ششمین جشنواره و مسابقات پژوهشی سالم کاپ

قوانین مسیریاب

قوانین عمومی:
● استفاده از هر گونه پردازشگر در بیرون از زمین مسابقه و یا هرگونه کنترل انسانی (ریموت یا سیمی)
مطلقا مقدور نیست .تنها وسیله ارتباطی ربات با بیرون سیم های تغذیه می باشد.
● استفاده از منبع تغذیه شخصی آزاد است و کمیته داوری هیچ گونه مسئولیتی نسبت به در اختیار قرار
دادن منبع تغذیه ندارد.
توجه :در صورت استفاده از باطری در ربات و عدم استفاده از منبع تغذیه و یا هر گونه سیم ارتباطی زمان
رکورد به دست آمده تیم در  9/0ضرب می شود.
● ابعاد ربات نباید از یک مکعب به ابعاد  52 * 52 * 52سانتی متر تجاوز کند.
● قبل از انجام رقابت عملی از کلیه دانش آموزان سنجش تئوری و فنی به عمل می آید.
● در هر شرایط رای کمیته داوری نهایی و تعیین کننده می باشد.

شرایط زمین:
● زمین از جنس نئوپان با روکش سفید بوده و مسیر حرکت ربات به رنگ سیاه به عرض تقریبی  61میلیمتر
است.
● زمین مسابقه دارای مسیر مستقیم و انحنا با حداقل شعاع  62سانتی متر می باشد.
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● زمین مسابقه می تواند شامل مسیر های شکسته با زاویه حداقل  90درجه باشد.
● مسیر مسابقه می تواند شامل بریدگی های مستقیم به طول حداکثر  3سانتی متر و با حداکثر تعداد 4
عدد پست سر هم باشد .همچنین بریدگی میتواند به صورت زاویه دار با زاویه حداکثر  10درجه و فاصله 3
سانتی متر نیز باشد.

● زمین مسابقه میتواند شامل مسیر های غیر عادی سیاه باشد ،که این مسیر ها به شکل مثلث ،دایره یا نیم
داره هستند .ابعاد مثلث به قاعده  60سانتی متر و ارتفاع  62سانتی متر و دایره و نیم دایره به قطر 62
سانتی متر هستند.

● در قسمت های از مسیر ممکن است خط سیاه در زمینه سفید به خط سفید بر زمینه سیاه تبدیل شود.
در این قسمت هر یک از مراحل دیگر ممکن است وجود داشته باشد.
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● ممکن است در زمین حلقه با مشخصات زیر وجود داشته باشد:

● ممکن است در بخش هایی از مسیر ،دوراهی وجود داشته باشد ،که یکی از راه های آن کوتاه تر از راه
دیگر است .راه کوتاه تر حدود  50سانتی متر پیش از دوراهی با بارکد رنگی در سمت راست خط با ابعاد 60
*  60سانتی متر مشخص میشود .رنگ بارکد ها به صورت زیر است:
● اگر بارکد به رنگ " سبز " بود ،مسیر سمت راست کوتاه تر است.
● اگر بارکد به رنگ " قرمز " بود ،مسیر سمت چپ کوتاه تر است.
دو راهی و بارکد ها به صورت زیر هستند:
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● تمامی اندازه های اعالم شده ممکن است تا  2درصد خطا داشته باشند.
● در هر مرحله پس از هر تغییر ( بریدگی ،حلقه ،بارکد و ) ...حداقل  62سانتی متر مسیر مستقیم وجود.

نحوه داوری:
● این مسابقه در یک یا دو مرحله ،بسته به تعداد تیم های شرکت کننده برگزار می شود.
● زمان و تعداد رکوردگیری هر تیم به تعداد تیم های شرکت کننده بستگی دارد اما در هر صورت تنها
بهترین رکورد هر تیم در نظر گرفته می شود.
● رباتی برنده خواهد بود که کل مسیر مسابقه را در کمترین زمان و بدون خطا طی کند.
● خطا ها
● بیرون رفتم ربات از مسیر به صورت کامل
● دور زدن روبات به دور خود
● طی کردن مسیر در جهت عکس
● میانبر زدن در مسیر
● هرگونه اعمال نیرو به ربات از بیرون
● تغییر ولتاژ منبع تغذیه ی ربات هنگام رکوردگیری ( بین دو رکورد مجاز است) .
● توجه نکردن به رای و نظر داور

● در شرایط پیش بینی نشده ،رای کمیته داوری نهایی و تعیین کننده است.
● اعتراض تیم ها به هر مسئله ای باید به صورت کتبی به کمیته اجرایی مسابقات ارجاع داده شود .هر
تیمی به داور اعتراض کند از یک رکورد تا همه رکورد های خود را طبق نظر کمیته داوران از دست می
دهد.
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● مسئولیت عدم آگاهی از به روز رسانی قوانین بر عهده تیم ها خواهد بود ،بنابراین توصیه میشود تیم ها با
برسی مرتب سایت مسابقات از آخرین به روزرسانی قوانین مطلع شوند.
● شرکت سرپرست تیم ها در جلسه توجیهی قبل از مسابقات برای تیم ها الزامی است.
قوانین بخش تئوری:
●  40درصد از کل امتیاز نهایی مربوط به روز تئوری میباشد.
● سواالت داوران از دو بخش معلومات تئوری و معلومات فنی تشکیل می شود.
● سواالت بخش تئوری در حوزه معلومات در دانش آموزان و در مورد علم رباتیک و ربات مسیریاب است.
● سواالت بخش فنی برای سنجیدن میزان دخالت دانش آموزان در بخش ساختی و اطالعات کارگاهی
است.
● در روز تئوری وجود رباتی که قرار است روز مسابقه وارد پیست شود ،بخشی از امتیاز است که تطابق ربات
در این روز با روز مسابقه تکمیل کننده این امتیاز است ( .احتمال عکس برداری داوران از ربات وجود دارد) .
● شیوه امتیاز بندی بخش تئوری به صورت زیر است:
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