
 : لیگ نوریاب 

در تاریک ترین نقطه کهکشان سیاره ای وجود دارد که خاک ان زیر کوه بزرگی از زباله زیست محیطی و رادیو   

  شده  دفن  ،است امده  وجود به اتمی  سوخت تولید  بقایای و  ها ماهواره   ها موشک رفتن  بین از  دلیل به  که  اکتیو

های نور را از میان زباله ها پیدا کرده و به سمت   روزنه باید  که   است مدفون رباتی  زباله  از  پوششی زیر  در است

 .نکند  برخورد  ها ان با ها زباله   میان از  عبور هنگام  باید  و  بوده  پذیر اسیب شدت  به  ربات  این  د ان حرکت کن

 

 :  زمین مسابقه   

قرار   LED ریسه و در هر ضلع یک  Led باشد در چهار گوشه زمین المپ های زمین مسابقه به شکل مربع می

 . داده شده است ربات در وسط زمین قرار میگیرد و بین ربات و هر ضلع یک مانع وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانین :   

ن  ا در صورت پای  .داردزمان برای اماده سازی و قرار دادن ربات در محل خود  دقیقه   ۵هر تیم از لحظه فراخوانی   

)تایم اماده سازی جزء   دقیقه می باشد   3تایم مسابقه طول   . ور، تیم از مسابقه حذف میگردد ض دقیقه و عدم ح   ۵

  روشن می  LED باشد( مسابقه به این صورت است که ربات در مرکز زمین قرار دارد و یک تایم مسابقه نمی 

روشن شد ربات باید با استفاده از سنسور های خود تشخیص دهد نور از کدام جهت تابیده   led زمانی که . شود

میشود و به همان سمت حرکت کند تا به منبع نور برسد زمانی که ربات به منبع نور رسید باید دیواره مقابل  

 مانع  نور  دیواره 
 مکان ربات 



  مکان اولیه ود برای پنج ثانیه متوقف شود و سپس به  سر جای خ و قبل از برخورد با آن  خود را تشخیص دهد 

به مانع  بین ربات و هر ضلع یک مانع وجود دارد ربات باید مانع را تشخیص دهد و هنگامی که  .خود باز گردد

رسید قبل از بر خور با ان بوق بزند و منتظر بماند تا مانع توسط داور برداشته شود سپس به مسیر خود ادامه  

 دهد.

 مجاز به دست زدن به ربات و تغییر مکان یا جهت ان می باشد.  بار   2هر تیم در زمان مسابقه تنها  

چنان تشخیص داده شود ربات توسط کنترل هدایت میشود و یا تخلفی صورت گرفته که نیاز به حذف تیم  *

ری تیم خاطی از  است تصمیم نهایی با کمیته داوری است و در صورت تصمیم بر حذف تیم توسط کمیته داو

 مسابقه کنار گذاشته می شود .

 در صورت حذف تیم هزینه ثبت نام برگشت داده نمی شود. 

هر گونه اعتراض نسبت به شرایط مسابقه و دیگر تیم ها باید توسط سرگروه تیم به صورت مکتوب به سرپرست   

 کمیته داوران داده شود و هرگونه اعتراض شفاهی پذیرفته نیست و با تیم خاطی برخورد میشود. 

 
 

و حرکت به    عاضل  ص نورخیتش

 سمت ان  

 امتیاز 10

وشه ها و حرکت به  ص نور گ شخیت

 سمت ان

 امتیاز 15

ص دیواره نور و بازگشت به  تشخی

 مکان اولیه  

 امتیاز   10

 یاز  امت 5 ع  ص مان شخیت

حرکت در  شتباه نور و شخیض ات

 طا جهت خ

 امیتاز و بازگشت به مکان اولیه   15ر کث

 


