
 



 

 ربات همکار – SRCلیگ تخصصی 

 معرفی -1

برنامه نويسي با قابليت  همکاري ربات ها براي انجام يک ماموريت مشترکهدف از برگزاري اين مسابقه ايجاد محيطي شاد و با نشاط جهت 

از ايده  مي تواننددانش آموزان . در اين رقابت مي باشد محصول آموزشگاه چيستا رباتيک صدرا SRCهوشمند سازي با بسته آموزشي  و

 علمي برده و توانايي حل مساله را در خود افزايش دهند.ها و تجربيات رقيبان خود بهره 

 

 سطح ربات ها-2

ربات دارد که بايد بتوانند با يک ديگر اطالعات رد و بدل  2ليگ شرکت کنند . هر تيم  اين فقط ربات هاي هوشمند مي توانند در

 کنند .

 مسابقات-3

 معرفی    3-1

. هر دو طرف مسابقه دهنده بايد قوانين مسابقات را در طول رقابت ها هر تيم حداکثر دو نفر اعضا مي تواند داشته باشد

 شدن از قبل مشخص شده است. برنده توسط داور اعالم مي شود. رعايت کنند. شرايط مسابقه و نحوه برنده

 

 نحوه برگزاری 3-2

توسط کميته برگزاري مسابقات تعيين مي شود. اگر تعداد شرکت  ،نحوه برگزاري رقابت ها بسته به تعداد شرکت کنندگان

 .يابند، مشخص مي شودفينال راه مي کنندگان زياد باشد، به وسيله زير گروه ها تيم هايي که به مسابقه 

 

 گروه سنی  3-3

 .اين رقابت براي کارآموزان تمامي مقاطع آزاد مي باشد 

 

 زمین مسابقه  -4

 سانتي متر تشکيل شده است . 180در  180سفيد به ابعاد  MDFتخته  2از زمين مسابقه  -

 .هستند ميليمتر16 حدودي ضامت با روزرنگ جنس از ها خط -

 سانتي متر است . 20حداقل فاصله خط از کناره زمين  -

 Slaveو يک قسمت مربوط به ربات  Masterزمين مسابقه از دو قسمت تشکيل مي شود ، يک قسمت مربوط به ربات  -

 است.

 



 

 Masterزمین ربات  -4-1

روي يک مسير حرکت کرده و وارد فرعي هايي که در سمت راست مسير قرار دارند مي شود. انتهاي فرعي  Masterربات  -

 شکل وجود دارد. Tشکل مشخص مي شود. در انتهاي مسير نيز يک تقاطع  Tها با يک تقاطع 

 هار راه يا لوپ است.و فاقد چ باشد درجه 135مي تواند مستقيم يا داراي انحنا با حداکثر زاويه  Masterمسير ربات  -

 وجود ندارد. (Gap)در مسير اصلي فاصله سفيد  -

 داشته باشند. (Gap)فرعي ها مي توانند فاصله سفيد  -

 

 Slaveزمین ربات  -4-2

نيز روي يک مسير حرکت مي کند که اين مسير داراي چند فرعي در سمت چپ و فقط يک فرعي در  Slaveربات  -

 سمت راست است.

 شکل وجود دارد. Tشکل مشخص شده است. انتهاي مسير نيز يک تقاطع  Tانتهاي فرعي ها با تقاطع  -

برابر  Masterبا تعداد فرعي هاي سمت راست در قسمت ربات  Slaveتعداد فرعي هاي سمت چپ در قسمت ربات  -

 است.

چاپ  ARIANAانتهاي يک يا چند فرعي سمت چپ ، مکعب هايي وجود دارد که روي آن ها يکي از حروف کلمه  -

و  شکل قرار دارد Tسانتي متري انتهاي فرعي  5سانتي متري و حداکثر  1شده است. اين مکعب ها در فاصله حداقل 

 سانتي متر است . 7* 7* 7مکعبي با ابعاد 

 

 

 20بخش هاي ديگر زمين مسابقه قرار دارد که اين مکعب ها در مسير ربات نيست و حداقل چند مکعب ديگر نيز در  -

را تشکيل مي دهند که يکي از حروف  ARIANAزمين فاصله دارند. مکعب ها در کنار هم کلمه سانتي متر با خطوط 

 آن ها وجود ندارد. فرعي سمت راست به محل آن حرف حذف شده ختم مي شود.

 درجه وجود داشته باشد. 135نيز ممکن است منحني هايي با حداقل زاويه  Slave در زمين ربات -



 

از زمين مسابقات مشاهده مي شود . توجه شود که زمين اصلي ممکن است مطابق با قوانين مثال در تصوير زير يک 

 تغييراتي داشته باشد.

 

 ربات -5

 شرایط مورد نیاز ربات 5-1

 محدودیت های ربات-1       

 جدول زير محدوديت هاي مربوط به وزن و ابعاد ربات را نمايش مي دهد.       

 ارتفاع عرض طول جرم
3  kg 25 cm 25 cm بدون محدوديت 

 

  ابعاد جعبه اندازه گيري براي ربات ها با در نظر گرفتنmm2  ،تلورانسcm25*25 .مي باشد 

  کنند.ربات ها فقط مي توانند از ارتباط بلوتوث استفاده 

 

 نحوه برگزاری 5-2

 gapاز نقطه شروع ، حرکت خود را آغاز مي کند. اين ربات بايد وارد فرعي ها شده و تعداد فرعي هاي داراي  Masterربات 

نمايش دهد. ربات به ازاء خروج از هر  LCDرا روي  gapتعداد فرعي هاي داراي در انتهاي مسير بايد ربات را شمارش کند. 

پس از رسيدن به انتهاي  Masterامتياز دريافت مي کند. ربات  40ها  gapامتياز و به ازاء نمايش صحيح تعداد  10فرعي 



 

امتياز ديگر نيز دريافت مي کند. توجه شود  20مسير بايد به ابتداي مسير خود بازگردد. ربات بعد از رسيدن به نقطه شروع 

 که اين امتيازات با توجه به تعداد فرعي ها ممکن است تغييراتي جزئي داشته باشد.

 

 Masterبايد در نقطه شروع باقي بماند. پس از رسيدن ربات  خود به انتهاي مسير Masterتا رسيدن ربات  Slaveربات 

نيز بايد  Slaveارسال کند. ربات  Slaveرا براي ربات  Gapبايد تعداد فرعي هاي داراي  Masterبه انتهاي مسير ، ربات 

بايد شروع به  Slaveامتياز دريافت مي کند. سپس ربات  20نمايش دهد و براي اين کار  LCDعدد دريافت شده را روي 

در مسیر ربات  gapتعداد فرعی های دارای ربات بايد وارد فقط يکي از فرعي هاي سمت راست مسير شود. حرکت کند. 

Master ه فرعی که ربات ، شمارSlave .در انتهاي فرعي صحيح ، حتما يک  باید وارد آن شود را تعیین می کند

بايد وارد تنها  Slaveبايد اين مکعب را بردارد و به مسير اصلي بازگردد. در ادامه ربات  Slaveمکعب وجود دارد که ربات 

پس از رها کردن مکعب مجددا بايد به مسير  Slave فرعي سمت چپ مسير شود و مکعب را در انتهاي فرعي رها کند. ربات

 Slaveامتياز ، ورود ربات  30به فرعي صحيح سمت راست ،  Slaveاصلي بازگردد و مسير را تا انتها ادامه دهد. ورود ربات 

 Slaveامتياز و رسيدن ربات  20به محل رها کردن حرف ،  Slaveامتياز ، رسيدن ربات  20به مسير اصلي همراه با مکعب ، 

 امتياز دارد. 20به انتهاي مسير نيز 

 

 جدول امتیازات -5-3

 امتيازات گفته شده در قوانين در روز مسابقه مي تواند با توجه به تعداد فرعي ها تغييراتي داشته باشد.

 Masterامتيازات ربات 

 10 فرعيخروج ربات به صورت صحيح از هر 

 40 نمايش صحيح تعداد فرعي هاي داراي گپ

 20 بازگشت ربات به ابتداي مسير

 Slaveامتيازات ربات 

 20 نمايش صحيح شماره فرعي صحيح

 30 ورود ربات به فرعي صحيح

 20 بازگشت ربات به مسير اصلي به همراه مکعب

 20 رها کردن مکعب در جايگاه صحيح

 20 رسيدن به انتهاي مسير 
 



 

در صورتي تعلق مي گيرد که ربات کامال وارد فرعي شده و تا انتها برسد و  Masterامتياز خروج ربات از فرعي براي ربات 

 دوباره بازگشته و به مسير اصلي وارد شود.

ه بايد به گون Slaveو نمايش صحيح شماره فرعي روي ربات  Masterروي ربات  gapنمايش صحيح تعداد فرعي هاي داراي

 5اي باشد که توسط داور قابل رويت باشد که تشخيص اين امر به عهده داور است. ربات قبل از حرکت بعدي بايد حداقل 

 ثانيه عدد صحيح را نمايش دهد. 

نتواند مکعب را حمل کند ، تيم مي تواند درخواست ادامه مسابقه را بدهد ولي امتياز مربوط به  Slaveدر صورتي که ربات 

مسير اصلي با مکعب و همچنين امتياز رها کردن مکعب در محل خود را از دست مي دهد با اين حال مي تواند  برگشت به

 امتياز رسيدن به انتهاي مسير را دريافت کند.

شکل رها شود. در صورتي  Tامتياز رها کردن مکعب در محل خود ، در صورتي که تعلق مي گيرد که مکعب بعد انتهاي مسير 

 که مکعب روي خط باشد ، امتياز تعلق نمي گيرد.

 اجزا ممنوعه 5-4

  استفاده از وسيله اي که ارتباط ربات هاي ساير تيم ها را مختل کند. -1

 ارتباط ربات با خارج از زمين يا با هر وسيله غير از ربات همکار خود. -2

 استفاده از اجزاي چسبنده به زمين. -3

 پیشرویعدم  -5-5

 در صورتي که ربات ها نتوانند بخشي از مسابقه را انجام دهند بايد مسابقه را از ابتدا و در رکورد جديد شروع کنند.

 

 نحوه برگزاری مسابقه -6

دقيقه است. از بين حداکثر  15حداکثر زمان برگزاري يک مسابقه رکورد ثبت کند.  3در هر مسابقه هر تيم مي تواند حداکثر 

رکورد ثبت شده ، رکوردي که بيشترين امتياز را دارد ، امتياز و زمان آن ثبت مي شود ، در صورت تساوي امتياز دو رکورد ،  3

 زمان کمتر ثبت مي شود.

دقيقه تيم فرصت دارد تا در زمين حاضر  2دقيقه ابتدايي از زمان مسابقه مي تواند صرف کاليبراسيون ربات شود ، در اين  2

دقيقه  15تا انتهاي شود و ربات خود را آماده مسابقه کند. بعد از گذشت اين زمان ربات ها بايد آماده شروع مسابقه باشند و 

 رکورد گيري انجام مي گيرد.

 

 



 

 وضعیت ربات ها بین رقابت ها -7

در زمان بين رقابت ها، ربات ها بايد در محل تعيين شده براي آن ها روي ميز قرار گيرند و فقط براي زمان مسابقه مي توانند از 

ال روي ميز برداشته شوند. خروج از منطقه مسابقات براي ربات ها ممنوع مي باشد به جز زماني که مجوز مربوطه داده شود، مث

ربات نياز به تعمير داشته باشد. در طول اجراي مسابقه اجازه تعمير به ربات داده نمي شود. هدف از رعايت اين مقررات تضمين 

 برگزاري مسابقات در روند صحيح مي باشد.

برنامه نويسي آن ها را ربات ها قبل از برگزاري هر راند قرنطينه مي شوند و تا پايان زمان قرنطينه ، اعضا حق تغيير ربات ها و 

 ندارند.

 شکست به دلیل نقض قوانین 8

 در صورتي که شرکت کنندگان قوانين زير را نقض کنند، بازي را از دست مي دهند.

حاضر نشوند و يا زمان بيشتري از زمان در نظر گرفته شده براي  اصلياگر شرکت کنندگان در زمان تعيين شده در منطقه  -1

 ند.تعمير ربات صرف کن

 اگر شرکت کنندگان به طور عمد بازي را خراب کنند. مثال به طور عمدي به زمين مسابقه آسيب برسانند.-2

 اگر ربات به صورت هوشمند نباشد.-3

 را رعايت نکنند. 7اگر شرکت کنندگان ملزومات ذکر شده در بند  -4

 رد صالحیت -9

 مسابقات شرکت کنند.در موارد زير تيم ها رد صالحيت شده و نمي توانند در 

 مطابقت نداشته باشد. 5-1اگر ربات ها با ملزومات ذکر شده در بند -1

 در صورتي که شرکت کنندگان رفتارهاي ناشايست داشته باشند.) مثال با داور مخالفت کنند(-2

 اگر تيم ها به طور عمد به حريف آسيب برسانند.-3

 

 اعتراض -10

مسابقه يا بالفاصله بعد از آن  اجرايتصميم گرفته شده توسط داوران قابل تجديد نظر نيست. هر گونه شکايت نيز بايد در حين 

اعالم شود. هيچگونه اعتراض بعد از اعالم نتايج پذيرفته نيست. در صورت هرگونه اعتراض يا اختالف نظر، تصميم نهايي به عهده 

 داوران خواهد بود.



 

 رات و لغو قوانینتغیی -13

تغييرات و لغو قوانين توسط برگزارکنندگان اصلي مسابقات، مطابق آيين نامه تنظيمي از سوي کميته مسابقات صورت خواهد 

درصد تغييرات داشته باشد که اين تغييرات در مدت زمان  30در اين ليگ قوانين در حين برگزاري مسابقات مي تواند تا  گرفت.

 مناسبي قبل از برگزاري يک راند به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسيد.

 باشد:نحوه تعیین تعداد تیم های برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر می  -

تذکر مهم: تیم ها توجه داشته باشند برای تیم های برتر یک تندیس و جایزه نقدی در نظر گرفته می شود و نه 

 برای تک تک اعضای تیم.  

 

 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد 3در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده در هر لیگ به  -14

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز تعداد تيم هاي شرکت کننده در هر ليگ

 نفر برتر 1  تيم 3-6

 نفر برتر 2 تيم 7-10

 نفر برتر 3 تيم 11-30

 نفر برتر 4 تيم 31-40

 نفر برتر 5 41-60

 نفر برتر 7 تيم به باال 61


