چکیده:
قوانین زیر مربوط به لیگ امداد و مدیریت بحران ) (DRC explorerمی باشد .این لیگ دانش آموزی می
باشد و در دو رده سنی زیر  14سال ) (U14و زیر  19سال ) (U19برگزار می شود .زمین مسابقه شبیه سازی
ای از یک ساختمان مخروبه است که رباتها باید در آن به صورت خودکار بسته های امداد را پیدا کرده و آنها را
به مصدومین برساند .این قوانین منطبق با مسابقات جهانی رباتیک فیرا می باشد و تیم های برگزیده در این
مسابقات به عنوان نماینده ایران در مسابقات رباتیک فیرا  2018که در کشور دانمارک برگذار خواهد شد اعزام
می شوند.
توجه داشته باشید قوانین تا  10روز قبل از مسابقه ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد .این تغییرات در
سایت مسابقات اعالم خواهد شد.

چکیده:

قوانین زیر مربوط به لیگ امداد و مدیریت بحران ) (DRC explorerمی باشد .این لیگ دانش آموزی می
باشد و در دو رده سنی زیر  14سال ) (U14و زیر  19سال ) (U19برگزار می شود .زمین مسابقه شبیه سازی
ای از یک ساختمان مخروبه است که رباتها باید در آن به صورت خودکار بسته های امداد را پیدا کرده و آنها را
به مصدومین برساند .این قوانین منطبق با مسابقات جهانی رباتیک فیرا می باشد و تیم های برگزیده در این
مسابقات به عنوان نماینده ایران در مسابقات رباتیک فیرا  2018که در کشور دانمارک برگذار خواهد شد اعزام
می شوند.
توجه داشته باشید قوانین تا  10روز قبل از مسابقه ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد .این تغییرات در سایت مسابقات
اعالم خواهد شد

سناریوی لیگ امداد و مدیریت بحران
زمین لرزه ای اتفاق افتاده است و افرادی در داخل یک ساختمان حبس شده اند .برخی از این افراد زخمی
شده اند و نیاز به امداد رسانی دارند .سایر افراد نیز به آب و غذا احتیاج دارند .در این ساختمان اتاقی وجود
دارد که در آن غذا و دارو به مقدار کافی موجود است ولی درب آن به دلیل آوار مصدود شده است و افراد نمی
توانند به آن دسترسی پیدا کنند .موقعیت مصدومین قبال مشخص شده است ولی به دالیلی امدادرسانی به
آنها مقدور نیست .به رباتی احتیاج است تا وارد این ساختمان شده و بسته های غذا و دارو را از اتاق خارج
کرده و به افراد حبس شده بدهد.

 -1زمین مسابقه
 -1-1زمین مسابقه در هر راند ممکن است متفاوت باشد.
 -2-1زمین مسابقه از جنس  MDFسفید و صاف می باشد.
 -3-1اطراف زمین با دیواره هایی با ارتفاع حداقل  15سانتی متر پوشیده شده است.

 -4-1زمین مسابقه از دو قسمت ) (sectionتشکیل شده است .در قسمت اول ربات باید از بین مسیری
پر پیچ و خم و از ال به الی دیواره ها و موانع مسیر خود را پیدا کند و به قسمت دوم برسد .حداقل عرض
مسیر برای حرکت ربات  30سانتی متر است.
 -5-1در طول مسیر ربات ممکن است با مواردی از قبیل مانع ،خرده ریز ،سرعت گیر ،پله و شیب رو برو
شود.
 -6-1در انتهای قسمت اول و ابتدای قسمت دوم یک خط نقره ای وجود دارد .ربات با عبور از این خط وارد
قسمت دوم می شود .در این قسمت ربات باید داروخانه را پیدا کرده و بسته های نجات را از آن خارج
کند و به مصدومین برساند.

شکل  :1نمای زمین مسابقه و نام المان ها

شکل  :2مدل دیگری از زمین مسابقه

 -7-1مانع :عبارت است از جسمی چوبی به رنگ نارنجی و با ابعاد حدود  20*10*10سانتی متر .این موانع
ممکن است به صورت عمودی یا افقی در زمین قرار بگیرند.
 .1-7-1موانع طوری در زمین مسابقه قرار میگیرند که حداقل فضای  30سانتی متر برای عبور ربات وجود
داشته باشد.
 .2-7-1در رده سنی زیر  (U19) 19موانع هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم میتواند وجود داشته باشد.
 .3-7-1در رده سنی زیر  (U14) 14موانع فقط در قسمت اول وجود دارد.
 -8-1موانع بر زمین چسبیده نیستند و قابل جابجایی می باشند .برخورد ربات و هل دادن موانع امتیاز
منفی نخواهد داشت .ولی این کار ممکن است باعث مصدود شدن مسیر حرکت ربات شود.
 -9-1خرده ریز :اجسام کوچکی هستند که به نشانه مخروبه بودن ساختمان بر زمین ریخته می شوند .این
اجسام می توانند خاک ،پیچ و مهره ،چوب کبریت ،خالل دندان و اجسامی از این قبیل باشد.
 -10-1سرعت گیر :عبارت است از جسمی با ارتفاع حدود  1.5سانتی متر که به زمین چسبیده است.

 -11-1پله :قسمتی از مسیر ممکن است به صورت راه پله باشد .این راه پله ممکن است از تعداد مختلفی
پله تشکیل شده باشد .ارتفاع هر پله حدود  16میلی متر و پهنای آن حدود  40میلیمتر است.

شکل  :3نمای پله ها

 -12-1شیب :قسمتی از مسیر ممکن است شیبدار و با زاویه حدود  25درجه باشد.
 -13-1نوار نقره ای :این نوار دارای طول  30و عرض  3سانتی متر و به رنگ براق می باشد.
 -14-1داروخانه :عبارت است از محفظه ای که بسته های امدادی داخل آن قرار دارند .این محفظه به رنگ
مشکی و دارای طول  65عرض  30و ارتفاع  20سانتی متر می باشد( .ابعاد  5میلیمتر خطا ممکن است
داشته باشد).

شکل  :4نمای ظاهری داروخانه

 -15-1داروخانه در یکی از گوشه های قسمت دوم قرار خواهد گرفت و موقعیت آن در هر راند ممکن است
متفاوت باشد.
 -16-1در قسمت جلوی داروخانه دربی با طول حدود  90سانتی متر و ضخامت  16میلیمتر وجود دارد .این
درب قابل جابه جایی است .ربات برای دسترسی به بسته های امدادی ابتدا باید این درب را باز کند .برای
این منظور ربات باید درب را از محل مخصوص هل دهد.

شکل  :5نحوه باز کردن درب داروخانه (محلی که باید فشار داده شود با فلش مشخص شده است).

 -17-1بسته های امدادی :عبارتند از مکعب هایی از جنس چوب و با ابعاد  5سانتی متر مکعب .این بسته
ها به رنگهای قرمز و سبز هستند .بسته های قرمز نماد بسته کمکهای اولیه و بسته های سبز نماد غذا
هستند.
 -18-1بسته ها حدود  5سانتی متر از یکدیگر و از نزدیکترین دیوار فاصله دارند .نحوه قرار گرفتن بسته ها
داخل داروخانه به صورت شکل زیر است( .ابعاد  5میلیمتر خطا ممکن است داشته باشد).
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شکل :6نحوه قرار گرفتن بسته ها در داروخانه

 -19-1موقعیت مصدومین :موقعیت مصدومین در زمین مسابقه با دایره هایی به قطر حدود  15سانتی متر
و به رنگهای سبز و قرمز نشان داده شده است .این رنگها نشان دهنده وضعیت هر کدام از مصدومین است.
دایره های قرمز نشان دهنده افرادی زخمی است که نیاز به بسته کمکهای اولیه دارند .دایره های سبز
نشان دهنده افرادی است که از لحاظ جسمانی سالم هستند و فقط به غذا احتیاج دارند.

 -2نحوه انجام مسابقه
 -1-2مالک اصلی مسابقات قوانین فارسی می باشد.
 -2-2مسابقات در سه روز برگذار خواهد شد.
 -3-2در تمام طول مسابقات هرگونه ارتباط افراد باالی  19سال (مربی ،سرپرست مدرسه و یا اولیا دانش
آموزان) با ربات ممنوع می باشد و در صورت رویت تیم امتیاز آن مرحله از مسابقه را از دست خواهد داد.
 -4-2قبل از شروع هر راند رباتها قرنطینه می شوند .رباتهایی که قبل از شروع مسابقه در محل قرنطینه
قرار داده نشوند اجازه انجام مسابقه را نخواهند داشت.
 -5-2بعد از اینکه تمامی رباتها قرنطینه شدند چیدمان زمین مسابقه انجام خواهد شد .به این معنی که
محل موانع و داروخانه و دایره های رنگی مشخص می شود.

 -6-2بعد از پایان زمان قرنطینه هرگونه تغییرات بر روی ربات غیر مجاز می باشد .این تغییرات میتواند
تغییر برنامه ،اضافه و یا کم کردن هر چیزی به ربات و حتی تعویض و یا گذاشتن باتری بر روی ربات باشد.
بنابراین رباتها قبل از قرار گرفتن در محل قرنطینه باید کامال برای مسابقه آماده باشند.
 -7-2در شروع مسابقه تیمها اجازه کالیبره کردن ربات را ندارند و این کار باید قبل از قرنطینه انجام شود.
 -8-2در شروع مسابقه اعضا نباید هیچ گونه اطالعاتی وارد ربات کنند و استفاده از هر کلیدی به جز کلید
روشن و خاموش ویا کلید استارت مجاز نمی باشد .در صورت رویت ،تیم امتیاز آن مرحله از مسابقه را از
دست خواهد داد.
 -9-2نقطه شروع برای تمام تیمها در هر راند یکسان است .این نقطه ممکن است در راندهای مختلف تغییر
کند.
 -10-2یک نفر از اعضای تیم به عنوان کاپیتان شناخته می شود.
 -11-2زمان انجام هر راند  8دقیقه است .این زمان ممکن است در راندهای مختلف تغییر کند.
 -12-2بعد از شروع راند هرگونه تماس با ربات منجر به شروع مجدد خواهد شد.
 -13-2در زمین مسابقه محل هایی به عنوان چک پوینت در نظر گرفته می شود .این محل ها به صورت
فرضی هستند و عالمتی ندارند .ربات بعد از هر شروع مجدد می تواند در محل آخرین چک پوینتی که از
آن عبور کرده است قرار داده شود .فرض کنید ربات در شکل زیر در مسیر خط قرمز حرکت کند و از چک
پوینت عبورکند و بعد از رسیدن به عالمت ضربدر دچار عدم پیشروی شود .در این حالت کاپیتان تیم می
تواند به دلخواه خود ربات را در چک پوینت قبلی یا چک پوینت بعدی قرار دهد.

شکل  :7محل فرضی چک پوینت

 -14-2کاپیتان تیم می تواند هر زمان که صالح دید و به تعداد دلخواه درخواست شروع مجدد کند.
 -15-2کاپیتان تیم می تواند در لحظه شروع راند و شروع مجدد ،ربات را در جهت دلخواه قرار دهد.
 -16-2بسته های قرمز باید در دایره های قرمز قرار بگیرند و بسته های سبز در دایره های سبز .چنانچه ربات
بسته ای را اشتباه قرار دهد امتیازی نمیگیرد و امتیاز منفی نخواهد داشت.
 -17-2اگر چند بسته در یک دایره قرار بگیرند ربات تنها امتیاز یکی از آنها را خواهد گرفت.
 -18-2اگر بسته ها کامال داخل دایره قرار بگیرند به معنی امداد موفق تلقی خواهد شد و ربات امتیاز کامل
امداد را خواهد گرفت .در این حالت بسته باید کامال داخل دایره باشد و حتی کوچکترین قسمتی از بسته
با لبه دایره تماس نداشته باشد.
 -19-2اگر بسته ها کامال داخل دایره نباشند و کوچکترین قسمتی از بسته با لبه دایره تماس داشته باشد به
معنی امداد بی دقت تلقی خواهد شد .در این حالت ربات قسمتی از امتیاز مربوطه را کسب می کند.

شکل  :8امداد موفق و امداد بی دقت

 -20-2هرگونه تغییراتی که ربات بر روی زمین مسابقه ایجاد کند تا اتنهای راند به همان صورت باقی خواهد
ماند .و حتی بعد از شروع مجدد نیز نمی توان آن را تغییر داد .به عنوان مثال اگر ربات یک مانع را جا به
جا کند و باعث مصدود شدن مسیر حرکت ربات شود تا انتهای راند مانع همان جا خواهد ماند.
 .1-20-2اگر افراد گروه سهوا و یا عمدا باعث ایجاد تغییراتی در زمین مسابقه شوند ،این تغییرات به
حالت اولیه بازخواهد گشت و یک عدم پیشروی به عنوان جریمه به تیم تعلق خواهد گرفت.
 -21-2امتیاز مربوط به بسته ها در پایان راند محاسبه خواهد شد .بنابراین اگر ربات در حین حرکت با بسته
ای که قبال در داخل دایره قرار داده است برخورد کند و موجب خارج شدن آن شود امتیاز آن را از دست
خواهد داد.
 -22-2در رده سنی زیر  14سال ،بعد از هر بار امداد موفق و یا امداد بی دقت ،بنا به صالح دید کاپیتان تیم،
داور میتواند امتیاز امداد مربوطه را ثبت نموده و بسته را از روی دایره بردارد .با این کار احتمال برخورد
ربات با بسته و از دست دادن امتیاز از بین می رود.
 .1-22-2برداشتن بسته تنها به وسیله داور باید انجام بگیرد و چنانچه اعضا اقدام به انجام این کار
کنند خطا محسوب می شود.
 .2-22-2برداشتن بسته تنها زمانی امکان پذیر است که ربات حداقل به فاصله  20سانتی متر از بسته
دور شده باشد.
 .3-22-2برای هر دایره تنها یکبار امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 .4-22-2اگر ربات در بر روی یک دایره یک امداد موفق و یک امداد بی دقت انجام دهد امتیاز امداد
موفق ثبت خواهد شد.

 -23-2ربات با خروج از قسمت دوم می تواند امتیاز ویژه ای کسب کند .دراین حالت ربات به نسبت تعداد
مصدومینی که امداد رسانی کرده است امتیاز کسب خواهد کرد.
 -3نحوه امتیاز دهی
 -1-3نحوه امتیاز دهی بر مبنای جدول زیر است.
ردیف

عملکرد

امتیاز

1

شروع مجدد

-10

2

رسیدن به چک پوینت

30

3

پایان قسمت اول

100

4

باز کردن درب داروخانه

30

5

خارج کردن هر بسته از داروخانه

20

6

امداد موفق بسته های قرمز

100

7

امداد موفق بسته های سبز

60

8

امداد بی دقت بسته های قرمز

50

9

امداد بی دقت بسته های سبز

30

10

پایان قسمت دوم

 20امتیاز به ازای هر امداد موفق
و امداد بی دقت

 -2-3جدول امتیازات ممکن است تا روز مسابقه تغییراتی داشته باشد.
 -3-3امتیاز رسیدن به چک پوینت تنها زمانی منظور می شود که ربات بدون دخالت افراد از محل شروع و
یا از محل چک پوینت قبلی حرکت کند و کامال به محوطه مورد نظر وارد شود.
 -4-3امتیاز پایان قسمت اول تنها زمانی تعلق میگیرد که ربات امتیاز تمام چک پوینتهای مربوط به قسمت
اول را کسب کرده باشد و کامال از نوار نقره ای عبور کند.
 -5-3امتیاز خارج کردن بسته از داروخانه وقتی تعلق میگیرد که بسته کامال از داروخانه خارج شده باشد و
هیچ گونه اتصالی با داروخانه و درب آن نداشته باشد.

 -6-3امتیاز پایان قسمت دوم زمانی تعلق می گیرد که ربات کامال از قسمت دوم خارج شود و در پشت
خط نقره ای به اندازه حدقل  5ثانیه بایستد .اگر ربات نایستد و یا دچار خطا شود امتیاز تعلق نخواهد
گرفت.
 -7-3در شرایطی که دو یا چند تیم امتیاز یکسانی کسب کنند ،تیمی که زمان کمتری استفاده کرده است
در رده باالتری قرار خواهد گرفت.
 -8-3کاپیتان تیم در هر زمان میتواند پایان عملیات ربات را اعالم کند و در زمان استفاده شده صرفه جویی
کند.
 -9-3در طول مسابقات مرحله ای با عنوان رقابت فنی برگذار خواهد شد .در این مرحله قوانین جدیدی
وضع می شود و تیمها باید بتوانند رباتشان را با قوانین جدید سازگار کنند .این قوانین تا قبل از برگذاری
رقابت فنی اعالم نخواهد شد .این مرحله برای شناخت دانش آموزان و تیمهای فعال در نظر گرفته می
شود و امتیازی قابل توجه به این مرحله اختصاص خواهد یافت.

 -4ربات
 -1-4این مسابقات به صورت  Open platformبرگذار خواهد شد .به این معنی که رباتها می توانند از
لحاظ ظاهری شبیه به هم باشند .ولی شرکت کنندگان می بایست از تمام جزئیات ربات مطلع باشند.
تیمهایی که از کلیات ساخت ربات خود مطلع نباشند (هم از لحاظ مکانیک ،هم الکترونیک و هم برنامه
نویسی) اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
 -2-4هر تیم تنها مجاز به داشتن یک ربات می باشد.
 -3-4تغذیه ربات باید از طریق باتری باشد و اتصال هرگونه سیم به ربات ممنوع است.
 -4-4ابعاد ربات در هنگام شروع راند نباید از  30سانتی متر بیشتر باشد ولی این ربات می تواند به صورت
خودکار و بعد از باز کردن بازو بیشتر از این مقدار شود.
 -5-4ربات باید کامال خودکار عمل کند و هرگونه کنترل ربات خارج توسط افراد یا هر پردازنده ای خارج
از زمین مسابقه ممنوع می باشد.
 -6-4داشتن سنسور و یا هر وسیله ای که ربات بتواند پشت دیوار را ببنید مجاز نیست.

 -5اعضای تیم
 -1-5حداقل تعداد اعضا برای هر تیم  2نفر و حداکثر تعداد آن  5نفر می باشد.
 -2-5مسابقه در دو رده زیر  19سال و زیر  14سال برگزار می شود .بنابراین تمامی اعضای تیم تا روز
مسابقه باید کمتر از  19سال سن داشته باشند.
 -3-5چنانچه حتی یک نفر از اعضای تیم تا روز مسابقه بیش  14سال باشد این تیم در رده زیر  19سال
قرار می گیرد.
 -4-5تفاوت رده زیر  14سال و زیر  19سال در بندهای  1-7و  2-22قوانین است.

با آرزوی موفقیتهای روز افزون

چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی داشتید با خیال راحت بپرسید
کمیته برگذاری در کمترین زمان پاسخ گوی شما خواهد بود.

Email: Fira.youth@gmail.com

