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 یآموزقوانین مسابقات امدادگر دانش

  1399خطلیگ امدادگر 

 

 

 .است شدهمشخصقرمز  بارنگ 2018 نیقوان نسبت به راتییتغ

 ویسنار

 ست.ا شدهداده یسخت فهیشما وظ میت به  خطرناک است. اریانسان بس یبرا مصدومانبه  یابیدست جهت نیسرزم نیا

 کامالً مستقل و بدون کمک انسان انجام دهد. صورتبهنجات را  تیمأمور قادر باشد دیبات بار نیا

 عبور راحتیبه، ناهموار و آوار  هایزمین،  هاتپه باوجود هاییزمینهوشمند باشد تا از  یکاف اندازهبهو  بادوام دیبا ربات

 .نماید

که در  ،منتقل کندی منیا هیبه محل تخلو با دقت  آرامیبهرا  هاآنباید ، کرد دایرا پ مصدومان درنهایتربات  کههنگامی

 .منتقل کنند را شدهدادهنجات  انمصدومبتوانند  هاانسان آنجا

تا  دهدمی، و ادامه خارج شود هیاز اتاق تخل دیبا خود، مأموریت یادامه، برای انجام آمیزموفقیتنجات یک پس از  ربات

 . شود خارج زمانی که از محل حادثه

نده ز مصدومان هبآن را  بردارد تا ،هیقبل از اتاق تخل در مسیر را هیاول هایکمک بسته کی رباتالزم است که  نیهمچن 

 .برساند

 .دینجات باش میت ترینموفقتا  دیاست! آماده شو یضرور یفن هایمهارتو  زمان
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 خالصه

سط که تو چندقسمتی زمین کیدر  ی کهبر مشکالت مختلف دیبا کندمیرا دنبال  اهیخط س کهدرحالی کارربات خود

 است، غلبه کند. گرفتهشکلمختلف  یبا الگوها هاییکاشی

 .اندشده متصل به هم دارشیبسطح  وسیلهبهقرار دارند  یدر سطوح مختلفکه  هاکاشیاست و  دیبه رنگ سف کف آن

 نیقرار است ا رایز ،به ربات خود بدهند نیزم را در مورد ایشدهتعییناز پیش اطالعات  گونههیچ ستندیمجاز ن هاتیم

 دهد. صیرا تشخ نیزم تنهاییبه ربات

 :کندمیکسب  ریبه شرح زرا  اتازیامت ربات

 بستبن  ایتقاطع  اراید هایکاشی یرو حیصح ریمسدنبال کردن  یبرا ازیامت  15 •

 االکلنگ یکاش کی پیمودن یبرا ازیامت  15 •

را   موانع که رودمیاز ربات انتظار  (.نیسنگو موارد بزرگ  ریساو  همانع )آجر ، بلوک ، وزن پیمودن یک یبرا ازیامت  10 •

 .دور بزند

 .دارشیبسطح  کی پیمودن ای،  بریدگیآوردن مجدد خط پس از  دست به یبرا ازیامت  10 •

 .گیرسرعت عبور از یبرا ازیامت  5 •
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 .شروع کند شدهمشاهده چک پوینت نیآخر از تواندمیکند ،  گیرزمیناز  درجاییاگر ربات 

 وارید دارایشکل  لیاتاق مستط کی ریاز مس درجایی. کندمیکسب  ازیامت دیجد هایپوینتچک به  دنیبا رس ربات

 ( وجود خواهد داشت.محوطه تخلیه)

از  باریکه یکاتاق با  یو خروجمشخص خواهد شد  بر روی زمین بازتابنده رنگاینقرهنوار باریکه از  یکاتاق با  یورود

 .شودمیمشخص  نیزم یرو سبزرنگنوار 

 

 یکه رسانا مترسانتی 5-4بازتابنده به قطر  اینقره هایتوپزنده ) مصدومان دیبا ربات،  محوطه تخلیهپس از ورود به  

 پیداکرده( را ستندین یکیالکتر یکه رسانا مترسانتی 5-4به قطر  اهیس هایتوپمرده ) مصدومان وهستند(  یکیالکتر

 .دمنتقل کن هیتخلمحل به و 

 کند. کسب ضریبدادن آنان نجات  بیو ترت یبسته به سطح دشوار ،نیک از مصدوماهر  یبرا تواندمی ربات

 کسب نخواهد یازیامت هاآن پیمودنبا  که روبرو شود. ها/ آوارگیرهاسرعتبا موانع /  محوطه تخلیهممکن است در  ربات

 کرد.

 .خط را دنبال کندبه نقطه هدف  دنیخارج شود و تا رس محوطه تخلیهاز  دیبا ربات سپس
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 مسابقه نیزم 1

 حاتیتوض  1.1

 هپایان از زمین مسابقالگوهای بیآن تعداد  با استفاده از توانمیاست که  شدهتشکیل هاییکاشیاز  نیزم 1.1.1

 کرد. ها طراحیربات عبور یبرا را

 و هاکاشی یینها انتخاب است. شدهتشکیلمختلف  یالگوها با مترسانتی ۳0x۳0 هایکاشیاز  نیزم 1.1.2

 با هر سخت مواد یمسابقه ممکن است بر رو هایکاشی تا روز مسابقه مشخص نخواهد شد. هاآن دمانیچ

 د.ننصب شو امتیضخ

 .شروع و هدف یکاش استثنایبهمسابقه وجود خواهد داشت،  دانیم کیدر  یکاش 8حداقل  1.1.۳

 (.کرد افتی "1.۳خط " ریدر ز توانمیرا آن  هاینمونهوجود دارد ) یکاش ی ازمختلف هایطرح 1.1.4

 زمین 1.2

ای پیش فرضی بر) بافت باشد  دارای ای یقلیصاست. کف ممکن است یا نزدیک به آن  دیکف به رنگ سف 1.2.1

توجه به  با باشد. هاکاشی نیب مترمیلی ۳تا ارتفاع  هاییی پله( و ممکن است داراجنس زمین وجود ندارد

 .ایجادشده باشد بریدگی/  پله در مراحل ساخت در زمینممکن است  ، هاکاشی تیماه

ط توس ای شده باشندنصب یمیضخالیه  یرو هاممکن است کاشیند که آگاه باش دیبا کنندگانشرکت 1.2.2

بات از که ر هاییکاشیبازگشت به  استممکن  این امر کهای با ارتفاع، باالتر سطح زمین قرار گیرند، قطعه

 تواند هیچدر صورتی ربات نتواند به کاشی بعدی برود، کاپیتان نمی دشوار کند. را شده استخارج هاآن

 .کمکی به ربات بکند

بتوانند از سطحی به سطح دیگر باال یا  هارباتتا  شوندمیاستفاده  سطح شیب دار نیز عنوانبه هاکاشی 1.2.۳

 .خواهد بوددرجه بیشتر ن 25به افق از  نسبت ی سطوح شیب دارزاویه .پایین بروند

بور ها عکاشی ریسا یرواز پل مانند که  هاییکاشی ریشوند که بتوانند از ز یطراح ایگونهبه دیبا هاربات 1.2.4

 خواهد بود. مترسانتی 25کف و سقف(  نیب یحرکت کنند. حداقل ارتفاع )فضا اند،کرده

 خط 1.۳

 کاغذ یرو ایشده باشد  کشیخطاستاندارد  برق با چسب، ممکن است  مترسانتی 2-1، به عرض  اهیخط س 1.۳.1

 در شدهداده. )خطوط نشان دهدمی لیشکت نیزم یرا رو یریمس اهیس خط چاپ شود. ردموا ریسا ای
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 ای و شدهها اضافهکاشیانتظار داشته باشند که  باید کنندگانشرکتمرجع هستند و  یفقط برا هانقشه

 حذف شوند.(

 5حداقل  بریدگی قبل از هر هایی باشند،ی بریدگیممکن است دارا اهیخط س میمستق هایقسمت 1.۳.2

 نخواهد بود. مترسانتی 20از  شیب بریدگی طول متر مسیر مستقیم وجود دارد.سانتی

 .ها و مسیرها ممکن است در هر مرحله متفاوت باشدچیدمان کاشی 1.۳.۳

فاصله ها که برای استحکام شیب قرار دارند، دیوارها و یا ستونزمین، از هر لبه  مترسانتی 10 وطخط 1.۳.4

 خواهند داشت.

 25x۳00رسد، که دارای یک نوار قرمزرنگ به ابعاد میقسمت خط با رسیدن ربات به کاشی هدف به پایان  1.۳.5

 باشد. متر در مرکز کاشی، عمود بر خط میمیلی

 

 

 

 ، آوار و موانعگیرسرعت 1.4

 خط گیرها رویسرعت کههنگامی .یا کمتر و به رنگ سفید هستندمتر سانتی 1گیرها دارای ارتفاع سرعت 1.4.1

 خواهد بود. اهیرنگ س هب  گیرسرعتخط و  نیب همپوشانی، گیرندمیقرار  اهیس

آوارها شامل اجسام کوچکی  .شودنمیکف ثابت  یرواشت و د دنخواهارتفاع  مترمیلی ۳حداکثر  آوارها 1.4.2

 .هستند …و های کوچک چوبیتکه دندان یاخالل مانند

 باشد. یا چسبیده به دیوارها واریآوار ممکن است در مجاورت د 1.4.۳

 15حداقل  موانع د.نباششده تشکیلو موارد بزرگ و سنگین دیگر  هبلوک ، وزنموانع ممکن است از آجر ،  1.4.4

 .ثابت شوند نیزم یبر رو توانندمیارتفاع دارند و  مترسانتی
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 کند.خط را اشغال  کیاز  شیب نیستمانع ممکن  1.4.5

 کنند جابجارا  هاآنممکن است با موانع برخورد کرده و  هاربات .که موانع را دور بزند رودمیانتظار از ربات  1.4.6

ه جابجا ک یموانع .ولی الزم به ذکر است که موانع ممکن است بسیار سنگین، و یا به زمین چسبیده باشند

ربات اختالل  هایفعالیتانجام  گشت، حتی اگر در بازنخواهند، تا پایان راند به مکان اولیه خود اندشده

 .دنایجاد کن

 .از لبه زمین قرار نخواهند گرفت مترسانتی 25کمتر از  بافاصلهموانع   1.4.7

 

 هابستبنو  هاتقاطع 1.5

 .شته باشندقرار دا هیتخل حوطهدر م جزبه یدر هر مکان ممکن است هاتقاطع 1.5.1

مسیر درست را به ربات  نشانگرها .باشدمتر و به رنگ سبز میمیلی 25x25ها مربعی به ابعاد تقاطع نشانگر 1.5.2

 .دهندنشان می

 .نشانگر سبزی در تقاطع نباشد، ربات باید مسیر مستقیم را ادامه دهداگر هیچ  1.5.۳

در  طرف خط(، دو هر )در اشته باشدسبز وجود د نشانگرکه قبل از تقاطع، دو  افتداتفاق می یوقت بستبن 1.5.4

 .درجه چرخیده و از مسیری که آمده است برگردد 180 دیحالت ربات با نیا

 شاخه باشند. 4 ای ۳اما ممکن است  ،عمود هستند بر هم شهیهم های تقاطعدهندهخطوط تشکیل 1.5.5

را مشاهده  ریز ریتصاو یاحتمال یوهایسنار یبرا .گیرندمیدرست قبل از تقاطع قرار  نشانگرهای سبز 1.5.6

 .دیکن
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 االکلنگ 1.6

 و قرارگرفتهک لوال که در مرکز آن با استفاده از یکه معمولی  یکاشیک  ازاست  شدهتشکیل االکلنگ 1.6.1

 را دارد، به دو سمت حرکت االکلنگی خواهد داشت.    گاههیتکنقش 

طول  مترسانتی ۳2 باً یمتحرک تقر ی، و کاشگیردمیقرار  نیباالتر از سطح زم مترسانتی 5.5 آزادی لوال 1.6.2

 دارد.

 در آن وجود ندارد. یامتیازدارعنصر  چیخواهد بود و ه میخط مستق کی االکلنگ یکاش 1.6.۳

 

 

 

 هیتخلمحوطه  1.7

 .یابدمیخاتمه  هیتخل محوطه ابتدایدر  ،اهیخط س 1.7.1

 .آغاز خواهد شداز خروجی محوطه تخلیه  خط سیاه دوباره 1.7.2

 10که حداقل  ،ضلع 4در اطراف  هاییدیوارهبا ، باشدمی مترسانتی 120x90 باً یتقر هیتخل ابعاد محوطه 1.7.۳

 ارتفاع دارند. مترسانتی

 وجود دارد.روی زمین  مترمیلی 25x250به ابعاد بازتابنده  رنگاینقرهنوار  کی، هیتخل حوطهم یدر ورود 1.7.4

 .وجود داردروی زمین  مترمیلی 25x250 به ابعاد  سبزرنگ نوار کی، هیتخل محوطه یدر خروج 1.7.5

 ۳0x۳0با ابعاد  الزاویهقائم ، که هر دو مثلثتخلیه را انتخاب کنند هطدو سطح نقیکی از  توانندمیها  میت 1.7.6

 :هستند

 .یستندر تماس  هابا دیوارکه  متری در ضلعی استمیلی 5با برآمدگی  رنگسیاهمثلث  کی هی: نقطه تخلکی سطح ●

 است. یو مرکز توخال متریسانتی 6 یوارهایبا د رنگاهیسمثلث  کی هتخلی نقطه: دو سطح ●
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 امدادی هایبسته و هامصدوم  1.8

 قرار داشته باشند. محوطه تخلیه زمیناز ممکن است در هر نقطه  مصدومان 1.8.1

 .باشدیم مترسانتی 5-4با قطر  یو به شکل توپ دهدمیشخص را نشان  کی هر مصدوم 1.8.2

 وجود دارد: مصدومدو نوع  1.8.۳

 .ستندیهستند و رسانا ن رنگاهیس ،مصدومان مرده •

 و رسانا هستند. کنندمیهستند ، نور را منعکس  رنگیانقرهمصدومان زنده  •

 خواهد بود. یرنگ آب به و متریسانت  ۳x۳x۳با ابعاد  سبک مکعب کی امدادی بسته 1.8.4

و  شود آوریتوسط ربات جمع دی، باروی زمین قرار بگیردقبل از محوطه تخلیه  تواندمیکه  بسته امدادی 1.8.5

 .ردیگبقرار  هیتخل نقطهمصدومان زنده در برای کمک به 
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 شرایط محیطی )نوری و مغناطیسی( 1.9

باید انتظار این موضوع را داشته باشند که شرایط محیطی مسابقات با شرایط محیطی زمین تمرین  هامیت 1.9.1

 ها متفاوت است.آن

 در طولمحل برگزاری مسابقات در نقاط مختلف متفاوت باشد یا مغناطیسی ممکن است شرایط نوری و  1.9.2

 مسابقات تغییر کند.

لزی کشی یا اشیا فمثال توسط سیم یبرامیدان مغناطیسی باشد ) ریتأثزمین مسابقات ممکن است تحت  1.9.۳

 آماده کنند.  یمداخالت نیانجام چن یخود را برا یهاربات دیاب هامیتباشد(  جادشدهیا ،نیرزمیز

برداری کنند و موجب تابش نور مرئی یا فروسرخ بر روی زمین و امکان دارد تماشاگران از مسابقه عکس 1.9.4

 شرایط آماده کنند. گونهنیاها باید ربات خود را به برای تیمربات گردند. اما 

 کنند. ین موارد فراهمبه حداقل رساندن ا یرا برا شرایط محیطی کنندیمسعی برگزارکنندگان و داوران  1.9.5

 

 درصد خطا داشته باشند. 10در قوانین ممکن است تا  ذکرشده یهااندازهتمامی  1.9.6

 

 ربات 2

 کنترل 2.1

 

خودکار فعالیت کند، استفاده از کنترل از راه دور، هدایت دستی ربات یا تبادل اطالعات  طوربهربات باید  2.1.1

 .باشدینممجاز  درهرصورت

 کاپیتان تیم شروع به کار کند.توسط دستی و  صورتبه ربات باید 2.1.2

باید ها ی این روشهمهاما . های مختلفی برای طی کردن زمین استفاده کنندروش ند ازنتوامیها ربات 2.1.۳

 باشد.مجاز نمیقبل از شروع بازی ی زمین مبتنی بر جستجوی خود ربات باشند و ذخیره کردن نقشه

 .از اجزاء زمین آسیب برساند کیچیهربات در هیچ صورتی نباید به  2.1.4
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  ساختار 2.2

ا های آماده تکیتنویسی شده باشند. اما استفاده از آموزان ساخته و برنامهتوسط دانش اساساً ها باید ربات 2.2.1

تا  دانموظفکنند ها استفاده میکیت گونهنیازاهایی که د. تیمحدی که قوانین را نقض نکند مانعی ندار

رد ی کارک)دانش آموزان باید در مورد نحوهماه قبل از برگزاری مسابقات با کمیته فنی مشورت کنند یک 

  .ها توضیحات کاملی ارائه دهند(این کیت

یا چنین عناوینی به فروش خط ماز، امدادگرهای آماده که با اسم ربات که استفاده از کیت توجه کنید 2.2.2

 دهجادشیاتغییرات اساسی  هادر برنامه و ساختار مکانیک این ربات کهنیااست. مگر  یرقانونیغرسد، می

ها از این کیت کهیدرصورتکنیم می دیتأکفنی است. ی با کمیته مسئلهتشخیص این  هرحالبهباشد. 

ی های آماده باید قابل خریداراین کیتاطالع دهید.  کمیته فنی هب حتماً کنید، قبل از مسابقات استفاده می

ی یتهکمی باید توضیحات کافی در این مورد را به اعضا کنندگانشرکتها نیز باشد. لذا توسط بقیه تیم

 فنی ارائه دهند.

. قبل از هر مسابقه ربات باشدیم بر روی ربات مجاز  2و  1کالس  استفاده از لیزر ی فقطل ایمنیبه دال 2.2.۳

 datasheetباید عالوه بر ارسال مدارک الزم و  زرهایلدر صورت استفاده از این  هامیت. شودیمبازرسی 

 باشند.داشته را این مدارک به داور  یارائهدر زمان مسابقه نیز آمادگی  ستیبایم، لیزر خود

 یهستند. برا این مسابقاتمجاز در  میسیبتنها انواع ارتباط  ZigBeeو   ۳و2کالس  یهابلوتوث  2.2.4

یبارتباطات  گریکه انواع د ییهاربات،  ایران اپندر  موجود یهاگیل ریبا سا یاز تداخل احتمال یریجلوگ

 ازکارافتاده میسیبارتباط ثابت کند که  موظف است میت. و ندکن رفعالیغ ایحذف آن را  دیدارند ، بارا  میس

که با این قانون مغایرت داشته باشند از سوی مسابقات دچار عدم صالحیت فوری خواهند  ییهارباتاست. 

 .شد

داخل زمین آسیب  یهاالمانیا برخورد با  هارباتممکن است با افتادن از زمین یا برخورد با دیگر  هاربات 2.2.5

 ینیبشیپاحتمالی که ممکن است ربات آسیب ببیند را  یهاتیموقعتمام  تواندینمببینند. کمیته برگزاری 

 یدارهام. برای مثال وندش محافظتباید تالش کنند تمام قطعات فعال ربات با یک پوشش قوی  هامیتکند. 

 زمین محافظت شوند. یهاالماندیگر یا  یهارباتیا  هاانسانالکتریکی باید از برخورد با 
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 .کنیداستفاده محافظ  یهافیکیا  یمنیا یهاسهیکاز که  شودیم هیتوص داً یشد ،در هنگام حمل باتری 2.2.6

 استفاده آن از تنها ربات برداشتن برای مسابقه طی در که گردد تعبیه ربات باالی در ایدستگیره باید 2.2.7

 نوع هر .باشند داشته را کافی دقت ربات دستگیره استحکام و طراحی در باید هاتیم دلیل همین به .شود

 .گرددمی راند آن حذف موجب ربات هایقسمت دیگر با آموزان دانش برخورد

 عدم هنگام در که کلید این  .باشد دستگیره روی )خاموش/روشن( دوحالته کلید یک تنها دارای باید ربات 2.2.8

 .باشد تیرؤقابل داور برای کامالً  باید شودیم استفاده پیشروی

ی هماهنگو شروع مسابقه( بدون  فنی گزارشدر طول زمان بین پذیرش  خصوصاًتغییرات اساسی در ربات ) 2.2.9

 شود.با کمیته فنی موجب حذف تیم از کل مسابقه می

 

 تیم 2.۳

 تنها یک ربات در زمین مسابقه داشته باشد. تواندیمهر تیم  2.۳.1

 عضو داشته باشد. 4تا  2هر تیم باید بین  2.۳.2

 کامل توضیح دهد. طوربههر عضوی از تیم باید یک نقش فنی داشته باشد و بتواند آن را  2.۳.۳

 عضو یک تیم باشد. تواندیمتنها  آموزدانشهر  2.۳.4

 شرکت کند.simulation یا  lineیا  maze یهاگیلاز  یکیدر توانندیمهر تیم تنها  2.۳.5

،       1۳99فروردین  19  هستند که تا تاریخ پیشرفته مجاز به شرکت در لیگ امدادگر خط یآموزاندانش 2.۳.6

 ل تمام و یا کمتر سن داشته باشند.سا 18حد اکثر 

،  1۳99فروردین  19ی مجاز به شرکت در لیگ امدادگر خط ابتدایی هستند که تا تاریخ آموزاندانشو  2.۳.7

 سال تمام و یا کمتر سن داشته باشند. 14حداکثر 

دانش آموزان با این رده سنی به انتخاب خود مجاز به شرکت در تنها یکی از لیگ های ابتدایی یا 

     پیشرفته می باشند.

 

 مامتدر  دیکه در طول مسابقه در کنار دانش آموزان باشند. دانش آموزان با ستندیمجاز ن نی/ والد انیمرب 2.۳.8

مشاهده شود مربی تیم در  کهیدرصورت (.یمربکمک ای، خود را اداره کنند )بدون نظارت مسابقه تاساع

ست، آن دانش آموزان ساخته نشده ا لهیوسبهحال کمک کردن است یا کمیته فنی متوجه شود که ربات 

 .تیم از مسابقه حذف خواهد شد
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 بازرسی 2.4

 بازرسی خواهند شد.در طول مسابقات  داوران توسط کمیته هارباتقوانین،رعایت  از حصول اطمینان جهت 2.4.1

 است. یرقانونیغگذشته(  یهاسالبسیار مشابه با ربات تیم دیگری )حتی در  یهارباتاستفاده از  2.4.2

باید ربات خود را جهت بازرسی مجدد تحویل  ،تغییری دادند خود ها در حین مسابقات در رباتاگر تیم 2.4.۳

 داوران دهند.

ریزی شد. تا داوران اطمینان کسب کنند که ساخت و برنامه در مورد عملکرد ربات خواهد سؤالها از تیم 2.4.4

  آموزان است.ربات کار خود دانش

 در مورد ساخت ربات خود انجام دهند.ای آموزان خواسته شود که مصاحبهممکن است از دانش 2.4.5

 ارسال کنند.  فنی خود را برای کمیته فنی یهاگزارشموظف هستند که  هامیتتمامی  2.4.6

ر د وجهچیهبهموظف هستند که کدهای اولیه خود را برای کمیته فنی ارسال کنند. این کدها  هامیتتمامی  2.4.7

 .رندیگینمیا افراد دیگر قرار  هامیتاختیار 

کامل شرح دهند. کمیته فنی به بخش الگوریتم و  صورتبهربات خود را  ستیبایم هامیتدر گزارش فنی  2.4.8

 دارد. یاژهیوتوجه  یسینوبرنامه

 

 تخلفات  2.5

از شرکت ربات در  جلوگیریموجب تا هنگام برطرف کردن تخلفات هرگونه تخلف از قوانین بازرسی  2.5.1

 .گرددمسابقات می

ها نباید زمان مسابقه را برای تنظیم ربات خود انجام شود و تیم شدهمشخص ربات باید در زمان ماتتنظی 2.5.2

. استفاده شودیممحاسبه  هاآنی تنظیمات جزو زمان مسابقه اضافه، در این صورت زمان دچار وقفه نمایند

 است. رمجازیغها از کامپیوتر در زمان تنظیمات تیم

 شود.حذف میمرحله از آن  وظایف خود را انجام دهد،نتواند  شدهانجاماگر تیمی حتی با تنظیمات  2.5.۳

 هد شدخوا تیصالح ردآن تیم  ،آموزان نباشدکار مربی بر ربات زیاد باشد یا ربات در کل کار دانش ریتأثاگر  2.5.4

 .و حق ادامه حضور در مسابقه را نخواهد داشت

باعث حذف راند  تواندیمیا سرپرستان لیگ  برگزارکنندگانهر نوع تخلف از قوانین با توجه به نظر داور یا  2.5.5

 کسر امتیاز شود. یا حذف کامل از مسابقات یا
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 : بازی ۳

 تمرین قبل از شروع بازی:  ۳.1

 شود تا خود را برای مسابقه آماده کنند.ها فرصتی داده شود که به تیمدر هر مرحله سعی می ۳.1.1

ر ها مبتنی ببه تیم)در زمین اصلی( ها داده شود اختصاص زمان تمرین و تنظیم اگر زمین تمرینی به تیم ۳.1.2

 .خواهد بود کمیته فنیتصمیم 

 اعضا۳.2

کند.  معین تانیکاپکمک  عنوانبهو یک نفر را کاپیتان )نماینده(  عنوانبههر تیم موظف است یک نفر را  ۳.2.1

 .دندستورات داور را اجرا ک کاپیتان د ونبایستمسابقه  د در کنار زمیننتوانمی این دو فردفقط 

 کردن ربات است که با داور مسابقه هماهنگ کرده باشد. جاجابهکاپیتان فقط زمانی قادر به  ۳.2.2

 بایستند. دورتر از زمین مسابقه متر 5/1  حداقل، ایناحیه  درید تیم با یاعضای بقیه ۳.2.۳

 از اعضا اجازه دست زدن به ربات را ندارند. کیچیهدر حین بازی  ۳.2.4

 مسابقهشروع   ۳.۳

انجام خواهد شد، حضور یا عدم حضور تیم باعث تغییر برنامه نخواهد  بندیزمانشروع بازی طبق برنامه  ۳.۳.1

 د.ش عالم خواهدا یدر محل برگزار بندیزمانبرنامه   .شد

تا  مترمیلی 5 تواندمی چک پوینت. که هایکاشیبرای مشخص کردن  ه ایستنشان چک پوینت،نشانگر  ۳.۳.2

 داورهاتوسط  هاآن هایمکان. تعداد نشانگرها و باشدداشته قطر  مترمیلی 70ضخامت و تا  مترمیلی 12

 .اعالم خواهد شد

 شود. اندازیراهمجدداً  تواندمیکه ربات  یی، جاباشدمیچک پوینت شروع  یکاش ۳.۳.۳

 .باشدنمیمسابقه  حل، ربات مجاز به ترک مراندپس از شروع  ۳.۳.4

  .شودمیاختصاص داده و پیمایش زمین سنسورها  ونیبراسیکال یبرازمان  قهیدق 8حداکثر  میهر تبه  ۳.۳.5

 .شودمی گرفتهزمان هر مسابقه توسط داور 

سنسور نشین کردن اعداد جدید با اعداد قبلی جا و سنسورهامجدد  ندنخوا عنوانبه ونیبراسیکال ۳.۳.6

و  متی یفور تیصالحرد منجر به  دادن نقشه زمین به رباتدر راستای  تیهرگونه فعال  است. شدهفیتعر

 خواهد شد.راند  حذف

ری سپدر حال  زمان مسابقه، اما زمین کالیبره کنندنقاط دلخواه در  تمامیربات خود را در  توانندمی هاتیم ۳.۳.7

 .ستندین تنهاییبهمجاز به حرکت  هاربات،  ونیبراسیدر هنگام کال .است شدن
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که توسط  طورهمان ،راند کیشروع  یبرا پس از آماده شدن، برای شروع باید به داور اطالع دهند. تیم ها ۳.۳.8

 گونههیچ، راند. پس از شروع ردیگبشروع قرار  یکاش یروربات باید ، شودمینشان داده  داور

 .خواهد بودکد انتخاب  یاکد  رییشامل تغ نیاکه ، باشدنمیی مجاز ونیبراسیکال

 .قرار بگیردا مشخص شود نقطه تخلیه در کدام گوشه ت اندازدمیتاس ، داور  شروع راند هنگام ۳.۳.9

، ممکن است دقیقاً قبل از شروع راند، موانع از روی هاتیمبرای جلوگیری از ذخیره نقشه زمین توسط  ۳.۳.10

 شوند. جاجابهدر زمین زمین برداشته، به زمین اضافه یا 

 وند.ش جاجابهکنند یا  رییتغ ممکن است نیز هاکاشی، هاتیمبرای جلوگیری از ذخیره نقشه زمین توسط  ۳.۳.11

توسط  یتصادف گرید هایروشبا  ایتوسط داور  یچرخش یک الگویاتفاق ممکن است بر اساس  نیا

 برگزارکنندگان باشد.

 یکسان یا ،و زمین مشخصخاص در یک راند  هاتیمقابل کسب، برای تمامی  ازاتیامت زانیو مراند  یسخت ۳.۳.12

 معمواًل یکسان خواهد بود.

 مسابقه  ۳.4

 توسط حیصح یری. قرارگمحل اتصال بین کاشی اول و دوم آغاز کنند باید حرکت خود را از پشت هاربات ۳.4.1

 .شودمی یداور بررس

شامل دوباره وصل کردن قطعات ، که باشدمیاصالح یا ایجاد تغییر در ربات در حین راند ممنوع  هرگونه ۳.4.2

 .باشدمیافتاده از ربات نیز 

 ی. اعضاماندمی یباق زمیندر  راند انیپا ، تااز آن جدا بشود ناخواسته ای که خواستهربات  از یهر بخش ۳.4.۳

 آن نیستند. جاییجابهخارج کردن یا و داوران مجاز به  میت

ربات  رودمیانتظار  .باشندنمیبه ربات خود مسابقه  نیدر مورد زم یاطالعات قبلدادن  به مجاز هاتیم ۳.4.4

 عناصر داخل زمین را تشخیص دهد. خودخودیبه

 شود. هیتخل حوطهتا وارد م طی کندکامل  طوربهرا  ریمس دیربات با ۳.4.5

 .ربات زمانی کاشی را مالقات کرده است که از نمای باال، نیمی از ربات درون آن کاشی باشد ۳.4.6
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 ازیامت  ۳.5

،  هاتقاطع،  گیرسرعتخط ،  بر روی بریدگی)  هر یک از خطرات آمیزموفقیت شیمایپ یربات برا کیبه   ۳.5.1

 .شودمیداده  ازی( امتاالکلنگو ، موانع  داربیشسطوح ،  هابستبن

 ها را به ترتیب به دست آورد.گیرد که ربات آنامتیازها زمانی به هر یک از خطرات تعلق می

 .دهدمیرا به خود اختصاص  دارشیب یکاشامتیاز فقط یکی از خطرات،  عنوانبه رمپ

سطح شیب  هر ازیامت 10،  بستیا بنتقاطع  یبرا ازیامت 15هر مانع ،  ازیامت 10،  بریدگی هر برای ازیامت 10،  ازیامت صیتخص 

 .االکلنگدر هر  ازیامت 15 و گیرسرعت برای هر ازیامت 5 ، دار

 

 ۳.6به بند است ) شدهتعریف "عدم پیشروی" عنوانبه نیزم در عبور از خطرات یبرا ناموفق هایتالش ۳.5.2

 (.دیکنمراجعه 

 ازی، امتگذرانده استکه از چک پوینت قبل  یهر کاش ه ازایبرسد، ب پوینتچک  یکاش ربات به کهوقتی ۳.5.۳

 دارد: چک پوینتبه  دنیرس یبات برار هایتالش تعدادبه  یبستگ یکاش هر ازی. امتکندمیکسب 

 یکاش به ازای هر ازیامت 5 =تالش اول 

 یکاش به ازای هر ازیامت ۳ = دومتالش 

 یکاش به ازای هر ازیامت 1 =تالش سوم 

 یکاش به ازای هر ازیامت  0 = تالش  ۳ از فراتر ●       
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در هر  باریکتنها  تواندمیدر هر راند،  االکلنگ، مانع و  بستبن ،تقاطع ، گیرسرعت، بریدگی هرامتیاز   ۳.5.4

 .گیردنمیتعلق  جدیدی ازیامت هاآنبه  یبعد هایتالش یبراو  شود.جهت در نظر گرفته 

 .شودمی داده بیضر هارباتامتیاز ، به مصدومان آمیزموفقیتنجات  ی: برامصدوم آمیزموفقیتنجات  ۳.5.5

 از یبخش چیمنتقل شود و ه هیکاماًل به نقطه تخل مصدومکه  افتدمیاتفاق  یهنگام آمیزموفقیت نجات

 وممصد، بوده است آمیزموفقیتمصدوم نجات دهد که  صیداور تشخ یباشد. وقتندر تماس  مصدومبا  ربات

صاص اخت ترتیباینبه ضرایب فراهم شود. شتریب مصدومان هیتا امکان تخل شودمیخارج  محوطه تخلیهاز 

 :یابندمی

 زنده مصدوم کی آمیزموفقیتدر هر نجات  x1.2: کی سطح ●

 زنده مصدوم کیدر هر نجات موفق  x1.4: دو سطح ●

  .دباش شدهتخلیه تیزنده با موفق مصدوم کیاز  شیاگر بگیرد، ضریب تعلق می ین میزانبه همنیز مرده  به مصدومان ●

( اهربات میت ایبات )بر اساس زمان صرف شده توسط هر ر گیریتصمیم ،دو تیم ازیامتصورت برابری در  ۳.5.6

 .نجام خواهد گرفتا( پوینت و انتخاب نقطه چک ونیبراسیشامل زمان کال ) رانداتمام  یبرا

 و عدم پیشروی رخ دهد، قرار بگیردو خروج(  چک پوینت ای) دو چک پوینت نیب محوطه تخلیه که زمانی ۳.5.7

   (.نخواهد بود 1کمتر از  ضرایب حالبااین) خواهد شد کسر 0.05 یافتهنجات هایمصدوم بیضراز 

 .گیردنمی تعلق امتیاز هیتخل محوطهخطرات موجود در به  ۳.5.8

 .شودمی در نظر گرفته x1.4 ضریب، بگیردقرار  هیتخل محوطهدرون  که کامالً بسته امدادی  یبرا ۳.5.9
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 شودمتوقف  آنجادر  کامالً  هیثان 5از  شیو ب باشد دهیهدف رس یربات به کاش کههنگامیخروج  امتیاز ۳.5.10

 .(باشدمیراند  قهیدق 8 جزو زمان نی)ا اعمال خواهد شد

 در نظر گرفته  60 - (x5(هاعدم پیشروی تعداد))  ازیاست و با امت یمنف ریعدد غ کیخروج  امتیاز ویژه

 .شودمی

  .است شدهگرفتهدر نظر  قسمت خطامتیاز برای افزایش  از قسمت تخلیه آمدهدستبه هایضریب ۳.5.11

 .خواهند شدگرد  حیعدد صح تریننزدیکبه  رانددر هر  امتیازات

 

 یشرویعدم پ  ۳.6

 که: افتدمیاتفاق  یزمان ویشریعدم پ ۳.6.1

 را اعالم کند. تیم عدم پیشروی تانیالف(کاپ

را  ۳.6.7بعد از  هایشکل) را در یک کاشی گم کند و آن را در کاشی بعدی پیدا نکند. اهیخط سدر طول مسیر ( ربات ب 

 (. دینیبب

 خطی را دنبال کند که در مسیر نیست. ج( ربات

 باشد.نمیمورب  دنبالهشامل  "مسیر"*  

 

قرار  هیتخل حوطهبه سمت م ریمس یرو یقبل چک پوینت یدر کاش دی، ربات بارویشیدر صورت عدم پ ۳.6.2

 شود. یو توسط داور بررس بگیرد

بات قرار ردستگیره  روی که یچیسوئ یک بار فشار دادنربات را با  دیباکاپیتان تیم ، رویشیپس از عدم پ ۳.6.۳

  (.دینیرا بب 2.2.8) ریست کند ،دارد

 وجود ندارد. راند کیمجدد در  اندازیراهدر تعداد  یتیمحدود ۳.6.4

 .به چک پوینت بعدی برودربات مجاز است ، ناموفقپس از سه تالش  ۳.6.5

 مله جدیگری از امتیازهایتا  انجام دهد بیشتری هایتالشانتخاب کند که ربات ممکن است  میت تانیکاپ ۳.6.6

ل قبرا  اندنشدهکه قبالً کسب ، گیرهاسرعتو  هاتقاطع،  هابستبن ،روی خط هایبریدگیموانع ، عبور از

 کسب کند.چک پوینت بعدی به  دنیاز رس

( در اندجاشدهجابهکه  مصدومانی ازجمله) مصدومان، تمام رخ دهد ویشریعدم پ هیتخل حوطهدر ماگر  ۳.6.7

 خواهند ماند. یخود باق یفعل تیموقع

 .گیرندمیدر محل ربات قرار  باًی، تقرویشری، در صورت بروز عدم پشدند داشتهنگهکه توسط ربات مصدومانی 
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 مصدومان، عدم پیشروی رخ دهد ،کندمصدوم حمل می که با خوددرحالی هیتخل محوطهاز  خروج رباتاگر هنگام 

 .گیرندمیقرار  هیتخل حوطهدر م یتصادف طوربه

 در صورت عدم پیشروی، هر االکلنگی در مسیر پیش روی ربات به جهت مطلوب برگردانده خواهد شد. ۳.6.8

 

 

 مصدوم و بسته امدادقرار دادن   ۳.7

در  مصدوم مرده کیزنده و  مصدومدو  قرار خواهند گرفت. هیتخل حوطهدر م یتصادف طوربه مصدومان ۳.7.1

 .وجود خواهند داشت هیتخل حوطهم

 مترسانتی 5شعاع  به ایفاصلهو  امتیازدار عنصرهای از مترسانتی 10شعاع  به ایبافاصلهباید  بسته امداد ۳.7.2

 .هر راند قرار داده شود یدر ابتدا ،اهیخط س تریننزدیکاز 

 

 هیقرار دادن نقطه تخل  ۳.8

 .نباشد قرار بگیرد خروجدر هر گوشه از محوطه تخلیه که محل ورود یا  تواندمی هینقطه تخل ۳.8.1

 قرار دهد. دیرا در گوشه جد هینقطه تخل و اندازدبیدوباره تاس ، داور ممکن است عدم پیشروی پس از ۳.8.2

 .باشندآماده  هینقطه تخل یحرکات جزئ یبرا دیبا هاتیمثابت خواهد بود ، اما  نیزم یرو هیتخلنقطه  ۳.8.۳
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 مسابقه انیپا  ۳.9

ه ب میت لیتما دیبا تانی، کاپصورت نی. در امسابقه را پایان دهند دنهر زمان که بخواه توانندمی هاتیم ۳.9.1

تا اعالم پایان بازی برای تیم اعمال خواهد  شدهکسبتمامی امتیازات . اعالم کندمسابقه را به داور  یخاتمه

 .شد

 که:زمانی  رسدمی انیبه پا راند ۳.9.2

 .به پایان برسد( زمان الف

 ای. کند درخواستپایان بازی را  ،کاپیتان تیم( ب

 (.۳.5.10به  رجوع ) انتهای مسیر مسابقه خارج شودبات از ر( ج

 

 مشکالت یسازشفاف 4

 داور 4.1

 هر شرایطی ، تصمیم نهایی ، تصمیم داور است. در طول مسابقه ، تحت  4.1.1

 1امتیازات را امضا کند. کاپیتان حداکثر  یبرگهتا  خواهدیمدر پایان مسابقه داور از کاپیتان تیم  4.1.2

گی از به نمایند تانیکاپ ،دقیقه وقت دارد تا برگه را بررسی و امضا کند. با امضا کردن برگه امتیاز

توضیحات  تواندیمکاپیتان  یسازشفافرفته است. در صورت نیاز به کل تیم امتیاز نهایی را پذی

 خود را پایین برگه امتیازات نوشته و آن را امضا کند.

 

 قوانین یسازشفاف  4.2

خود  سؤاالتبا کمیته فنی در ارتباط باشید و  شدهاعالم یهاروشاز  لطفاًقوانین دارید  یدرباره یسؤالاگر  4.2.1

 را مطرح کنید.

 .دهندیمالزم را انجام  یهایسازشفاففنی در مورد قوانین  یتهیکماگر در طول مسابقه نیاز باشد اعضای  4.2.2

 



2020ایران اپن  –یآموزدانشخط قوانین لیگ امدادگر    

 

23 

 نسخه آزمایشی  -  1398آذر  15 : یروزرسانبهآخرین 

 شرایط خاص 4.۳

های ربات یک تیم، ممکن است تغییرات اندکی در و یا توانایی نشدهینیبشیپدر شرایط خاص مثل موارد  4.۳.1

موافقت اکثریت اعضای کمیته فنی اجرا خواهد  در صورتقوانین مسابقه صورت پذیرد. این تغییرات البته 

 شد.

 د حضور نداشته نکنها برگزار مییک از اعضای تیم در جلساتی که کمیته فنی با تیمهیچ کهیدرصورت 4.۳.2

 باشد.باشند، هیچ مسئولیتی متوجه کمیته فنی نمی

 

 مستندات: 5

 :(TDPگزارش فنی ) 5.1

از ربات خود  ییدئویوو یک فیلم  ( TDP) در زمان مقرر، توضیحات فنی تیم خود اندموظفها تمامی تیم 5.1.1

 TDPیک تیم در مسابقات ، ی برای حضور اولیه یریگمیتصمفنی ارسال کنند. تنها مالک ی را برای کمیته

 باشد(ها می)کمیته مجاز به انتشار گزارش فنی تیمبود.  و فیلم ربات خواهد

ستند ه هایی مجاز به شرکتکنندگان و محدود بودن زمان مسابقه، تنها تیم نامثبتبا توجه به حجم باالی  5.1.2

 ارائه کنند کاملی TDPها شود تیمتوصیه می اًکدؤفنی برسد. می کمیته دییتأها به آن و فیلم TDPکه 

 .سید(از طریق سایت مسابقات به اطالع شما خواهد ر TDPی )روش نگارش و تهیه

 15ی ، باید این آمادگی را داشته باشند طی یک ارائههاکلیه تیمسمینار، دانش آموزان ی در زمان ارائه 5.1.۳

(، مراحل ساخت ربات، نحوه کارکرد مکانیکی و افیدیپای، با نمایش اسالید )پاور پوینت یا دقیقه

هند. د توضیحآموزان حاضر در مسابقات داوران و سایر دانشی الکترونیکی و الگوریتم کاری را به کمیته

 یضعیفی داشته باشند، اجازهی ا ارائهیعمومی حاضر نشوند ی هایی که در این مصاحبهتیم بدیهی است

در داوران و حضار  سؤاالت دقیق به صورتبهها باید تیم حضور در مسابقه را نخواهند داشت. در این ارائه،

 الگوریتم بپردازند. ها و محاسبات مکانیکی ونقشهی ائهدهند و به ار خودپاسخ مورد ربات

شود. ، پرسش میاست شدهمشخص TDPدر  که ،محوّلِآموزان با توجه به نوع وظایف در روز ارائه، از دانش 5.1.4

مرتبط، توضیحات کافی را در ارتباط با انجام تمام مراحل ساخت  یهاسؤالبه آموزان با پاسخ دادن دانش

 دهند. ارائه می فنیبه کمیته  هاربات یسینوبرنامهو 

 .شد خواهد تیم حذف به منجر ارائه برای نبودن آماده یا مقرر زمان در حضور عدم 5.1.5

در ربات، باید به همراه عکس و فیلم  کاررفتهبه یافزارهاسختها و ها باید دقت کنند که تمام الگوریتمتیم 5.1.6

 در گزارش ذکر شود.
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 :یمستندساز  5.2

 الزم که یاطالعات . باشد مسابقات یبرا شدن آماده یچگونگ و میت مورد در یاطالعات شامل  دیبا ارائه 5.2.1

  : ازاند عبارت شوند ذکر است

 نام تیم 

  بخش 

  اسامی و عکس اعضای تیم 

  شهر 

  مدرسه و منطقه 

  تصاویری از ربات در حال ساخت 

 مکانیکی و کدها  یهاها ، طرحاطالعات مربوط به ربات ، ازجمله نقشه 

 کاربرده در ساخت رباتهای بهاز ربات و خالقیت رمعمولیهر ویژگی جالب یا غ 

 این تیم امیدوار است در رباتیک به چه هدفی نائل شود. 

)در فضایی عمومی( راجع به  3Aتا در پوستری به ابعاد هر تیم قرار خواهد گرفت  این امکان در اختیار 5.2.2

 دهد.ربات خود توضیح 

 کند.مختلف حمایت می یهامیداوران از همکاری بین تی هتیکم 5.2.۳

 

 نظام رفتاری: 6

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

 ها آسیب وارد کنند، از شرکت در کل مسابقات محروم آموزان و افرادی که به زمین و تجهیزات دیگر تیمدانش

 شوندمی

 ی قوانین را از سایت ایران اپن پیگیری کنند.روزرسانبهموظف هستند آخرین  هامیت 

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

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

 خواهد آمد.

 آن ، ممنوع است و در صورت تشخیص داوران ،ربات یسینوهرگونه کمک اساسی مربیان در ساخت و برنامه

 شود.تیم حذف می
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 پسر  هایمدرسه و تیم بافرمهای دختر باید متناسب با مکان علمی رفتار نمایند و تیم کنندهشرکتهای تیم

شود هرگونه رفتار نامناسب منجر به حذف تیم می دیتأکباشند.  حضورداشتهو رفتار مناسب در مسابقه  بالباس

رف مدرسه از ط شدهیمعرفشود.  هر تیم باید فردی از مسئوالن مدرسه را به همراه داشته باشد. فرد می

 .باشدمسئول کلیه رفتار اعضای تیم می

 

ی رشد علمی و افزودن به تجربهتنها آموزان عزیز، باید توجه داشته باشند که هدف از برگزاری این مسابقات، دانش

 شود.ها، باعث پیشرفت خودمان میباور کنیم که پیشرفت دوستانمان در سایر تیم. باشدیشما معملی 

آموزان عزیز و فرهیخته در برگزاری مسابقات فنی در مشارکت هر چه بیشتر مربیان و دانش ی با توجه به سیاست کمیته

سابقات در م فنی پیشتاز باشندی و همکاری با کمیته هامیتعزیزانی که در کمک به سایر از وجود  رسمی روبوکاپ ایران،

 شد. یممند خواهسال آینده بهره

ی فنی ی اعضای کمیتهرسالت همهبرگزاری این مسابقات توسط دانش آموزان عزیز و ایجاد فضایی دوستانه و علمی، 

 باشد.مسابقات می

 

 

 به امید موفقیت شما

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


