن سوال نامرتبط توسط حضار با نظر کمیته داوران تیم میتواند به سوال مطرح
شده پاسخ ندهد و شخص پرسشگر دیگر نمیتواند در هیچ ارائهای پرسشی مطرح کند.
-7-4-4با نظر کمیته فنی اگر تشخیص داده شود تیمی با طرح پرسشهای نامرتبط قصد بی نظمی دارد از
امتیاز تیم کسر خواهد شد -5(.امتیاز)
-2-4-4هرگونه ایجاد بینظمی توسط هر تیمی در مرحله دوم باعث کسر امتیاز خواهد شد -5(.امتیاز)
-9-4-4تیمها موظفند حتی در مرحله دوم نیز به غرفههای خود رسیدگی کنند.
-13-4-4داوران قبل یا بعد از مدت زمان ارائه تیمها به غرفه تیمها مراجعه میکنند و ربات ،طرح یا ماکت
تیمها را از نزدیک بررسی میکنند.
-11-4-4داوران ممکن است از ساختار محصول ارائه شدهی تیمها سوال مطرح نمایند.

-5امتیازات و رتبه بندی
 -1-5مرحله اول  33امتیاز داشته و توسط حضار به تیمها داده میشود.
 -2-1-5از حضار در مورد طرح سوال میشود که میتواند شامل مباحثی مانند خالقیت و میزان پاسخگویی
و یا کارایی تیم را باشد.
 -3-1-5روش جمع بندی امتیازات حضار توسط کمیته فنی تعیین میشود.
 -2-5مرحله دوم شامل  03امتیاز است که توسط کمیته داوران به تیمها داده میشود.
 -1-2-5جدول موضوعات امتیازدهی داوران به شرح زیر است:

امتیازات بخش کار تیمی

امتیازات بخش محصول

امتیازات بخش خالقیت و نوآوری

نوین بودن طرح

5

ایده ی نو آورانه در ساخت محصول

5

حوزه ی خالقانه

2

مصالح مورد استفاده

2

نام گذاری ایده  /محصول

1

هوشمندی

4

ارتباط با محیط

3

عدم استفاده از ابزار آماده

3

زیبایی

2

سادگی و پیچیده نبودن نسبت به عملکرد

2

اندازه نسبت به کاربرد

1

نحوه ی عملکرد تیم هنگام ارائه به داوران

2

نحوه ی عملکرد تیم در غرفه ها

2

مشارکت اعضای تیم در کار

1

15

15

5

امتیازات بخش بهره وری

امتیازات بخش ارائه ی استاندارد

تسلط در ارائه

4

پاسخگویی به حضار

3

اسالید برای کنفرانس

3

روزنامه دیواری

2

بروشور

2

پوستر

1

قابلیت تجاری سازی

2

انتخاب موضوع کاربردی تر

3

هزینه ی ساخت

2

کارآمدی

2

قابل استفاده برای عموم

1

15

11

 -1-1-2-5امتیاز کارآمدی طرح بر اساس نظر کمیته داوران بر اساس امکان اجرای طرح در دنیای واقعی
داده میشود .امتیاز کار تیمی هم بصورت بررسیهای انجام شده طی روزهای مسابقه به تیم ها داده میشود
 -3-5جمع امتیازات از  133بوده و  13امتیاز باقیمانده توسط کمیته فنی به نوع چیدمان غرفه ها و نظم
تیم ها و همچنین همکاری با گروه اجرا کننده مسابقه داده میشود.

 -4-5برابری امتیازات :در صورت برابری امتیازات تیمها بر اساس اولویت زیر رتبهبندی میشوند:
 -1-4-5تیمی که نمره منفی کسب نکرده باشد.
 -2-4-5تیمی که تعداد شرکتکنندهی کمتری داشته باشد.
 -3-4-5تیمی که امتیاز خالقیت باالتری داشته باشد.
 -4-4-5تیمی که امتیاز مرحله اول بیشتری داشته باشد.
 -5-4-5تیمی که امتیاز کار گروهی باالتری داشته باشد.
 -0-4-5تیم با میانگین سنی کمتر.
 -7-4-5تیم که امتیاز کارآمدی طرح بیشتری داشته باشد.
 -2-4-5تیم با امتیاز تسلط در کار گروهی بیشتر.

