
 لیگ مسیر یاب آزاد 

 معرفی لیگ:  

این لیگ از معروف ترین و پر مخاطب ترین لیگ های مسابقات رباتیک است. ربات ها در این 

لیگ باید دارای سنسور هایی باشند تا بتوانند تفاوت رنگ سیاه و سفید را تشخیص داده و با 

توجه به قوانین مسیر اصلی را طی کنند. سرعت و دقت هر ربات تعیین کننده رتبه هر تیم 

 که در کم ترین زمان مسیر را طی کند برنده است. است و تیمی  

 

 تیم ها:  

 نفر عضو اصلی داشته باشد.  6هر تیم می تواند حداکثر 

 شرکت برای تمامی گروه های سنی ازاد است. 

تا صالحیت هر تیم برای   قبل از برگزاری مسابقات از هر تیم یک مصاحبه فنی گرفته می شود 

 شرکت در مسابقه برسی شود.  

 

    ربات ها :  

ارتباط ربات ها با لپ تاپ یا هر سیستم خارجی ممنوع است و ربات ها باید مستقل  -

 باشند.

سانتی متر است. هم چنین برای تست صحت ابعاد   25* 25* 25حد اکثر ابعاد ربات    -

 ربات باید در جعبه ای به این ابعاد قرار گیرد.

ز ربات های اماده در بازار ممنوع ربات باید توسط اعضای تیم ساخته شود و استفاده ا -

 است.

 عدم رعایت هر کدام از قوانین باال باعث رد صالحیت شدن سریع ربات می شود.   -

 زمین مسابقه :  



قوانین مسیریاب شامل چالش های مطرح شده زیر است  و موارد بیشتری اعم از سطح  -

 شیب دار به ان اضافه نخواهد شد. 

 یا نئوپان است.   MDFزمین مسابقات از جنس چوب   -

 چالش های مسیر :  

سانتی متر باشد،   10بریدگی : مسیر می تواند دارای بریدگی هایی با حد اکثر فاصله  -

 مانند شکل زیر : 

 

 

 

 

 

 

 در مسیر حرکت ربات ممکن است انحنایی مانند شکل زیر قرار بگیرد: -

 

 

  

 

درجه   110مسیر ممکن است دارای خطوط زاویه دار باشد که حد اکثر زاویه خارجی  -

 است . 

 

 

 

 مسیر می تواند شامل یک یا چند حلقه بسته باشد مانند شکا زیر :  -

10 cm 

10 cm 



 

 

 

 

 

 

تغییر رنگ : مکن است در قسمتی از مسیر زمینه سفید با خطوط مشکی به زمینه  -

 مشکی با خطوط سفید تغییر کند . 

 

 پهنای مسیر: ممکن است در قسمتی از مسیر پهنای خطوط تغییر کند :  -

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 7بریدگی حداکثر بریدگی سر پیچ: ممکن است در مسیر پیچ بریدگی قرار بگیرد که طول این  

درجه است   45سانتی متر و زاویه این بریدگی    

 

 

 

 

 45ربات به یک فضای تماما مشکی رنگ با طول و عرض پایان مسیر : در پایان مسیر   -

 سانتی متر می رسد که ربات باید در این محیط بایستد

 

تقاطع های در طول مسیر ربات باید مسیر های مستقیم را طی کند و ممکن است   -

 مثبت شکل در مسیر قرار بگیرند 

 

 سانتی متر است.   15فاصله ی هر دو خط موازی حداقل   -

 

 نکات چالشی :  

 سانتیمتر خط صاف وجود دارد.  10بعد از هر تغییر حداقل  -

 درصد خطا هستند.   10تمامی اعداد مربوط به مشخصات دارای   -

 یا چندین بار استفاده شود.  0از هر یک از چالش ها ممکن است   -

 نحوه برگزاری:  

مسیر مسابقه به چند بخش تقسیم شده است. در این مسیر چالش های متنوعی قرار دارد 

( تیمی که Bتا Aمسیر تکمیل هر بخش یک رکورد است )به عنوان مثال طی کردن کامل  

 مسیر را در زمان کم تری طی کند بیشترین امتیاز را دارد.

 



قبل از رونمایی زمین تمامی تیم ها باید ربات های خود را تحویل بدهند تا در قرنطینه بماند. 

 . کد ربات بعد از رونمایی از زمین مسابقات ممنوع میباشدتغییر  

 

از بین سه رکورد هر تیم بهترین رکورد ان ثبت می شود ،   رکورد را ثبت  3هر تیم می تواند 

دقیقه است و این زمان از لحظه فراخوانی اسم تیم   15زمان سه بار رکورد زدن برای هرتیم 

شروع میشود. قابل ذکر است اگر زمان تمامم شود ربات تیم شرکت کننده در هر جای زمین 

 ای زمین ثبت میشود . قرار بگیرد رکورد ان تا ان ج

 

در هنگام ثبت رکور تیم ها میتوانند تایر ها سنسور ها چسب باتری و ... را تغییر دهند یا 

های قابل برنامه ریزی مانند میکروکنترلر، یا هر قطعه ای که باعث   ICتنظیم کنند اما تعویض  

 تغییر کد شود ممنوع است.

 

 نسور های مخصوص اندازه گیری می شوند.تمام رکورد ها توسط کرنومتر های دقیق و س

 تیم ها در صورت هرگونه اعتراضی باید به صورت کتبی به دبیر کمیته داوران تحویل دهند. 

شود و تصمیم نهایی به تشخیص و محاسبه امتیازها تماما توسط داوران هر لیگ انجام می  

قابل پیشبینی نظر عهده داوران هر لیگ است. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل غیر  

 داوران و کمیته تعیین کننده است و پس از اعالم نهایی هیچ اعتراضی پذیرفته نیست. 

 

    تخلفات :  

 موارد زیر باعث بازگشت ربات به ابتدای مسیر میشود  

 طی کردن مسیر در جهت عکس  -

 چرخیدن ربات به دور خود بیشتر از پنج ثانیه  -

 گم کردن مسیر و خارج شدن از مسیر اصلی  -



وارد نشدن به حلقه ها یا رد کردن پیچ ها یا عدم تغییر زاویه، خروج از مسیر محسوب  -

 میشود  

در صورتی که داوران تشخیص دهند تیمی مسیر اصلی را با کد به ربات داده است  -

یم به صورت کامل و بدون بازگشت مبلغ ثبت نام از مسابقات وربات هوشمند نیست ت

 حذف میشود .

 

 امتیاز دهی: 

 رکورد زمانی کم تری را ثبت کند برتری داشته و رتبه بهتری خواهد داشت تیمی که   -

ربات شرکت کننده با تکمیل هر بخش یک رکورد ثبت می کند و اگر از ادامه دادن  -

برای ان ثبت شده است   Bتا  Aمام بخش قبلی مثال  مسیر بازماند رکوردی که برای ات

 درنظر گرفته میشود 

در رتبه بندی بعد از تیم هایی قرار   تیم هایی که بخشی از مسیر راطی کرده اند -

 میگیرند که مسیر را کامل رفته اند. 

ثانیه به رکورد ان ها اضافه می   5در صورتی که ربات در نقطه مشکی پایانی نایستد  -

 شود . 

 تیمی برنده است که مسیر را در کم ترین زمان ممکن طی کند.  -

 

 نکات نهایی :  

قوانین ممکن است تغییر کند بنابر این تیم ها موظف اند سایت مسابقات را دنبال کرده و 

 ا با دقت مطالعه کنند. اخرین نسخه از قوانین ر


