 -1مقدمه
در لیگ ترانسپورتر ( رباتهای جا به جا کننده ) سعی شده است رباتی ساخته شود که بتواند به دنیای
صنعت نزدیکتر باشد .و با اندکی تغییرات قابلیت استفاده در محیط های صنعتی را نیز داشته باشد.
امیدواریم دانش آموزان عزیزمان با ساخت این ربات به گوشه ای از توانایی هایشان در زمینه ورود به
دنیای صنعت پی ببرند.
زمین این مسابقات محیط شبیه سازی شده ای از یک شهر است .در این شهر به رباتی احتیاج داریم که
بتواند کاالیی را از مکانی به مکانی دیگر منتقل کند .این ربات در مبدا منتظر می ماند و هنگام ورود کاال
با طی مسیری مشخص آن را در مقصد قرار می دهد.
 -2شرایط مسابقه
 -1-2شرکت کنندگان
در لیگ دانش آموزی شرکت کنندگان باید به برنامه نویسی ربات کامال تسلط داشته باشند و اگر در طول
برگزاری مسابقات مشخص شود که تیمی نمی تواند برای ربات برنامه نویسی کند آن تیم امتیاز منفی
کسب خواهد کرد .بنابراین تیم ها باید امکانات کافی ( پروگرامر ،لپ تاپ و )...برای برنامه ریزی ربات خود
را به همراه داشته باشند.

 -2-2ربات
 -1-2-2طول و عرض و ارتفاع ربات نباید بیشتر از  25سانتی متر باشد.
 -2-2-2حداکثر وزن قابل قبول ربات  1کیلوگرم است.
 -3-2-2ربات باید به صورت کامال هوشمند عمل کند و هرگونه کنترل آن از خارج پیست ممنوع می
باشد.
 -4-2-2استفاده از منبع تغذیه خارجی برای ربات بالمانع است.
 -3-2زمین مسابقه

 -1-3-2طراحی زمین مسابقه به صورت یک شهر یا خیابان هایی که مسیر حرکت ربات را تعیین می
کند انجام خواهد شد.
 -2-3-2در طول مسیر حرکت ربات یک یا چند پل هوایی با زاویه ورودی و خروجی حداکثر  30درجه
وجود دارد .طول پل نامشخص بوده و ممکن است به صورت طبقاتی و معلق باشد.
 -3-3-2زمین مسابقه از جنس ام دی اف یا نئوپان با روکش رنگی می باشد.
 -4-3-2ممکن است در قسمت هایی از مسیر از شبرنگهای سفید یا مشکی استفاده شود.
 -5-3-2خط هایی که مسیر مسابقه را مشخص میکنند از جنس چسب برق و یا شبرنگ با پهنای یک
و نیم الی دو سانتی متر هستند.
 -4-2قوانین عمومی
 -1-4-2کمیته برگزاری مسئولیتی در ازای تهیه تجهیزات مورد نیاز رباتها از قبیل منبع تغذیه ،سیم و
غیره ندارد.
 -2-4-2هر تیم تنها مجاز به استفاده از یک ربات میباشد.

 -3-4-2در هنگام رکوردگیری تنها دو نفر مجاز به حضور در کنار پیست هستند.
 -4-4-2هرگونه اعتراض به برگزاری باید به صورت کتبی و با مدارک مستدل ( از قبیل فیلم یا عکس )
گزارش شود .و به اعتراضهایی که به صورت شفاهی انجام شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5-4-2زمان پذیرش هر تیم دو دقیقه است و چنانچه پس از این زمان تیم در کنار پیست حاضر نشود
حذف خواهد شد.
 -6-4-2در هر مرحله از مسابقه تصمیم گیری نهایی با داور است.
 -3قوانین مسابقه
 -1-3وظیفه اصلی ربات حمل یک توپ با قطرحدودی  4سانتی متر ( توپ فوتبال دستی ) است.
 -1-1-3این توپ توسط اعضای تیم و قبل از شروع مسابقه بر روی ربات نصب یا گذاشته می شود.
 -2-1-3استفاده از هرگونه چسب برای نگه داشتن توپ ممنوع است .ولی میتوان به کمک بست کمربندی
یا هر وسیله دیگر توپ را روی ربات نگه داشت.
 -3-1-3در انتهای مسیر یک مستطیل سفید با ابعاد  30در  60سانتی متر وجود دارد .ربات در این محل
باید بایستد و توپ را رها کند.

60 cm

30 cm

 -4-1-3پس از رها کردن ،توپ باید در محل مستطیل سفید بایستد .و چنانچه توپ پس از رها شدن از
مستطیل خارج شود امتیازیی تعلق نخواهد گرفت .به منظور خارج نشدن توپ از مستطیل سفید ،اطراف
این مستطیل موانعی به ارتفاع حدود  5میلی متر چسبانده خواهد شد .این موانع فقط در سه ضلع مستطیل
قرار میگیرند و ضلعی که ربات از آن وارد می شود مانعی نخواهد داشت.
 -5-1-3اگر ربات توپ را تا مستطیل حمل کند ولی نتواند آن را رها کند تنها امتیاز حمل توپ را خواهد
گرفت.
 -6-1-3رکورد هر توپ به محض ورود ربات به مستطیل سفید متوقف خواهد شد و زمانیکه ربات صرف
رها کردن توپ می کند جز رکورد محاسبه نمی شود.
 -7-1-3حداکثر زمان برای رها کردن توپ  30ثانیه میباشد.
 -8-1-3امتیاز رها کردن توپ وقتی تعلق میگیرد که توپ کامال در محل مستطیل سفید باشد.
 -2-3مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد .هر کدام از مراحل ممکن است چند راند
داشته باشد .تعداد محدودی از تیم ها به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد .این تعداد بعد از اتمام مرحله
مقدماتی اعالم خواهد شد.
 -3-3در هر دور از مسابقه  ،هر تیم ده دقیقه فرصت دارد تا رکوردگیری کند .در این مدت می تواند
حداکثر سه رکورد ثبت کند و از بین آنها بهترین رکورد برای تیم منظور میگردد.
 -4-3پس از اتمام زمان ده دقیقه تیم حق رکوردگیری ندارد .ولی چنانچه ربات در حال رکوردگیری باشد
می تواند تا اتمام همان رکورد به مسیر ادامه دهد.
 -5-3در طول زمان رکوردگیری تغییر برنامه ربات ( پروگرام کردن ) و یا تعویض میکروکنترلر مجاز نمی
باشد.
 -6-3در صورتی که تیمی از منبع تغذیه استفاده کند  10درصد به زمان رکود آن تیم اضافه خواهد شد.
-7-3مسیر مسابقه در هر مرحله ممکن است دارای المان های زیر باشد:
 -1-7-3بریدگی با حداکثر طول ده سانتی متر

 -2-7-3تقاطع با حداقل زاویه  45درجه

 -3-7-3انحنا با حداقل شعاع  5سانتی متر

 -4-7-3مسیر با زوایای  80درجه

°
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 -5-7-3لوپ با حداقل زاویه  60درجه

60°

 -6-7-3موانع با ارتفاع حداکثر یک سانتی متر

 -7-7-3تغییر عرض خط تا حداکثر  15سانتی متر از مرکز خط

 -8-7-3سطح شیبدار با حداکثر شیب  30درجه

 -4نحوه ی امتیازدهی
مالک اصلی امتیازدهی زمان رسیدن به خط پایان است .با رسیدن اولین قسمت ربات به مستطیل آخر
مسیر زمان ثبت می شود .و سپس با توجه به کارهایی که ربات در مستطیل سفید انجام میدهد امتیازاتی
کسب می کند که این امتیازها با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

به عنوان مثال اگر رباتی به کمک باتری و در زمان  20ثانیه توپ را تا انتهای مسیر ببرد و در مستطیل
سفید رها کند  30امتیاز مثبت دریافت می کند .بنابراین از زمان این تیم  30درصد کسر می شود.

اگر تیمی به کمک منبع تغذیه خارجی توپ را تا آخر مسیر برساند و در مستطیل بایستد ولی توپ را رها
نکند جمع امتیاز آن  10امتیاز مثبت می شود .بنابراین از زمان این تیم  10درصد کسر می شود.

توجه :
تیمی برنده است که زمان کمتری بعد از اعمال فرمول امتیاز دهی داشته باشد.

پیروز و سربلند باشید

توجه :این قوانین ممکن است تا قبل از مسابقات تغییراتی داشته باشد که در این صورت از طریق سایت
یا کانال تلگرام اعالم خواهد شد .بنابراین مسیولیت اطالع از آخرین تغییرات در قوانین به عهده تیم ها
می باشد.

