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 مشخص شده اند. "جدید"ی تغییرات نسبت به قوانین قبلی با کلمه

 ی تغییرات مهم در قوانین:خالصه

 تر شده است.سادهبسیار  هاهای ساخته شده از کاشیساختار زمین با استفاده از سطح شیبدار 

 .به مسیر پله اضافه شده است 

 اند.های رنگی )قرمز، زرد، سبز( اضافه شدهها به نام مصدومنوع جدیدی از مصدوم 

 ی امداد تغییر کرده است.شرایط تشخیص مصدوم و رهاسازی بسته 

 سناریو:

 بدونرباتتان سختی به تیم شما محول شده تا  یفهیوظخطرناک است.  هاانسانمحل حادثه برای در  هامصدومدسترسی به 

واند باشد تا بت بادوامربات شما باید به اندازه کافی هوشمند و  نجات را انجام دهد. تیمأمور مستقل کامالًکمک انسان و به طور 

 هانآرا پیدا کنند و به  هامصدومباید ها ربات  عبور کند. رکردنیگبدون  هایناهموار، آوار و  هاتپه باوجود نامطمئن یرهایمساز 

 ارسال کنند تا ادامه عملیات را انجام دهند. هاانسانرا برای  هاآنبسته امداد برسانند و موقعیت 

 .دینجات باش میت نیترموفقتا  دیآماده شو است! یضرور یفن یهامهارتو  سرعت عمل



 0202ایران اپن  –ماز  یآموزدانشقوانین لیگ امدادگر 

 نسخه نهایی  -  9318 دی 02 : یروزرسانبهآخرین 

 خالصه: جدید

د مسیر در ماز را پیدا کن نیترعیسرکند. ربات نباید  وجوجست هامصدومربات باید درون یک هزارتو )ماز( را برای یافتن 

اگر ربات بتواند  .کندیمامتیاز کسب  32یا  92، 5ربات برای یافتن هر مصدوم  بلکه باید در حد امکان تمام زمین را بررسی کند.

 یاهقسمت. ربات باید از کندیمدریافت بسته به نوع مصدوم نیز  اضافه ینزدیکی مصدوم قرار دهد امتیازی امداد را در بسته

 سیاه زمین دوری کند.

نقطه  یدهدهننشانبه آخرین نقطه بازرسی دیده شده بازگردد. یک سطح بازتابنده  تواندیماگر ربات در مسیر گیر کند 

و در  دذخیره کنغیر فرار  یحافظهدر یک  (کندیمرا )اگر از نقشه استفاده  بازرسی است تا ربات بتواند مختصات خود در نقشه

 .زمان ریست کردن ربات آن را بازیابی کند

ربات  .ندکیمنیز کسب  زیآمتیموفقیک امتیاز خروج  بازگرددکامل ماز بتواند به نقطه شروع  وجوجستاگر ربات بعد از 

از  اگر ربات بتواند بعد را نیز کسب کند. یاژهیوامتیاز  تواندیمنین در صورت خروج از ماز با کمترین تعداد عدم پیشروی همچ

  . کندیمامتیاز دیگر دریافت  92 شدهییشناساماز راه بازگشت به نقطه شروع را پیدا کند به ازای هر مصدوم  وجوجست

 امتیاز کسب کند: تواندیمهمچنین ربات با عبور از موانع زیر 

 92  داربیشامتیاز برای باال رفتن از سطح 

 92 امتیاز برای هر نقطه بازرسی 

 92  داربیشامتیاز برای پایین رفتن از سطح 

 5  ریگرعتسامتیاز برای عبور از هر کاشی دارای 

 5 هاامتیاز برای باال یا پایین رفتن از پله 
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 صفحه فهرست عناوین

 4 .......................................................................................................................................... : نیزم .1

 4........................................................................................................................................................................................ : حاتیتوض .9.9

 5................................................................................................................................................................................................    :کف .9.0

 5................................................................................................................................................................................................ : ریمس .9.3

 5........................................................................................................................................ :هاپله و موانع مخروبه، آثار سرعتگیر، .9.4

 2 ........................................................................................................................................................................................ : نیمصدوم .9.5

 8......................................................................................................................................... (یسیمغناط و ینور) یطیمح طیشرا .9.2

 8 ............................................................................................................................................. ربات. 2

 8................................................................................................................................................................................................. کنترل .0.9

 1................................................................................................................................................................................................ ساختار .0.0

 1................................................................................................................................................................................................     میت .0.3

 92 ............................................................................................................................................................................................ یبازرس .0.4

 92 ............................................................................................................................................................................................ تخلفات .0.5

 11 .......................................................................................................................................... : یباز .3

 99 .......................................................................................................................................................... :یباز شروع از قبل نیتمر.   3.9

 99 .............................................................................................................................................................................................    اعضا .3.0

 99 ................................................................................................................................................................... :یفن رقابت و مسابقه .3.3

 99 ......................................................................................................................................................................................یباز شروع .3.4

 90 ...................................................................................................................................................................................... یازبندیامت .3.5

 94 ................................................................................................................................................................................ :یروشیپ عدم .3.2

 94 ...................................................................................................................................................................................... :یباز انیپا .3.3

 14 ............................................................................................................. :مشکالت یساز شفاف .4

 94 ..............................................................................................................................................................................................    داور .4.9

 94 .................................................................................................................................................................................. خاص طیشرا .4.0

 15 ................................................................................................................................. :مستندات .5

 95 ................................................................................................................................................................... :(TDP) یفن گزارش   .5.9

 92 ................................................................................................................................................................................ :یساز مستند .5.0

 16 ............................................................................................................................. :یرفتار نظام .6
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 زمین :.1

 توضیحات : .1.1

 و دارای سطح افق قرار دارندتمامی مناطق زمین در  منطقه مختلف شود. شامل چند ممکن است زمین مسابقه.9.9.9

 دیوارهای محیطی هستند.

 اند.سانتیمتر تشکیل شده 32x32ها از فضای تمام کاشی.9.9.0

 32ارتفاع دارند. همچنین به طول  از سطح زمین یا سطح باالترین پله متریسانت 95ماز حداقل  دهندهلیتشک یوارهاید.9.9.3

   .کاهش دهد را  راهروهابین ممکن است فضای موجود  هاوارهیدعرض  شوند.ها شروع میسانتیمتر هستند و از لبه ی کاشی

ت به افق خواهند داشت درجه نسب 05ها شیبی حداکثر معادل شیبدار استفاده شوند. آنکاشی ها ممکن است به عنوان سطح.9.9.4جدید 

 مستقیم هستند.همیشه به صورت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :طبقات .1.2

 .بافتی مانند موکت باشدحتی دارای یا تواند مات و یا برّاق و رنگ میاین  .استآن نزدیک به  نگ کف، سفید و یار .9.0.9

 هاییضمنا احتمال دارد کف زمین سوراخ وجود داشته باشد. هایکاشبین  مترمیلی 3 حدوددر هایی مواریاهممکن است ن

 .وجود داشته باشدمتر برای اتصال دیوارها میلی 5 یاندازهبه

 بعد ازاتفاقی و در اول هر مسابقه  صورتبههای سیاه . محل کاشیبه معنی منطقه ممنوعه هستند رنگاهیس یهاخانه.9.0.0

 نصب نشده باشند.   کامالًهای سیاه در محل خود بر روی زمین ممکن است کاشی .شودمشخص میتیم  یسازآمادهزمان 

 کامالًروی زمین  ای در محل خود برهای نقرهممکن است کاشی .هستندنقطه بازرسی  دهندهنشان ایهای نقرهخانه.9.0.3

 نصب نشده باشند.
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 :مسیر.1.3

 به سمت کنندهتیهداکه  ییوارهایدیا نباشند. به به سمت ورودی/خروجی باشند  کنندهتیهدایوارها ممکن است د.9.3.9

 گفته "دیوارهای شناور"نباشند  کنندهتیهداشود و به دیوارهایی که گفته می "دیوارهای خطی" ورودی/خروجی هستند 

 شود.می

 .درصد خطا داشته باشد 92ممکن است به دلیل وجود دیوار ها تا عرض مسیر .9.3.0جدید 

 ها هستند.تر شوند اما در هر صورت ضرایبی از عرض کاشیتوانند در قسمتی از مسیر گسترده.راهروها می9.3.3

 کند.ربات مرحله را شروع و تمام میکاشی ورودی جایی است که  ، کاشی ورودی است.هاکاشی نیتریرونیب ازیکی .9.3.4

 ه توسط داور کم یا اضافه شوند یاقبل از شروع مسابق قاًیدقممکن است  وارهایدبرای جلوگیری از ذخیره کردن نقشه .9.3.5

 ه راطول مسیر یا سطح سختی مسابق تا با این تغییرات کنندیمچیدمان متفاوتی پیدا کنند. برگزارکنندگان مسابقه سعی 

 تغییر ندهند.

 

 

 

 

 

 

 

 :هاپلهو  موانع ،آثار مخروبه، ریگسرعت.1.4

  .هستندمتر سانتی 0 هاآنقطر  حداکثرو  اندشدهبه زمین متصل  گیرهاسرعت.9.4.9

 امل اجسام کوچکی مثل خالل دندان،و ش باشدیم مترسانتی 9 هاآنآثار مخروبه به زمین متصل نیستند و حداکثر قطر .9.4.0

 چوب کبریت و... هستند.

 باشد.چسبیده  وارهاید ممکن است روی ثار مخروبهآ.9.4.3

 :موانع.9.4.4

  ارتفاع هستند. مترسانتی 95حداقل دارای 

 .ممکن است اشیا سنگین و بزرگ باشند 

 .ممکن است به زمین متصل شوند 

  باشند. یااستوانهمستطیلی، هرمی، کروی یا  ازجملهممکن است هر شکلی 

 اطراف قرار بگیرند. یوارهایدسانتیمتر فاصله از  02در هر محلی با حداقل  توانندیمموانع  .9.4.5



 0202ایران اپن  –ماز  یآموزدانشقوانین لیگ امدادگر 

 نسخه نهایی  -  9318 دی 02 : یروزرسانبهآخرین 

 ربات یهاتیفعالحتی اگر مانع از انجام  رندیگیمکه رانده شوند، تا پایان مرحله در همان مکان قرار  هر جاموانع به .9.4.2

 گردد.  

 سانتیمتر هستند. 0سانتیمتر و حداکثر ارتفاع  32دارای عرض راهرو در  هاپله.9.4.3 جدید

یعنی وقتی تعدادی پله روی  درجه است. 05کمتر از  سیازد یمبا زمین که این صیفحه   یاهیزاویعنی  هاپلهشییب  .9.4.8جدید 

 درجه خواهد داشت. 05گیرند و ربات باید از آن ها باال رفته یا پایین بیاید شیبی کمتر از هم قرار می

 .رندیگیمبین دیوارها قرار  هاپله.9.4.1جدید 

 

 :مصدومین.1.5
 رنگی یهامصدوم،  تصویری یهامصدوم ،حرارتی  یهامصدوم سه نوع مصدوم در زمین وجود دارد:.9.5.9جدید 

 .شودیممتر مربع سانتی 92از هر مصدوم حرارتی شامل مساحتی بیش .9.5.0

 (. درجه حرارت. مطابق شکل زیرنیاز سطح زم متریسانت 3 باًیتقرقرار دارند ) نیکف زم یکیدر نزد هامصدوم.9.5.3

 .کنندیم یسازهیشبگراد  یدرجه سانت 42تا  08 نیبدن انسان را ب یدما ،حرارتی  یهامصدوم
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 و محیط هامصدومدرجه حرارت  نیرا در ب گرادیسانتدرجه  92 یخواهند کرد حداقل اختالف دما یسع کمیته برگزاری.9.5.4

 .حفظ کنند مسابقه

 مصدوم عنوانبه نباید اشیااین  حرارتی از خود نشان ندهند ، اماباشد  های حرارتیاشیایی مشابه مصدومممکن است .9.5.5

 اید به عنوانکه نبهای تصویری در زمین باشند هایی مشابه مصدومهمچنین ممکن است اشکال و رنگ  د.نشناسایی گرد

 مصدوم شناسایی شوند و البته تمایز قابل توجهی با مصدومین دارند.

 مشکی بوده و از طرح هاآن، رنگ  اندشدهمتصل  هاوارهیدبصری با حروف بزرگ چاپ شده و به  یهامصدوم.9.5.2

 سالمتی مصدوم دهندهنشان هاآنو حرف  مترسانتی 4 هاآنارتفاع   .کنندیماستفاده  ”Arial“مانند  sans serifحرف  

 :باشدیم

  حرفH  دهیدبیآس: مصدوم 

  حرفS مصدوم پایدار : 

  حرفU  دهیندبیآس: مصدوم 

 

 
 

 

 

 ها در سه رنگمصدومسانتیمتر مربع است.  4 هاآن یاندازه. اندمتصلچاپ شده و به دیوار  رنگی یهامصدوم.9.5.3جدید 

 زرد و سبز مقابل وجود دارند: قرمز،

 .رندیگینمدارای موانع قرار  یهایکاشمشکی یا  یهایکاشهرگز در  هامصدوم.9.5.8

 

 : بسته امداد.1.6
 ، کهباشدیم اندشدهبه مصدومینی که در یک فاجعه واقعی دچار سانحه  یامدادرسانجعبه کامل برای  بسته امداد یک.9.2.9

 منتشر یسادگبها چیزی ی جغرافیایی ابیتیموقعشوند. مانند استفاده می یرسانکمکبل قطعات و ابزاری است که در روند مس

 نور.کننده 

 د.در نزدیکی مصدوم بمان یرهاسازشویم، بسته باید بعد از  مطمئن هامصدومامداد به  یبستهاز جایی که باید از رسیدن .9.2.0

 امداد نباید با غلت خوردن یا تکان خوردن از مصدوم دور شود. یبستهبرای مثال 

 مکعب باشد. مترسانتی 9جم هر بسته امداد باید حداقل ح.9.2.3

 های امداد را با خود داشته باشد.بسته عدد 90حداکثر  تواندیم ربات.9.2.4

 لکاپیتان تیم مسئو باشد.می هم ها به مسابقاتکه شامل حمل بسته باشد،های امداد خود میهر تیم مسئول تمام بسته.9.2.5

 س از اعالم اتمام بازی توسط داورزمین پ در رهاشدهامداد  یهابسته کردنجمعچنین ها در ربات و همگذاری بستهیجا

 باشد.می

 بسته امداد باید برای داور بسیار شفاف باشد. یرهاساز.9.2.2جدید 
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 (شرایط محیطی )نوری و مغناطیسی.1.1
 تفاوتها متیم ها باید انتظار این موضوع را داشته باشند که شرایط محیطی مسابقات با شرایط محیطی زمین تمرین آن.9.3.9

 است.

 ییرمسابقات تغ در طولیا  در نقاط مختلف متفاوت باشد محل برگزاری مسابقات مغناطیسیو  شرایط نوریممکن است .9.3.0

 کند.

 ایجاد نیزمریزکشی یا اشیا فلزی مثال توسط سیم یبرامیدان مغناطیسی باشد ) ریتأثزمین مسابقات ممکن است تحت .9.3.3

 مداخالت آماده کنند.   نیانجام چن یخود را برا یهاربات دیاب ها میتشده باشد( 

 ماا فروسرخ بر روی زمین و ربات گردند.برداری کنند و موجب تابش نور مرئی یا امکان دارد تماشاگران از مسابقه عکس.9.3.4

 برای این گونه شرایط آماده کنند.ها باید ربات خود را به تیم

 کنند. ین موارد فراهمبه حداقل رساندن ا یرا برا شرایط محیطی کنندیمسعی برگزارکنندگان و داوران .9.3.5

 درصد خطا داشته باشند. 92در قوانین ممکن است تا  ذکرشده یهااندازهتمامی .9.3.2جدید 

هستند. صیتشخقابلمواردی که باید توسط ربات تشخیص داده شوند توسط رنگ، شکل یا حرارت از محیط .9.3.3

 

 ربات.2

 کنترل.2.1

 درهرصورتاطالعات یا تبادل هدایت دستی ربات  ، استفاده از کنترل از راه دورفعالیت کند ،  خودکار طوربهربات باید .0.9.9

 .باشدمجاز نمی

 کاپیتان تیم شروع به کار کند.توسط دستی و  صورتبه ربات باید.0.9.0

 ها باید مبتنی بری این روشهمهاما . های مختلفی برای طی کردن زمین استفاده کنندروش تواند ازمیها ربات.0.9.3

 باشد.مجاز نمیقبل از شروع بازی ی زمین باشند و ذخیره کردن نقشه رباتجستجوی خود 

 از اجزاء زمین آسیب برساند. کیچیهرتی نباید به ربات در هیچ صو.0.9.4

 هب از آن استفاده شود.تنها در باالی ربات تعبیه گردد که در طی مسابقه برای برداشتن ربات  یارهیدستگباید .0.9.5جدید 

 نوع برخورد دانش آموزان با دیگر همین دلیل تیم ها باید در طراحی و استحکام دستگیره ربات دقت کافی را داشته باشند. هر

 قسمت های ربات موجب حذف آن راند می گردد.

 رویعدم پیش این کلید که در هنگام روی دستگیره باشد. )روشن/خاموش( باینری ربات باید دارای تنها یک کلید.0.9.2جدید 

 برای داور قابل دید باشد. کامالًباید  شودیماستفاده 
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  ساختار.2.2

 متر بیشتر باشد.سانتی 32نباید از  رباتارتفاع .0.0.9

 ای استفاده کنند که بتوانند پشت دیوار را بینند.ها نباید از سنسور یا وسیلهربات.0.0.0

 های آماده تا حدی کهفاده از کیتنویسی شده باشند. اما استآموزان ساخته و برنامهها باید اساسا توسط دانشربات.0.0.3

 ابقاتماه قبل از برگزاری مستا یک  اندموظفکنند ها استفاده میکیت گونهنیازاهایی که د. تیمنقض نکند مانعی ندارقوانین را 

   .ها توضیحات کاملی ارائه دهند(ی کارکرد این کیت)دانش آموزان باید در مورد نحوهبا کمیته فنی مشورت کنند 

 یرقانونیغرسد، یا چنین عناوینی به فروش می ماز، امدادگرهای آماده که با اسم ربات توجه کنید که استفاده از کیت.0.0.4

 با سئلهمتشخیص این  هرحالبهداده باشد.  جادشدهیاتغییرات اساسی  هادر برنامه و ساختار مکانیک این ربات کهنیااست. مگر 

 اطالع نیکمیته ف هکنید، قبل از مسابقات حتما باستفاده میها از این کیت کهیدرصورتکنیم می دیتأکفنی است. ی کمیته

 مورد باید توضیحات کافی در این کنندگانشرکتها نیز باشد. لذا های آماده باید قابل خریداری توسط بقیه تیماین کیتدهید. 

 فنی ارائه دهند.ی کمیتهی را به اعضا

 . قبل از هر مسابقه ربات بازرسیباشدیم بر روی ربات مجاز  0و  9کالس  استفاده از لیزر ی فقطل ایمنیبه دال.0.0.5جدید 

 در زمانلیزر خود  datasheetارسال مدارک الزم و عالوه بر باید  زرهایلتیم ها در صورت استفاده از این . شودیم

 .داشته باشندبه داور  این مدارک یارائه آمادگینیز  مسابقه

 ث( از بلوتوشودیم)اگر ربات اصلی به چند قسمت مجزا تبدیل هارباتبرای ارتباط بین  توانندیمتیم ها فقط .0.0.2جدید 

 که ییهارباتتیم ها مسئول این نوع ارتباطات خود هستند.  استفاده کنند. zigbeeمتر( یا  02با رنج کمتر از ) 3و  0کالس 

 ادهاستف هاآنرا حذف کنند یا به داور اثبات کنند که از  هاآنباید قبل از مسابقه  کنندیماز انواع دیگر ارتباطات استفاده 

 .شوندیمنشوند از کل مسابقه حذف  دییتأکه از این نظر  ییهاربات. کنندینم

 میتهک ببینند. ی داخل زمین آسیبهاآنیا برخورد با الم هارباتممکن است با افتادن از زمین یا برخورد با دیگر  هاربات.0.9.3

 نند تمامتیم ها باید تالش ک کند. ینیبشیپرا که ممکن است ربات آسیب ببیند  احتمالی یهاتیموقعتمام  تواندینمبرگزاری 

 یهارباتیا  هاانسانالکتریکی باید از برخورد با  یمدارها. برای مثال اندشدهمحافظتقطعات فعال ربات با یک پوشش قوی 

 ی زمین محافظت شوند.هاآندیگر یا الم

 .دکنیاستفاده محافظ  یهافیکیا  یمنیا یهاسهیککه  شودیم هیتوص شدیدا ،شودیم ونقلحمل یباتر کهیهنگام.0.9.8

ی ماهنگی با کمیته فنهو شروع مسابقه( بدون  یفن گزارشتغییرات اساسی در ربات )خصوصا در طول زمان بین پذیرش .0.9.1

 شود. کل مسابقه می موجب حذف تیم از

 

 تیم.2.3

 عضو داشته باشد. 4تا  0هر تیم باید بین .0.3.0.ربات در زمین داشته باشد کهر تیم اجازه دارد تنها ی.0.3.9
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 عضو یک تیم باشد. تواندیمتنها  آموزدانشهر .0.3.3

 کامل توضیح دهد. طوربههر عضوی از تیم باید یک نقش فنی داشته باشد و بتواند آن را .0.3.4

 شرکت کند. simulationیا  lineیا  maze یهاگیلیکی از  در توانندیمهر تیم تنها .0.3.5

 )فارغ التحصیالن مجاز به باشند.به بعد  9382تیر 99تولدم هستند که مازشرکت در لیگ امدادگر  مجاز به یآموزاندانش.0.3.2

 باشند.(شرکت در مسابقات نمی

 ،قهمساب تاساع تمامدر  دیدانش آموزان با که در طول مسابقه در کنار دانش آموزان باشند. ستندیمجاز ن نیوالد /انیمرب.0.3.3

 ر حال کمک کردن است یا کمیته فنیمشاهده شود مربی تیم د کهیدرصورت (.یکمک مرب ایخود را اداره کنند )بدون نظارت  

 گردد.دانش آموزان ساخته نشده است، آن تیم از مسابقه حذف می لهیوسبهمتوجه شود که ربات 

 

 بازرسی.2.4

 بازرسی خواهند شد.در طول مسابقات توسط کمیته داوران  ،قوانینرعایت  از کردن اطمینان حاصل جهت هاربات.0.4.9

 است. یرقانونیغگذشته(  یهاسالبا ربات تیم دیگری )حتی در مشابه  بسیار یهارباتاستفاده از .0.4.0

 خود را جهت بازرسی مجدد تحویل داوران دهند. رباتباید  ،تغییری دادند خود رباتها در حین مسابقات در اگر تیم.0.4.3

کار خود  رباتریزی شد. تا داوران اطمینان کسب کنند که ساخت و برنامه خواهد رباتدر مورد عملکرد  ها سیوال از تیم.0.4.4

  آموزان است.دانش

 خود انجام دهند. رباتدر مورد ساخت ای آموزان خواسته شود که مصاحبهممکن است از دانش.0.4.5

 فنی خود را برای کمیته فنی ارسال کنند.   هاگزارشتمامی تیم ها موظف هستند که .0.4.2

 در اختیار تیم وجهچیهبهظف هسیتند که کدهای اولیه خود را برای کمیته فنی ارسال کنند. این کدها  تیم ها مو تمامی.0.4.3

 .رندیگینمها یا افراد دیگر قرار 

 یسینوبرنامهکامل شرح دهند. کمیته فنی به بخش الگوریتم و  صیورت بهربات خود را  سیت یبایمفنی تیم ها  گزارشدر .0.4.8

 دارد. یاژهیوتوجه 

 تخلفات.2.5

 .رددگدر مسابقات می رباتاز شرکت  جلوگیریموجب تا هنگام برطرف کردن تخلفات هرگونه تخلف از قوانین بازرسی .0.5.9

خود دچار وقفه  رباتها نباید زمان مسییابقه را برای تنظیم انجام شییود و تیم شییدهمشییخص باید در زمان ربات ماتتنظی.0.5.0

زمان تنظیمات استفاده از کامپیوتر در  .شودیممحاسبه  هاآنتنظیمات جز زمان مسابقه  یضیافه ا، در این صیورت زمان  نمایند

 است. رمجازیغها تیم

 شود.حذف میمرحله از آن  وظایف خود را انجام دهد،نتواند  شدهانجاماگر تیمی حتی با تنظیمات .0.5.3

ق و ح خواهد شد تیصیالح  ردآن تیم از  ،آموزان نباشید در کل کار دانش رباتزیاد باشید یا   رباتکار مربی بر  ریتأثاگر .0.5.4

 .ادامه حضور در مسابقه را نخواهد داشت

امل باعث حذف راند یا حذف ک تواندیمیا سرپرستان لیگ  برگزارکنندگانهر نوع تخلف از قوانین با توجه به نظر داور یا .0.5.5

 از مسابقات یا کسر امتیاز شود.
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 : بازی.3
 تمرین قبل از شروع بازی:.3.1

 شود تا خود را برای مسابقه آماده کنند.ها فرصتی داده شود که به تیمدر هر مرحله سعی می.3.9.9

میته کها مبتنی بر تصمیم به تیمدر زمین اصلی( )ها داده شیود اختصاص زمان تمرین و تنظیم  اگر زمین تمرینی به تیم.3.9.0

 .خواهد بود فنی

 

 اعضا.3.2

ین دو اکند. فقط  معین تانیکاپکمک  عنوانبهو یک نفر را کاپیتان )نماینده(  عنوانبههر تیم موظف اسیییت یک نفر را .3.0.9

 .دندستورات داور را اجرا ک کاپیتان د ونبایستمسابقه  د در کنار زمیننتوانمی فرد

 کردن ربات است که با داور مسابقه هماهنگ کرده باشد. جاجابهکاپیتان فقط زمانی قادر به .3.0.0

 بایستند. دورتر از زمین مسابقه متر 5/9  حداقل، ایناحیه  درید تیم با یاعضای بقیه.3.0.3

 .از اعضا اجازه دست زدن به ربات را ندارند کیچیهحین بازی  در.3.0.4

 

 :شروع بازی.3.3

تیم حضیور نداشته باشد یا آماده نباشد. جدول   کهیدرصیورت شیروع خواهد شید حتی    شیده مشیخص مسیابقه  در زمان  .3.3.9

 زمانبندی در محیط مسابقات درج خواهد شد.

دقیقه طول  8دارند. هر دور حداکثر ی خروج از زمین را نها به هیچ دلیلی اجازهرباتگردد، که مسیییابقه آغاز میهنگامی.3.3.0

 کشد.می

حق حرکت خودکار یا  ربات، از آغاز زمان کالیبراسیون باشید یمزمان کالیبراسییون فقط برای خواندن اعداد سینسیورها    .3.3.3

 را ندارد.کامپیوتر  استفاده از

برداری از زمین یا ذخیره مکان اسیتفاده شود و نه برای نقشه  3.3.3 دربند شیده گفتهزمان کالیبراسییون باید برای هدف  .3.3.4

 شود.می آن مرحله از ربات حذفاز زمین موجب  یبردارنقشهی هرگونه فعالیت در راستای مشاهدهمصدومین. 

بعد از اعالم آمادگی تیم برای  یانقرهو های سیاه مکان خانه .کندبرای هر تیم تغییر می یانقرهو  های سیاهمکان کاشیی .3.3.5

بودن زمین اطمینان  حلقابلاز  اصلیی قبل از شروع مرحله داور. شیود مشیخص می  توسیط یک تاس  اصیلی ی شیروع مرحله 

 کند.حاصل می

 زمین را تغییر دهد. یوارهایدجای  تواندیمقبل از هر شروع هر راند داور .3.3.2

 دهد.می را در جای خود قرارای و نقره سیاههای داور کاشیشروع به مسابقه کند  رباتزمانی که .3.3.3

 .شودیمهیچ کالیبراسیونی مجاز نیست. )این قانون شامل تغییر یا انتخاب برنامه نیز  شودیمزمانی که مسابقه شروع .3.3.8
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 قاعده بازی :.3.4

برداشتن قطعات ربات که بر روی زمین که شامل  ،مجاز نیست یچ اصالحی در رباتمانی که مرحله اصیلی شروع شود ه ز.3.4.9

 شود.می نیز افتاده

 .مانندیمچه از عمد و چه غیر عمد در زمین باقی بمانند تا پایان مرحله در زمین باقی کیه  هیای ربیات   تمیام قسیییمیت  .3.4.0

 دست زدن یا برداشتن قطعات را از زمین هنگام بازی ندارند. یاجازه یا داور کنندگانشرکت

 لهیوسبههدف تشخیص زمین  در مورد زمین به ربات بدهند.ای را ها حق ندارند هرگونه اطالعات اضافه و یا پیشرفتهتیم.3.4.3

 ربات است.

 کاشی باشد. آن نگاه کنید بیشتر از نصف ربات در هاآنهایی هستند که اگر از باال به کاشی شدهدهیدهای کاشی.3.4.4

 

 امتیازبندی.3.5

یک  ثانیه 5به مدت  در حال توقف کند وسانتیمتری آن توقف  95برای تشیخیص صیحیح مصیدوم ربات باید در    .3.5.9جدید 

 .کند خاموش و روشن برای داور واضح باشد کامالً کهیطوربه زنچشمک صورتبه( را LEDنشانگر)

 زیر است: صورتبهبرای هر تشخیص موفق مصدوم  ازهایمت.ا3.5.0جدید 

 کاشی اطراف دیوار خطی قرار دارند. 2یی که روی هامصدومی خطی شامل هامصدوم 

a) امتیاز 92های تصویری و حرارتی برای مصدوم 

b) امتیاز 5های رنگی برای مصدوم 

 شناور یهامصدوم 

a)  امتیاز 32ناور و حرارتی های شمصدومبرای 

b) امتیاز 95های رنگی برای مصدوم 

 

 

 

. توجه دهندیمخطی را نشان  یوارهایدسیاه  یهاخط کهیدرحال دهندیمشناور را نشان  یوارهایدقرمز  یهاخط در شکل باال

امتیازی هستند که این امتیاز به دلیل قرار گرفتن  92که روی دیوار شناور قرار دارند  ییهامصدومداشیته باشیید که بعضیی از    

در شکل فقط برای توضیح هستند.طراح زمین باید  شدهاستفاده یهارنگکنار دیوار خطی است.  یهایکاشی در  هامصیدوم این 
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سییاه )که ممکن اسیت در مسابقه با تاس تغییر کنند( در نظر داشته باشد تا امتیاز    یهاخانهاین نکته را در هنگام تعیین محل 

 کلی ثابت بماند.

 

 بسته آن، آوردن امتیاز به دستبرای  ،مصدوم رها کند یمترسانتی 95کامل در  طوربهته امداد را ربات باید بس.3.5.3جدید 

  ثابت بماند. ی مصدوممترسانتی 95در مجاورت  بعد از حرکت ربات باید امداد

 امتیاز کسب کرد: توانیمامداد زیر  یهابسته. به تعداد رندیگیمامتیاز تعلق  92به ازای هر بسته امداد موفق .3.5.4جدید 

 امتیاز 11، به ازای هر مصدوم حداکثر یک بسته امدادحرارتی :  یهامصدوم  

 تصویری یهامصدوم : 

o دهیدبیآس(H)  است. امتیاز 31حداکثر امتیاز به ازای این نوع مصدوم ، بسته امداد  : سه 

o  پایدار(S) است. امتیاز 21حداکثر امتیاز به ازای این نوع مصدوم ، بسته امداد  : دو 

o دهیندبیآس (U)  بسته امداد  یرهاساز: بدون 

 رنگی: یهامصدوم 

o :امتیاز 11حداکثر امتیاز به ازای این نوع مصدوم ، بسته امداد  یک قرمز 

o  :امتیاز 11حداکثر امتیاز به ازای این نوع مصدوم ، یک بسته امداد زرد 

o  :بسته امداد یرهاسازبدون سبز 

 .کندینمشفاف قابل دید نباشد امتیازی کسب  کامالً طوربهبسته امداد برای داور  یرهاسازاگر 

کمتر از صیییفر  گاهچیه، این امتیاز شیییودزیر محاسیییبه میی گیرد که طبق رابطهویژه تعلق می به هر ربات یک امتیاز.3.5.5

 .شودینم

 (92×بسته امداد موفق+)تعداد (92×)تعداد مصدومین درست –( 92×امتیاز ویژه  = )تعداد عدم پیشروی

 .کنددریافت می امتیاز 5ربات  ریگسرعتکاشی دارای  از به ازای هر عبور موفق .3.5.2

کسب این امتیاز به این شرط است که ربات از زمین مسطح قبل  کند.دریافت می امتیاز 11برای باال رفتن از شیب ربات .3.5.3

 از شیب تا زمین مسطح بعد از شیب را بدون کمک بپیماید.

به این شرط است که ربات از زمین مسطح کسب این امتیاز  .کندیمدریافت  امتیاز 11برای پایین آمدن از شیب ربات .3.5.8

  ایین از شیب را بدون کمک بپیماید و بتواند کاشی را بدون هرگونه کمک ترک کند.باالی شیب تا زمین مسطح پ

کند. عبور موفق به این در هر جهت کسب میامتیاز  5عبور موفق از پله. ربات برای باال رفتن یا پایین آمدن از پله .3.5.1جدید 

 معنی است که ربات بدون هیچ کمکی از کاشی پایین پله تا کاشی باالترین پله حرکت کند.

رجوع  شدهدهیدبرای تشخیص صحیح کاشی  3.4.4به  .کندیمدریافت  امتیاز 11 دیدن محل بازرسیربات برای هر .3.5.92

 کنید.

 یهمهشود و رفتن به وسط داور مشخص میتی آغاز که امتیاز  اتمام بازی با موفقیت )اتمام موفق: حرکت از نقطه.3.5.99

روی  ثانیه 92حداقل شود که ربات به مدت و بازگشت به نقطه آغاز و توقف بر روی کاشی شروع( در صورتی محسوب می هااتاق

 .گیردمیتعلق  تیم امتیازبه  امتیاز 11کاشی شروع ساکن بماند. به ازای هر مصدوم که با موفقیت شناسایی کرده 

 .باشدیمبر اساس زمان طی مسیر  یریگمیتصمدر صورت برابر شدن امتیاز دو تیم در انتهای بازی .3.5.90

 بارکیعبور کند فقط  ریگسرعتاز یک  مین بارک ربات برای چندیبرای مثال اگر  .شودینمهیچ امتیازی دو بار حساب .3.5.93

ق صاد ذکرشدهاین قانون برای تمام امتیازات  کند.میناز آن کاشی امتیازی دریافت  مجدد به ازای عبور موفق محاسبه شده و

 .باشدیم
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متری سانتی 95به اشتباه مصدوم تشخیص دهد یعنی بیرون از شعاع  3.5.9شده در بند های گفتهاگر ربات با روش.3.5.94

امداد آزاد شده برای مصدوم یهادهد. )این قانون در مورد اشتباه در تعداد بستهامتیاز از دست می 5مصدوم آن را اعالم کند، 

 شود. ( امتیاز کلی هرگز از صفر کمتر نمیکند.های تصویری صدق نمی

 

 :عدم پیشروی.3.6

 :افتدیمعدم پیشروی در موارد زیر اتفاق .3.2.9

 .هرگاه کاپیتان تشخیص دهد و اعالم کند 

 موفق ربات باید بدون چرخش در خانه  ینینشعقببرای  از کاشیی سییاه نشیود.    ینینشی عقبربات موفق به  کهیهنگام

 را مشاهده کنید.   3.4.4توضیح قسمت  .بازگرددسیاه به عقب 

 .ربات یا اعضای تیم به زمین مسابقات صدمه وارد کنند 

 زمین دست بزنند. یاربات  از داور به هاجاز اعضای تیم بدون 

 )یا اگر هنوز به بازگردد. شدهدهیدبازرسی ربات باید به آخرین محل ی دچار حالت عدم پیشیروی شید،   ربات کهیدرصیورت .3.2.0

توضیح  به تواند قرار بگیرد.که کاپیتان تشخیص دهد می یهر جهتربات در  محل بازرسی نرسیده است به خانه شروع بازگردد(

 رجوع شود. 3.4.4قسمت 

 روی دستگیره ربات برای خاموش شدهنصبتنها یک بار از کلید  تواندیمپیشروی کاپیتان عدم هر بعد از رخ دادن .3.2.3جدید 

 و روشن کردن تغذیه ربات استفاده کند.  

 

 پایان بازی:.3.1

راند را متوقف کنند. در این صیورت کاپیتان تیم باید این تصمیم را به داور اعالم  توانند هر زمان که خواسیتند  ها می. تیم3.3.9

 تا زمان پایان راند را خواهد گرفت. شدهکسبکند. تیم تمام امتیازات 

 هرگاه : شودیممرحله اصلی تمام .3.3.0

 .تمام شودالف( زمان مجاز مسابقه 

 را اعالم کند. بازیب( کاپیتان تیم اتمام 

 ربات به خانه شروع بازی برگردد و امتیاز پایان بازی را کسب کند. کهیهنگامج( 

 مشکالت: یسازشفاف.4

 داور.4.1

 در طول مسابقه ، تحت هر شرایطی ، تصمیم نهایی ، تصمیم داور است. .4.9.9

دقیقه وقت دارد تا  9کاپیتان حداکثر  امتیازات را امضا کند. یبرگهتا  خواهدیمدر پایان مسابقه داور از کاپیتان تیم .4.9.0

به نمایندگی از کل تیم امتیاز نهایی را پذیرفته است. در صورت  تانیکاپبرگه را بررسی و امضا کند. با امضا کردن برگه امتیاز 

 توضیحات خود را پایین برگه امتیازات نوشته و آن را امضا کند. تواندیمکاپیتان  یسازشفافنیاز به 

 

 قوانین یسازفشفا.4.2
خود را مطرح  الت سوابا کمیته فنی در ارتباط باشید و  شدهاعالم یهاروشاز  لطفاًقوانین دارید  یدرباره یسؤالاگر .4.0.9

 کنید.

 .دهندیمالزم را انجام  یهایسازشفاففنی در مورد قوانین  یتهیکماگر در طول مسابقه نیاز باشد اعضای .4.0.0
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 شرایط خاص.4.3
یک تیم، ممکن است تغییرات اندکی در قوانین مسابقه  رباتهای و یا توانایی نشدهینیبشیپدر شرایط خاص مثل موارد .4.3.9

 موافقت اکثریت اعضای کمیته فنی اجرا خواهد شد. در صورتصورت پذیرد. این تغییرات البته 

کند حضییور نداشییته باشییند، هیچ  ها برگزار میبا تیمیک از اعضییای تیم در جلسییاتی که کمیته فنی هیچ کهیدرصییورت.4.3.0

 باشد.مسئولیتی متوجه کمیته فنی نمی

 مستندات:.5
 :(TDPگزارش فنی ).5.1

را برای خود  رباتاز  ییدئویوو یک فیلم  ( TDP) در زمیان مقرر، توضییییحات فنی تیم خود  انید موظفهیا  تمیامی تیم .5.9.9

بود.  و فیلم ربات خواهد TDPیک تیم در مسابقات ، ی برای حضیور اولیه  یریگمیتصیم فنی ارسیال کنند. تنها مالک  ی کمیته

 باشد(ها می)کمیته مجاز به انتشار گزارش فنی تیم

و  TDPهستند که  هایی مجاز به شیرکت کنندگان و محدود بودن زمان مسیابقه، تنها تیم  نامثبتبا توجه به حجم باالی .5.9.0

از  TDPی )روش نگارش و تهیه ارائه کنند کاملی TDPها شییود تیمتوصیییه می اًکدؤفنی برسیید. می کمیته دییتأها به آن فیلم

 .طریق سایت مسابقات به اطالع شما خواهد رسید(

ای، با دقیقه 95ی ، باید این آمادگی را داشییته باشییند طی یک ارائه  هاکلیه تیمسییمینار، دانش آموزان ی در زمان ارائه.5.9.3

، نحوه کارکرد مکانیکی و الکترونیکی و الگوریتم کاری را به رباتنمایش اسیییالید )پاور پوینت یا پی دی اف(، مراحل سیییاخت 

ر عمومی حاضی هایی که در این مصاحبهتیم دهند. بدیهی است توضیحآموزان حاضر در مسابقات داوران و سایر دانشی کمیته

 ق بهدقی صورتبهها باید تیم حضور در مسابقه را نخواهند داشت. در این ارائه،ی ه باشند، اجازهضیعیفی داشت ی ا ارائهینشیوند  

 الگوریتم بپردازند. ها و محاسبات مکانیکی ونقشهی پاسخ دهند و به ارائهخود  رباتدر مورد داوران و حضار سواالت 

آموزان شود. دانش، پرسش میاست شده مشخص TDPدر  که له،محوّآموزان با توجه به نوع وظایف در روز ارائه، از دانش.5.9.4

ته به کمی هاربات یسینوبرنامههای مرتبط، توضییحات کافی را در ارتباط با انجام تمام مراحل ساخت و  سیوال به با پاسیخ دادن  

 دهند.  ارائه می فنی

 .شد خواهد تیم حذف به منجر ارائه برای نبودن آماده یا مقرر زمان در حضور عدم.5.9.5

، باید به همراه عکس و فیلم در گزارش رباتدر  کاررفتهبه یافزارهاسیییختها و هیا باید دقت کنند که تمام الگوریتم تیم.5.9.5

 ذکر شود.
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 :یمستندساز.5.2
 شوند ذکر است الزم که یاطالعات . باشد مسیابقات  یبرا شیدن  آماده یچگونگ و میت مورد در یاطالعات شیامل   دیبا ارائه.5.0.9

  : از اندعبارت

 نام تیم 

   بخش 

   اسامی و عکس اعضای تیم 

  شهر 

  مدرسه و منطقه 

  در حال ساخت  رباتتصاویری از 

  مکانیکی و کدها   یهاها ، طرحنقشه ازجمله،  رباتاطالعات مربوط به 

  رباتدر ساخت  کاربردهبههای و خالقیت رباتاز  رمعمولیغهر ویژگی جالب یا 

  شود نائلاین تیم امیدوار است در رباتیک به چه هدفی. 

خود توضیح  ربات)در فضایی عمومی( راجع به  3Aتا در پوستری به ابعاد هر تیم قرار خواهد گرفت  این امکان در اختیار.5.0.0

 دهد.

 کند.مختلف حمایت می یهامیتداوران از همکاری بین  یتهیکم.5.0.3

 

 

 نظام رفتاری: .1
 هایی که به زمین مسابقه آسیب برسانند، از دور مسابقات کنار خواهند رفت.  ربات 

 ها آسییییب وارد کنند، از شیییرکت در کل مسیییابقات محروم  آموزان و افرادی که به زمین و تجهیزات دیگر تیمدانش

 شوندمی

  قوانین را از سایت ایران اپن پیگیری کنند. یروزرسانبهتیم ها موظف هستند آخرین 

  ها باید به آن احترام بگذارند.داوران گرفته شود، تصمیم نهایی است و تیمی تصمیمی که توسط کمیتههر 

 آموزان ممانعت به عمل خواهد از حضور مربیان و اعضای دیگر اعم از والدین و یا مسئولین مدرسه، در محل کار دانش

 آمد.

     آن تیم ، ممنوع اسیت و در صورت تشخیص داوران  ،ربات یسی ینوبرنامههرگونه کمک اسیاسیی مربیان در سیاخت و

 شود.حذف می

 

 ا لباس های پسر بمدرسه و تیم بافرمهای دختر باید متناسب با مکان علمی رفتار نمایند و تیم کنندهشیرکت های تیم

ود.  هر ششود هرگونه رفتار نامناسب منجر به حذف تیم میمی دیتأکو رفتار مناسب در مسابقه حضور داشته باشند. 

رف مدرسیه مسئول کلیه رفتار  طتیم باید فردی از مسیئوالن مدرسیه را به همراه داشیته باشید. فرد معرفی شیده از      

 .باشداعضای تیم می
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ما ش عملی یتجربهرشد علمی و افزودن به تنها آموزان عزیز، باید توجه داشیته باشند که هدف از برگزاری این مسابقات،  دانش

 شود.ها، باعث پیشرفت خودمان میکنیم که پیشرفت دوستانمان در سایر تیمباور . باشدیم

فنی در مشییارکت هر چه بیشییتر مربیان و دانش آموزان عزیز و فرهیخته در برگزاری مسییابقات ی با توجه به سیییاسییت کمیته

سال  در مسابقات فنی پیشتاز باشندی ها و همکاری با کمیته عزیزانی که در کمک به سایر تیماز وجود  رسمی روبوکاپ ایران،

 شد. یمخواه مندبهرهآینده 

قات فنی مسابی ی اعضای کمیتهبرگزاری این مسیابقات توسط دانش آموزان عزیز و ایجاد فضایی دوستانه و علمی، رسالت همه 

 باشد.می

 

 

 به امید موفقیت شما

 


