مقدمه
کبی ،تشویق محققان و پژوهشگران این
امی ر
هدف از برگزاری مسابقات رباتهای پرنده جام دانشگاه ر
حوزه برای حل چالش های فن موجود در زمینه رباتهای پرنده است .این چالشهای فن غالبا در زمینه
هوشمند سازی رباتهای پرنده و برای افزایش کار یای و ساده سازی استفاده از آنها است .به منظور ترسی ع
فرایند پژوهش و کاهش هزینه ها ،این مسابقات با تمرکز روی رباتهای پرنده با ابعاد کوچک ( )MAVو
در محیط داخل ساختمان طرایح شده است.
قوانی این مسابقه رباتیک به گونه ای طرایح شده است که تیمهای رشکت کننده به توسعه سخت
ر
افزار و نرم افزار برای هوشمند سازی ربات تشویق شوند و نتایج حاصل از این فعالیتها در دنیای واقیع
بگید .مسلما هرچه سطح هوشمندی ربات باالتر باشد،
برای بهبود کار یای سیستمها مورد استفاده قرار ر
تکرار پذیری و کارای آن در رشایط واقیع نی ر
بیشی خواهد بود.
ر
ی

الزامات در طرایح و ساخت ربات
تیمهای رشکت کننده در طرایح و ساخت ربات خود باید موارد ذکر شده در زیر را رعایت نمایند،
غی این صورت امکان رشکت در رقابتها وجود نخواهد داشت:
در ر
.1

.2
.3
.4
.5

مکانیم پرواز و
ربات باید قابلیت پرواز عمودی به صورت پایدار را داشته باشد .از نظر
ر
ر
ر
ر
مولن روتور ،هیل کوپی ،بالزن،
محدودین وجود ندارد و پرنده یم تواند از نوع
ساختار ربات
بالن و ...باشد.
ی
عملگرهای ربات باید از نوع ر
ر
سوخن به دلیل آلودگ های
الکیییک باشد .استفاده از موتورهای
ر
صوی و محییط مجاز نخواهد بود.
کمی از  1ر
کمی از  3کیلوگرم و ابعاد آن در هر محور ر
وزن کیل ربات در زمان پرواز باید ر
می (با
احتساب تمایم اجزای پرنده) باشد.
ر
دسن در هر
در صورت طرایح سیستم پرواز خودکار برای ربات ،امکان بازگشت به حالت
زمان از پرواز وجود داشته باشد.
(نظی  AR.Droneو …) برای رشکت در مسابقه ،تنها در
استفاده از رباتهای پرنده تجاری
ر
حالت ر
کنیل تماما خودکار مجاز است.

ضایب مرتبط با سخت افزار و نرم افزار ربات
ضایب زیر با توجه به نحوه طرایح ،ساخت و عملکرد ربات به آن تخصیص خواهد یافت و در
امتیاز بدست آمده در مسابقه ضب خواهد شد :
میان فعالیت تیمها برای توسعه و ساخت
• ضیب طرایح و توسعه ( :)KDاین ضیب با توجه به ر
ربات و بعد از بازریس فن ،به ربات تعلق خواهد گرفت .برای کسب امتیازات این بخش ،تیمهای
رشکت کننده باید مستندات مربوط به فعالیتهای خود را در زمان مسابقه به همراه داشته
باشند .این ضیب مطابق فرمول زیر از جمع سه جزء سازه ،ر
الکیونیک و نرم افزار بدست
خواهد آمد (برای رباتهای تجاری ضیب طرایح  1در نظر گرفته یم شود):
𝐾𝐷 = 1 + 𝐷𝑚 + 𝐷𝑒 + 𝐷𝑠 , 1 ≤ 𝐷 ≤ 2
که در این رابطه:
 :𝐷𝑚 oامتیاز ساخت سازه و بخشهای مکانییک ربات .برای شایس و سازهی تجاری این
عدد برابر صفر و برای شایس ساخت تیم این عدد برابر  0.2است.
کنیل پرواز ربات .برای بردهای ر
الکیونییک و بورد ر
 :𝐷 oامتیاز ساخت مدارات ر
کنیل
𝑒
ر
کن
پروازی که به صورت تجاری خریداری شده است یا از روی پروژه های می باز ی
برداری شده است این عدد برابر صفر و برای بردی که توسط تیم طرایح و ساخته شده
است این عدد برابر  0.3است.
ر
 :𝐷𝑠 oامتیاز توسعه نرم افزاری .این امتیاز برای توسعه نرم افزار کنیل پرواز و ایجاد
ر
امکانات و قابلیتهای جدید به آن تعلق خواهد گرفت .در ر
فعالین برای توسعه
حالن که
ر
صوری که نرم افزار
نرم افزار انجام نشده باشد این عدد برابر صفر خواهد بود .در
فالیت ر
کنیل به صورت کامل توسط تیم طرایح شده باشد امتیاز این بخش برابر 0.5
و در صورت توسعه نرم افزاری به صورت ی
جزی امتیاز  0.2به تیم تعلق خواهد گرفت.
میان خودمختاری و هوشمند بودن ناوبری
• ضیب سطح هوشمندی ( :)KAاین ضیب بسته به ر
ربات ییک از سه حالت زیر خواهد بود .تیمها یم توانند به انتخاب خود هر یک از بخشهای
(آیتمهای) مسابقه را با سطح هوشمندی دلخواه انجام دهند .در این حاالت ر
کنیل خودکار باید
(نظی محصوالت
حتما به صورت حلقه بسته و با فیدبک از محیط انجام شود .رباتهای تجاری ر
بگید:
رشکت  )Parrotتنها به صورت تماما خودکار یم توانند در مسابقه مورد استفاده قرار ر

سطح هوشمندی

KA

توضیحات

ر
ر
غی مستقیم ()FPV
کنیل
دسن و دید ر

0.2

در این حالت اپراتور دید مستقیم به پرنده
ر
دریافن  ،پرنده را
ندارد و از روی تصاویر
ر
کنیل یم کند.

ر
کنیل خودکار با پردازش off-board

1

اپراتور تنها فرمان انجام ماموریت (ییک از
المانهای مسابقه) را به ربات ارسال یم کند و
پس از آن ربات باید مستقل از اپراتور به
اجرای آن یبیدازد .در این حالت برای
پردازشها به یک پردازنده خارج از ربات
(لپتاپ) نیاز است.

ر
کنیل خودکار با پردازش on-board

1.5

اپراتور تنها فرمان انجام ماموریت (ییک از
المانهای مسابقه) را به ربات ارسال یم کند و
پس از آن ربات باید مستقل از اپراتور به
اجرای آن یبیدازد .در این حالت تمایم
پردازشها بر روی ربات انجام یم شود.

ارزیاب قبل از مسابقات
ی
به منظور انتخاب تیمهای رشکت کننده در مسابقات ،الزم است تیمها یک فایل معرف تیم ()TDP
حاوی اطالعات زیر را آماده نمایند و در زمان مقرر برای کمیته فن ارسال نمایند:
•
•
•
•

معرف تیم و اعضای آن
خالصه ای از سوابق مرتبط
خالصه ای از فعالیتهای انجام شده مرتبط با بخشهای مسابقه و پیش بین نحوه انجام آنها
خالصه ای از مشخصات فن ربات شامل عملگرها ،بردهای ر
کنییل و نرم افزار مورد استفاده

همچنی در صبح روز اول مسابقات ،رباتهای تیمهای رشکت کننده مورد بازدید قرار خواهد گرفت و
ر
ضایب مربوط به طرایح و توسعه ربات ،در این جلسه مشخص خواهد شد.

گیی و اجرای مسابقه
نحوه انجام رکورد ر
ر
نهای) اجرا خواهد شد و هر مرحله شامل چند
نهای و ی
این مسابقه در چند مرحله (مقدمای ،نیمه ی
بخش (آیتم) خواهد بود .هر تیم در هر مرحله مجاز به استفاده از یک ربات مشخص است ویل در
ی
صورت هماهنیک با کادر فن و یط مراحل بازدید ،امکان استفاده از رباتهای مختلف در مرحله های
مختلف وجود خواهد داشت.
گیی
در هر مرحله از مسابقه به هر تیم یک زمان ثابت اختصاص داده خواهد شد که تمایم رکورد ر
تعیی یم
ها در این زمان انجام میشود .این زمان بسته به مرحله مسابقه و تعداد تیمهای رشکت کننده ر
زمی مسابقه وارد شوند ،ربات را راه اندازی کنند و رشوع به
شود .تیمها موظف هستند در این زمان به ر
گیی کند ( 3تالش).
ثبت رکورد کنند .هر تیم یم تواند سه مرتبه در زمان تخصیص یافته به خود ،رکورد ر
ر
گید.
بیشی امتیاز را دارد در
از این میان ،رکوردی که
ارزیای مورد استفاده قرار یم ر
ی
ر
زمی بنشیند ،تا زمای که
زمی برخورد نماید یا بر روی ر
حی ثبت رکورد در صوری که ربات به ر
در ر
گیی نخواهد بود ویل یک
اعضای تیم به صورت رفیییک ربات را جا به جا نکنند ،به معن پایان رکورد ر
ر
زمی
امتیاز منف ( )Pدر محاسبه امتیازات آن رکورد اعمال خواهد شد .در صوری که پس از برخورد با ر
کوردگیی داشته باشد ،امتیاز بدست آمده تا قبل از برخورد
و قبل از پرواز مجدد ،تیم تصمیم به پایان ر
ر
زمی (بدون احتساب آخرین برخورد) محاسبه یم شود.
به ر
کوردگیی ،در صورت
همی دلیل در هر ر
ر
ترتیب اجرای آیتمها در هر رکورد دارای اهمیت است .به ر
عبور یا انرصاف از یک بخش مسابقه ،امکان بازگشت و تکرار آن بخش وجود ندارد.

بخشهای مختلف مسابقه و امتیازات
برای یکسان سازی رشایط ،مسابقات در محیط شپوشیده برگزار یم شود .محیط مسابقات شبیه ساز
یک محیط شهری است .در این محیط تعدادی خیابان ،تقاطع ،ساختمان و موانع قرار دارد .ماموریت
ربات رساندن بسته های امدادی به محلهای مشخص شده و بازریس از ساختمانهای مرتفع است .شکل
زیر تصویری کیل و شماتیک از محیط مسابقه را نشان یم دهد:

زمی مسابقه در شکل باال عبارتند از:
المانهای ر
-1
-2
-3
-4
-5

محل فرود و برخاست
مسی
موانع موجود در ر
محل تحویل بسته کمکهای اولیه
محل بازریس از دکل برق
محل تحویل بسته کمکهای اولیه در باالی ساختمان

ر
بیشی قرار داده شده است .تقاطع های
اهنمای
چی به رنگ سفید برای ر
در وسط خیابانها یک خط ر
ی
متصل کننده خیابانها حاوی یک کد  QRهستند و جهت حرکت بعدی ربات را به آن اطالع یم دهند
مسی به شکل دروازه ( Uمعکوس) و دارای دو رنگ متقاوت
(برای رباتهای خودکار) .موانع موجود در ر
هستند و بسته به رنگ آنها ،ربات باید از داخل یا باالی آنها (در محدوده عرض موانع) عبور نماید .هر
برخورد با موانع دارای امتیاز منف ( )Pخواهد بود.
متغی است (تعداد و نوع
زمی مسابقه در مراحل مختلف مسابقه
ر
تعداد و نحوه چینش المانهای ر
ر
ر
ماموریتهای مختلف) .در مرحله مقدمای ،تعداد المانهای کمی و ساده تری استفاده یم شود و در مرحله
زمی مسابقات سال گذشته
نهای تعداد و چالشها افزایش پیدا خواهد کرد .در شکل زیر تصویری از ر
ی
مشاهده یم شود:

کین از آنها خواهد بود در جدول زیر مشاهده یم شود:
شش آیتم که مأموریت هر مرحله تر ی
نحوه محاسبه امتیاز
 2امتیاز

مأموریت
آیتم
اولی تقاطع و  Hoverبه
1
برخاست ،رسیدن به ر
مدت  3ثانیه در تقاطع
 3امتیاز برای رسیدن به مقصد از روی
مسی برای رسیدن به مقصد
2
دنبال کردن ر
مسی صحیح
ر
 1امتیاز برای عبور صحیح از هر مانع
مسی صحیح
3
اجتناب از بر خورد با موانع در ر
تحویل صحیح بسته کمک های اولیه:
سکوی زمین 2 :یا ( 3شعاع )20cm
4
امتیاز
 بر روی سکوی زمینسقف ساختمان 4 :امتیاز
 بر روی سقف ساختمان 0.5امتیاز به ازای هر قرائت صحیح
بازریس دکل برق (خواندن )QR
5
کد
فرود صحیح  2امتیاز
بازگشت از آخرین موقعیت به محل رشوع و
6
فرود
کرس  0.5امتیاز
زمی ،موانع و
امتیاز منف ( )Pبرای برخورد با ر
ساختمانها
توضیحات این بخشهای مسابقه به رشح زیر است:
اولی تقاطع برسد.
 .1ربات باید از روی سکو رشوع به پرواز کند و با یط کردن خیابان به محل ر
ثابت ماندن ربات در محل تقاطع به مدت  3ثانیه (شعاع  0.5ر
می) برای کسب امتیاز این بخش
الزایم است.
 .2ربات باید با دنبال کردن صحیح تقاطع ها به مقصد بعدی برسد .کد  QRموجود در هر تقاطع،
ر
صوری که تمایم
مسی صحیح بعدی را مشخص یم کند (شمال-جنوب -رشق-غرب) .در
جهت ر
مسی به صورت درست دنبال شود ،امتیاز این رسیدن به مقصد برای تیم درنظرگرفته یم شود.
ر
این آیتم برای رسیدن به مقصدهای تحویل بسته ،محل دکل و بازگشت به محل اولیه مورد
گید.
استفاده قرار یم ر
محتویات کد  QRبه صورت یک دنباله از جهت مثل ” “N, E, W, N, Sمتناظر با ماموریت
اولی عبارت در این دنباله (در این مثال شمال) جهت حرکت برای
های مسابقه یم باشد .ر
اولی ماموریت (به عنوان مثال تحویل بسته) را نشان یم دهد .به
رسیدن به تقاطع بعدی برای ر
دومی عبارت ر
دومی
(شق) جهت حرکت برای رسیدن به تقاطع بعدی برای
همی ترتیب
ر
ر
ر

ماموریت و  ....خواهد بود .به این صورت ،ربات با دنبال کردن جهت های درج شده در هر
مسی
تقاطع به مقصد مورد نظر خواهد رسید .به عنوان یک مثال ،در شکل زیر نحوه انتخاب ر
ی
رنیک در ر
حالن که  2ماموریت وجود دارد ،به صورت شماتیک ترسیم شده
صحیح با فلشهای
زمی در زمان مسابقه انجام یم شود و با این شکل
است (چینش المانها  ،ر
مسیها و شکل کیل ر
تفاوت خواهد داشت) :

ر
تیمهای که به صورت ر
حی
دسن ربات خود را هدایت یم کنند ،ضوری به خواندن کد  QRدر ر
ی
مسی های صحیح را استخراج و به اپراتور خود
پرواز ندارند (اعضای تیم قبل از پرواز یم توانند ر
ر
مسی صحیح ،ربات باید  1ثانیه در شعاع 0.5میی هر
اعالم کنند) ویل برای کسب امتیاز ر
سانن میر
ر
ر
ر
تقاطع ثابت بماند .عرض خیابانها  20سانن می ،خط چینها به عرض  2و طول 10
سانن ر
ر
می خواهد بود.
تقرین کدهای  20 QRدر 20
و ابعاد
ی
ر
صوری که ربات به طور صحیح موانع را پشت ش بگذارد امتیاز کسب خواهد
 .3در بخش  ،3در
پایی مانع (با توجه به
کرد .عبور صحیح از موانع به معن عدم برخود با آن ،عبور از باال یا ر
رنگ) و در محدوده عرض مانع است (عبور از کنار مانع امتیازی نخواهد داشت) .شکل زیر
شمای از موانع را نمایش یم دهد .موانع دارای  2رنگ مختلف و متفاوت با محیط اطراف خود
ی
سانن ر
ر
ر
ر
می است.
.
هستند ارتفاع مانع  1می ،عرض آن  1.5می و ضخامت آن 10

ر
درسن
 .4ربات باید بسته ای که از ابتدا به آن وصل شده است را در محل مشخص شده به
تحویل دهد .برای تحویل درست بسته ،ابتدا ربات باید بر روی آن محل فرود آید و سپس بسته
ر
صوری که بیش از  1مقصد برای تحویل
را آزاد نماید (رها سازی از ارتفاع باال امتیازی ندارد) .در
بسته وجود داشته باشد ،تیم مجاز است پس از تحویل بسته ،بسته جدید را به ربات خود در
همان محل متصل نماید.
دو نوع محل برای تحویل بسته درنظر گرفته شده است:
زمی قرار دارند
سکوهای که برروی ر
ی
ر
و سقف ییک از ساختمانها .تحویل بسته در فاصله ر
ر
کمی از  20سانن می مرکز سکوی زمین
دارای  3امتیاز و تحویل بسته در سایر نقاط سکو  2امتیاز خواهد داشت .فاصله مرکز بسته تا
ر
صوری
مرکز سکو معیار این امتیاز دیه است .امتیاز تحویل بسته بر روی سقف ساختمان در
ر
گید که پس از فرود ربات و رها سازی بسته ،بسته بر روی سقف باف بماند .بسته
تعلق یم ر
ر
ر
ر
سانن می است .ابعاد سکوهای زمین 1در  1می و ساختمان یک
تقرین 8در8در2
دارای ابعاد ی
ر
ر
استوانه به ارتفاع  2می و مقطع مربیع به ضلع نیم می است.
 .5در این بخش پس از رسیدن به محل دکل (قرار گیی ربات در فاصله  1ر
میی و در جهت دکل)،
ر
تقرین  20در 20
ربات باید از زوایای مختلف از دکل تصویر برداری کند و کدهای ( QRابعاد
ی
سانن ر
ر
شناسای نمایید .احتمال نصب کد  QRبر روی هر یک از
می ) نصب شده بر روی آن را
ی
(افف یا عمودی) وجود دارد .دکل به ارتفاع  2ر
سطوح مکعب ر
می و مشابه شکل زیر خواهد بود:

ر
صوری دارای
 .6پس از بازگشت به محل اولیه ،ربات باید بر روی سکوی رشوع فرود آید .فرود در
می در  1ر
امتیاز است که تمایم پایه های ربات بر روی سکو ( 1ر
می ) قرار گرفته باشد.

* استقاده از مارکر در هر بخش سبب کرس  1امتیاز در آن المان خواهد شد.
* حرکت ربی آیتمهای مسابقه بر اساس آیتم شماره  2امتیاز دیه یم شود.
* ترتیب اجرای آیتمهای مسابقه ثابت است و در صورت انجام ندادن یک آیتم ،امکان بازگشت و انجام
گیی) میرس نیست.
مجدد آن در همان تالش (رکورد ر
ر
* برای کسب ضیب ر
صوری که نیاز به ارسال فرمان رشوع عملیات به
کنیل خودکار در هر آیتم ،در
ربات باشد (زدن یک کلید) ،ربات باید از محل تقاطع قبیل رشوع به حرکت نماید.

امتیاز جریمه  Pو فرمول محاسبه امتیازها
نهای تیم بر اساس فرمول زیر محاسبه یم شود:
امتیاز ی
6

)𝑃 ∗ 𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∑ 𝐷 ∗ 𝐴𝑖 ∗ (𝑀𝑖 −
𝑖=1

ر
نشسی) ربات و پرواز مجدد از همان
زمی (یا
در فرمول باال n ،تعداد دفعات برخورد ربات با موانع و ر
ر
نشسی ربات و برابر  0.5امتیاز خواهد بود.
نقطه است P .رنی جریمه هر برخورد یا

