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برای اطالع از تغییرات در قوانین به وبسایت مسابقات مراجعه فرمائید ،در صورت بروز
شدن قوانین ،مسئولیت آگاهی تیم ها به عهده اعضای آن خواهد بود.

راههای تماس با ما:
وبسایت:

Robo6.iausdj.ac.ir
کانال تلگرام:

@iausdj_robotic
تلفنهای دبیرخانه:

087-33288677
087-33288665

2

قوانین و آیین نامه مسابقات ربات مسیریاب پیشرفته
Rules and Regulations Robot Competitions advanced router
نحوه برگزاری مسابقه : How competition
 .1لیگ مسیریاب آزاد ( پیشرفته ) در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود.
 .2زمان مسابقه هرتیم به قید قرعه تایید میشود وبه هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 .3در هرمرحله ربات میتواند حداکثر 3مرتبه رکورد گیري داشته باشد و بهترین رکورد براي آن تیم ثبت خواهد شد.

 .4استفاده ازمنبع تغذیه درتمام مراحل ،آزاد می باشد.
 .5در هر مرحله هر تیم  2دقیقه زمان حضور بر روي پیست دارند.
مشخصات ربات ): Profile robot (size
 .6اندازه روبات نباید از  25در  25در  ( 20طول  ،عرض و ارتفاع ) بیشتر باشد .
 .7تعداد سنسور ها در این روبات مهم نیست .
 .8تعداد دور موتور در دقیقه این لیگ آزاد هست .
مشخصات زمین : Profile of the land
 .9زمین مسابقه از جنس  MDFسفید صابونی یا لترون با روکش سفید می باشد .
 .10جنس مسیر مسابقه ( خط سیاه ) از لنت برق مات می باشد .
 .11مسیرحرکت ربات یک نوارمشکی رنگ ازجنس لنت برق ،به عرض تقریبی  1.7cmاست.
 .12امکان دارد که بدالیل مشکالت فنی درساخت زمین مسابقه ،تامیزان  %15تلرانس درابعاد زمین واجزا آن وجود
داشته باشد.
قوانین مرحله مقدماتی: Qualifying rules
 .13زمین مسابقه دراین مرحله ممکن است داراي انحناء به شعاع حداقل 20سانتیمتر باشد.

 .14مسیردراین مرحله ممکن است داراي بریدگی هایی به طول حداکثر  5سانتیمترباشد .همچنین ممکن است
تاحداکثر  4بریدگی پشت سرهم با فاصله  5سانتیمترنسبت به هم قرار داشته باشد.
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 .15مسیر ممکن است داراي شکستگی هایی در راستاي افق با زاویه حداکثر  90درجه باشد.

 .16عرض مسیرحرکت در قسمت هایی از مسیر ،ممکن است تغییر کند واین تغییر حداکثر تا  5cmاز وسط خط
میباشد.

قوانین مرحله نهایی: Final rules
 .17تمام المان هاي ذکر شده در مراحل قبلی در این مرحله هم اعمال خواهد شد .
 .18مسیر ممکن است داراي لوپ با جزئیات زیر باشد

 .19در این مرحله زاویه شکستگی حداکثر  90درجه ،به حداکثر  120درجه تغییر مییابد و همچنین در این مرحله
زمین ممکن است داراي بریدگی به فاصله  3سانتیمتر وبا زاویه حداکثر  60درجه باشد.
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 .20مسیر مسابقه ممکن است توسط خطوطی به طول حداکثر  15سانتیمتر و با زاویه  90و  45درجه قطع شود.

 .21در این مرحله در قسمتی از مسیر خط ممکن است خط سیاه در زمینه سفید به خط سفید در زمینه سیاه
تبدیل شود در این قسمت تمام المانهاي ذکرشده به صورت معکوس میتواند قرارگیرد.

 .1دراین مرحله حداقل  20سانتیمتر مسیر مستقیم که بعد از هر تغییر در مرحله مقدماتی وجود داشت به 10
سانتیمتر تبدیل خواهد شد.
 .2در مسیر ممکن است در یک یا دو طرف خط مسیر شطرنجی وجود داشته باشد که این مسیر ممکن است در
مسیر مستقیم یا در زاویه  90درجه قرار گیرد.

قوانین داوری و خطاهای حذفی :Arbitration Rules, and elimination of errors
 .3ربات هایی که به زمین مسابقات آسیب برسانند از دور مسابقات حذف خواهند شد.
 .4هر گونه ایجاد اخالل در کار تیمهاي روي پیست باعث حذف تیم خاطی خواهد شد.
 .5استفاده از هر گونه پردازشگر در بیرون از پیست مسابقه و یا هر گونه کنترل انسانی ممنوع میباشد و تیم
خاطی حذف میگردد.
 .6خارج شدن کامل ربات از مسیر مسابقه .
 .7طی کردن مسیر در جهت عکس .
 .8میانبر زدن مسیر .
 .9هر گونه تحریک فیزیکی ربات هنگام مسابقه .
 .10تغییر ولتاژ ربات در حین مسابقه ( به صورت دستی )
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قوانین و فرمول امتیاز دهی : Scoring rules and formulas
 .1در مرحله مقدماتی زمان هر تیم در انتها بعد از اعمال خطاها و امتیازات گرفته شده ثبت خواهد شد و بر همین
اساس تیم ها در رده بندي قرار می گیرند و  60درصد تیم برتر به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.
 .2اگر ربات نتواند به انتهاي مسیر برسد آنگاه با توجه به تقسیم بنديهاي زمین براي عبور از هر منطقه امتیازي
را خواهد گرفت که در انتها از حداکثر زمان ممکن براي عبور از مسیر کسر خواهد شد.
 .3امتیازات هر منطقه در روز مسابقه توسط هیئت داوران اعالم خواهد شد.

 .4تنها تیمی شایستگی مقام اول را دارد که تمام مسیر را طی کند .
 .5زمان باتري  :ضریب رکورد در  0.9میشود .
 .6زمان اندازه  :اگرروبات از  15در  15در  15کمتر بود ضریب رکورد در  0.9میشود .

نمونه پیست احتمالی در مسابقات این دوره

طراحی و اجراء  :سرپرست لیگ مسیریاب-مهندس پیمان جاسمی

