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 مقدمه (1

مسئله نسبت به  و دارای رویکرد حل های فنی و مهندسی، خالقموزانی توانمند در حوزهدانش آکه است  آناین مسابقه  اصلی دفه

لوازمی عات و قط یل و خالقیت و همچنین استفاده ازقوه تخبه کمک  شرکت کنندگاندر این مسابقه، مشکالت جهان تربیت نماید. 

بات است و ب ساخت یک رومطرح شده در قالچالش  .خواهند کردمطرح شده توسط تیم داوری را حل  چالش ،ه در اختیار دارندک

وبات خود باید ربرای ساخت دانش آموزان نیز دارد.  (ال ذوب شدن یخهای قطبیبه عنوان مث)نگ و بویی از مشکالت جهانیمعموال ر

ها ت امسال تمامی تیمدر مسابقا .موجود در محل لیگ خریداری نمایند قطعات الکترونیکی و مکانیکی یلوازم موردنیاز را از بازارچه

د در بازارچه بردهای آردوینو تنها پردازشگر موجود استفاده نمایند بنابراین های خوی روباتباید از بردهای آردوینو به عنوان پردازنده

ا استفاده از پول ب چهراجناس موجود در بازاخرید . به فروش نخواهد رسیددر بازارچه  به صورت جداگانههیچ میکروکنترلری بوده و 

علق خواهد تها مبلغ مشخصی پول مجازی تمامی تیمبه ی فنی از طرف کمیتهمسابقات در روز اول  شود.انجام می لیگمجازی 

کافیست هر تیم یک لپ  تنهابنابراین ز خود را از بازارچه تهیه نمایند. ها موظفند با مدیریت این مبلغ، قطعات مورد نیا. تیمگرفت

در بازارچه  ،ورد نیازسایر وسایل م .با خود به محل مسابقات بیاورد مناسب(یک آداپتور یک منبع تغذیه )یا ابزار و  یک جعبهتاپ، 

است رفته شدهی مسابقات و در محل مشخصی که برای این امر در نظر گها در محوطهتمامی مراحل ساخت روبات موجود خواهد بود.

  .انجام خواهد شد

 

 و تعداد اعضا سنی یرده (2

اشند. به عبارت سال تمام سن داشته ب 19مسابقات کمتر از بایست تا زمان برگزاری می تمامی شرکت کنندگان مسابقات امسال،در 

 باشد.نفر می 5ز حداکثر تعداد اعضای هر تیم نی این لیگ شرکت نمایند.توانند در به بعد می 8137 آذر 15دیگر، تنها متولدین 

می در این بنابراین در صورتی که ابها .ها خواهد شدموجب حذف تیم از دور رقابتفوق  محدودیت سنیعدم رعایت بدیهی است 

 .ه عمل آوریدبهای الزم را ی فنی هماهنگیمورد وجود دارد حتما به منظور اطمینان، از طریق ایمیل موجود در سایت با کمیته

از ثبت اعضای  براینی ورود به بخش قرنطینه را دارند. بنااند اجازه( ثبت شدهMemberتذکر مهم: تنها افرادی که به عنوان عضو )

 خودداری نمایید. Staffآموزی به عنوان دانش

 

 تایید صالحیت (3

ی تایید صالحیت عمال شود، بنابراین مرحلهاز آنجا که در این لیگ، تمامی فرآیند طراحی و ساخت روبات در محل مسابقات انجام می

هایی مسابقات باشد ممکن است با روش 1از ظرفیت برگزاریهای ثبت نامی، فراتر معنایی نخواهد داشت. اما در صورتی که تعداد تیم

 .نمود متناسبرا با ظرفیت برگزاری ها تعداد تیم Affiliationی اسکایپی و یا انتخاب یک تیم از هر از جمله مصاحبه

                                                           
ی فنی با توجه به یتهنیست بلکه منظور آن است که کم محل مسابقاتهای موجود ابعاد سالن یا تعداد میز و صندلی ،منظور از ظرفیت برگزاری مسابقات  1

ی که کیفیت برگزاری لیگ به رتواند تایید صالحیت نماید به طوی زمانی برگزاری مسابقات و ... چه تعداد تیم را میتعداد نیروهای خود، موضوع مسابقه، بازه

 ای کاهش پیدا نکند.شکل قابل مالحظه
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 مسابقه (4

سابقات با خود به مدر محل  ندارند و تنها وسایلی که باید ساخت روبات پیش از آغاز مسابقاتدر این لیگ شرکت کنندگان نیازی به 

ای هر تیم یک در محل لیگ بر است.یک منبع تغذیه )یا یک آداپتور مناسب(  و یک لپ تاپ، یک جعبه ابزارهمراه داشته باشند 

توسط یز نیک بازارچه که تمامی مراحل ساخت روبات در آنجا انجام خواهد شد. همچنین  شودمیی کار در نظر گرفته محوطه

ریداری خواهد کرد. ی فنی در محل لیگ تعبیه خواهد شد و هر تیم برای ساخت روبات خود، وسایل مورد نیاز را از بازارچه خکمیته

ه تنها بردهای آردوینو که در بازارچاست مهم این بسیار ی نکته با وسایل موجود در بازارچه ساخته شوند. ها فقط بایدتمامی روبات

ردهای آردوینو ساخته بها فقط باید با استفاده از بنابراین تمامی روبات و هیچ میکروکنترلری وجود نخواهد داشت خواهد بودموجود 

ی مورد نظر کمیتهات ها به مدت محدودی فرصت دارند تا روبشود و تیمموضوع ساخت روبات اعالم می ،ر روزساعات اولیه هدر  .شوند

دشان امتیاز کسب ها در محل مسابقه تست خواهند شد و با توجه به کیفیت عملکرفنی را بسازند. پس از اتمام زمان ساخت، روبات

 خواهند کرد.

 ساختار محل برگزاری لیگ (1-4

ال در کنار ها کامن بخششامل سه بخش است که در ادامه در مورد هر بخش توضیح داده خواهد شد. ای InSituمحل برگزاری لیگ 

ی ورود به گ اجازهای که هیچ فردی به جز شرکت کنندگان لیقرنطینه است به گونهلیگ، یکدیگر قرار دارند و تمامی محل برگزاری 

 د.آن را ندار

 کار یمحوطه (1-1-4

برای شرکت ک را ی کار در نظر گرفته خواهد شد. این محوطه در واقع حکم یک کارگاه کوچبرای هر تیم، فضایی تحت عنوان محوطه

 خواهد شد.سه راهی برق داده  و یکخواهد داشت. به هر تیم حداقل یک میز و تعداد کافی صندلی کنندگان 

 ی تست و مسابقهمحوطه (2-1-4

سابقه نیز به تدریج و منظور جلوگیری از افشای موضوع، زمین م شود، بهاز آنجا که موضوع هر روز از مسابقه در همان روز اعالم می

ها فت که تیمای از زمین مسابقه نیز در محل مسابقات قرار خواهد گری کوچک و سادهنمونهشود. در حین مسابقات ساخته می

. پذیر نخواهد بودمکاناصلی مسابقه اها در زمین از آن استفاده نمایند. تست روبات برای تست و کالیبراسیون روبات خودتوانند می

مسابقه و در اصلی مین زروبات خود و کسب امتیاز، باید روبات را در  ارزیابیدر پایان روز و پس از اتمام زمان ساخت، هر تیم برای 

 مقابل داوران تست نماید.

روبات در ی کالیبره کردن اجازه هابه تیم اما حتما در ابتدای بازی مسابقه مجاز نیستاصلی ها در زمین اگرچه تست روبات تذکر:

 داده خواهد شد. زمین اصلی مسابقه

 ی بازارمحوطه (3-1-4

ی قطعات الکترونیک تعبیه خواهد واقعی، در بخشی از فضای لیگ یک بازارچه شرایطبه منظور تطابق هرچه بیشتر فضای لیگ با 

به منظور از این بازارچه تهیه نمایند.  الکترونیکی و مکانیکی مورد نیاز برای ساخت روبات خود رابایست تمامی لوازم ها میتیم شد.
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از بازارچه  استپول مجازی مسابقات که در روز اول دریافت کردهی به اندازهتواند میتنها های مختلف، هر تیم ایجاد مساوات میان تیم

محدود بودن . ساخت روبات یک تیم کمتر باشد، امتیاز بیشتری دریافت خواهد کردی البته در نهایت هرچه هزینه خرید نماید.

 ی یک پروژه است.تمرین بسیار خوبی برای مدیریت هزینه، عالوه بر ایجاد شرایط مالی یکسان، ی تیمبودجه

 2روند مسابقه (2-4

 Setup Dayاصطالحا  در واقع روزهای آماده سازی یا مسابقاتدو روز اول که  دنشودر پنج روز برگزار می مسابقات روبوکاپ معموال

نیازی به  ،ساخت واند. از آنجا که در لیگ چالش طراحی شدهدر نظر گرفته ها تست و کالیبره کردن روبات منظور باشند و بهمی

ور روز اول آماده همین منظمعنی است. به روز آماده سازی برای این لیگ بی ومروبات از پیش ساخته شده نیست بنابراین عمال مفه

دگان و همراهان با شرکت کنن و همچنین برگزاری جلسه ثبت نام، اسکان، آشنایی با محل برگزاری طی نمودن مراحل  جهتسازی به 

خواهد شد و تا  است و از روز دوم آماده سازی، مسابقات لیگ چالش طراحی و ساخت به صورت رسمی آغازها در نظر گرفته شدهآن

 شود.در هر روز بیان می در ادامه جزئیات بیشتری از روند برگزاری مسابقه ادامه خواهد داشت. آموزیبخش دانش ز پایانیِ مسابقاتِرو

ی معارفه، جلسه شوند و پس از برگزاریمستقر می خواهد شدی فنی تعیین ها در محل کار خود که توسط کمیتهدر روز نخست، تیم

 داده خواهد شد. تحویل مسابقات به هر تیمپول مجازی مختص 

ی لیگ شروع به فعالیت خواهد کرد. شرکت کنندگان بازارچهشده و ها اعالم ی روز دوم، اولین موضوع ساخت به تیمدر ساعات اولیه

نموده و با استفاده بایست پس از مطالعه و تحلیل دقیق موضوع و تصمیم گیری در مورد چگونگی ساخت روبات، به بازارچه مراجعه می

ای انتخاب است اقدام به خرید لوازم مورد نیاز خود نمایند. اجناس موجود در بازارچه به گونهها اعطا شدهاز پولی که در روز اول به آن

باشند. به عنوان مثال ممکن است سه نوع سیستم مکانیکی و سه نوع درایور  Trade Offشده اند که شرکت کنندگان مجبور به 

ی روبات، ی قیمت تمام شدههای متفاوتی دارند در بازارچه موجود باشند و شرکت کنندگان موظفند با محاسبهموتور که قیمت

ها در زمین مسابقه خواهد رسید و تمامی روبات در ساعات پایانی روز دوم، زمان ساخت به پایان 3یداری نمایند.بهترین گزینه را خر

ها در محل مسابقات امتیازی را به خود اختصاص خواهد داد. سپس روباتتست خواهند شد. هر تیم براساس عملکرد روبات خود 

 را ترک خواهند کرد. لیگ قرنطینه شده و شرکت کنندگان محل

واهد داد. البته این ی روباتیک انجام خنیز همچون روز دوم خواهند بود و درواقع هر تیم در نهایت سه پروژه روزهای سوم و چهارم

کمیل نماید و تبدان معنی نیست که هر تیم سه روبات جداگانه خواهد ساخت بلکه ممکن است در هر روز بخشی از روبات قبلی را 

 .کنده یا قابلیت جدیدی را به روبات روز گذشته اضاف

واهند آورد نیز محاسبه پردازند و امتیازی که از این رقابت به دست خبه رقابت می مسابقه نهاییها در زمین در روز آخر تمامی تیم

ها یش از شروع رقابتی انجام شده برای ساخت روبات توسط فرمولی که پهزینه همراهی روزها به خواهد شد. در نهایت امتیازات همه

واهند شد. البته های اول تا سوم مشخص خبدین ترتیب تیم .دهدرا شکل میو امتیاز نهایی هر تیم  خواهد شد محاسبه شدهاعالم 

سلط علمی و ... تهای خاصی همچون کار گروهی، خالقیت، هایی در زمینهیا تیم تیمی فنی، بنا به تشخیص کمیته ،در صورتی که

 ی ویژه تعلق خواهد گرفت.نیز جوایزی تحت عنوان جایزه هاعملکرد خوبی داشته باشند به آن

                                                           
 این روند ممکن است با توجه به شرایط برگزاری مسابقات، اندکی تغییر نماید. 2
 نماید انتخاب را مکانیکی ستمسی ترین گران بالتبع و بهترین بنابراین و دهد قرار مکانیکی سیستم روی بر را خود تمرکز بیشترین گروهی است ممکن مثال 3

 .نماید سازی پیاده تر ارزان را الکترونیک بخش بود خواهد مجبور بودجه بودن محدود جهت جه بهدرنتی
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به منظور جلوگیری از هرگونه تقلب احتمالی، موضوع روباتی که باید در هر روز ساخته شود، کامال محرمانه بوده و تنها در  :1 توجه

 روز مورد نظر اعالم خواهد شد.

د تغییراتی داشته ممکن است این رونروز برگزار خواهد شد،  4آموزی مسابقات آسیایی احتماال در از آنجا که بخش دانش :2 توجه

 باشد.

 ی انتخاب موضوع یا تمنحوه  (3-4

برای آموزان، در آینده آنکه این دانشای اما بر برد ال خواهدآموزان را بادانش فنی دانشیا چند روبات در محل مسابقات  یکساخت 

را نیز داشته باشند.  شرب مهندسانی سودمند باشند باید در کنار این دانش فنی، اخالق مهندسی و دغدغه حل مشکالتی خود جامعه

این  شود.ی فنی به عنوان موضوع آن دوره اعالم میی مسابقات، موضوع یا تم خاصی از سوی کمیتهبه همین منظور در هر دوره

معضل داشته  ی از همانای طراحی شوند که رنگ و بویشود سواالت به گونهتالش میو  جهان استعضالت موضوع معموال یکی از م

 ها را حل نمایند.شرکت کنندگان در مسیر ساخت روبات خود با همان معضالت رو به رو شده و به نحوی نمادین آنباشند و در واقع 

تم مسابقه موضوع یا  و ... اشاره نمود. تغییرات اقلیمیتوان به بحران آب، بحران غذا، آلودگی هوا، ای از این مشکالت میبه عنوان نمونه

خواهد شد اما جزئیات  ی رسمی لیگ در سایت مسابقات و همچنین سایت پشتیبانی لیگ اعالمپیش از آغاز مسابقات توسط صفحه

 خواهد ماند. باقی بایست در محل مسابقات ساخته شود تا روز مسابقه محرمانه ی نهایی و روباتی که میمسابقه

 ی امتیازدهیشیوه (4-4

 امتیاز نهایی هر تیم، برآیند امتیازات زیر است:

 های ساختامتیاز طراحی روبات در روز -

 ی نهاییامتیاز کسب شده در مسابقه -

 ی ساخت روباتامتیاز مربوط به هزینه -

ها تیم هر تیم بدست آید. شوند تا امتیاز نهاییدار است قرار داده میپارامتر در یک فرمول ریاضی که معموال یک میانگین وزن سهاین 

ی ی بوده و سلیقههمانطور که مشخص است فرآیند امتیازدهی در این لیگ کامال کمّ بندی خواهند شد.بر اساس امتیاز نهایی رتبه

رت رسمی به صوفرمول ریاضی امتیاز دهی قبل از آغاز مسابقات به جزئیات دقیق  شخصی هیچ گونه تاثیری در آن نخواهد داشت.

 ها اعالم خواهد شد.تیم

 لوازم موردنیاز (5

مامی قطعات و تی بسیار کاملی از بایست مجموعهاول ممکن است به نظر برسد که هر تیم میدر نگاه  با توجه به رویکرد لیگ،

ی فنی به منظور حل ها نیاز پیدا کند با خود به محل مسابقات بیاورد. کمیتهزند در هنگام ساخت به آنابزارهایی را که حدس می

کترونیکی مورد ود. در این بازارچه تمامی قطعات مکانیکی و الچنین مشکلی اقدام به تاسیس یک بازارچه در محل لیگ خواهد نم

 ریداری نمایند.توانند تمام قطعات مورد نظر خود را از این بازارچه خها مینیاز برای ساخت روبات موجود خواهد بود و تیم
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 :در مورد بازارچه توجه به نکات زیر ضروری است 

مختلف در  نوع است از هر المانی چنداند و سعی شدهموضوع مسابقه خریداری شدهقطعات موجود در بازارچه با توجه به  -

ت سه نوع درایور ها باشند. به عنوان مثال ممکن اسبازارچه موجود باشد تا شرکت کنندگان مجبور به انتخاب از میان آن

 موتور مختلف در بازارچه موجود باشد.

ازارچه نیز از بهای موجود در ساخت، بردهای آردوینو هستند بنابراین پردازندهاز آنجا که محوریت لیگ چالش طراحی و  -

 Arduinoوان مثال ها موجود باشد. به عنشود چند مدل مختلف از آن. اما تالش میخواهند بودی بردهای آردوینو خانواده

UNO  وArduino Nano. 

 ه خواهند داشت.ی یکسانی برای خرید از بازارچها بودجهیمو تمامی ت انجام خواهد شدخرید از بازارچه با پول مجازی  -

ز نخست برگزاری رچه از هر تیمی دریافت خواهد شد و همان مبلغ در روی بازادر هنگام ثبت نام، مبلغی به عنوان بودجه -

ی ا هزینهبتحت عنوان پول مجازی در اختیار هر تیم قرار خواهد گرفت. تالش خواهد شد که مبلغ مورد نظر در قیاس 

 ها، بسیار کمتر باشد.ساخت روبات در سایر لیگ

جعبه ابزار  اشته باشند.همراه د ها موظفند یک جعبه ابزار با خود بهی لیگ ابزارآالت وجود ندارد و بنابراین تیمدر بازارچه -

آالت ضروری برای آچار و پیچ گوشتی، سیم چین و ... خواهد بود. در روزهای آتی فهرستی از ابزار سیم لحیم، شامل هویه،

ی ی فنی اجازهه کمیتهخود استفاده نماید به شرطی کمورد نیاز تواند از ابزارهای هر تیم می ی ابزار اعالم خواهد شد.جعبه

دن ابزار موردنظر، به دلیل جلوگیری از نقض قانون و یا خطرناک بو ی فنی ممکن استها را داده باشد. کمیتهاستفاده از آن

 ی استفاده از آن را صادر نکند.اجازه

دانند آموزان میشود که دانشآموزان برای استفاده از ابزاری در محوطه ساخت، مسئول تیم متعهد میبا اجازه دادن به دانش -

حیح از ابزار را برعهده و مسئولیت هر گونه صدمه یا دیگر نتایج استفاده نا صچگونه از این ابزار به صورت امن استفاده کنند 

 گیرد.می

طرناک ) مثل امنیت دانش آموزان مهم ترین هدف است . بنابراین مواد خطرناک ) مثل مواد شیمیایی ( همچنین ابزار خ -

 اره ( نباید استفاده شوند .

ه استفاده از منبع رسد. بنابراین در صورتی که عادت بباتری به فروش می در محل مسابقات منبع تغذیه وجود ندارد و تنها -

آداپتور توانید از یک یم در صورتی که به منبع تغذیه دسترسی نداریدتغذیه دارید حتما منبع خود را به همراه بیاورید. البته 

 به عنوان منبع تغذیه استفاده نمایید.ولت متغیر نیز  12

 ز فراموش نکنید.روبات نیز به یک لپ تاپ احتیاج خواهید داشت. بنابراین همراه آوردن لپ تاپ را نیبرای برنامه ریزی  -

 

 دانش مورد نیاز (6

؟ به چه اندازه است پرسند دانش فنی موردنیاز برای موفقیت در این لیگآموزان در مواجهه با این لیگ از خود میبسیاری از دانش

 ؟مسائل مطرح شده در لیگ برآینداز پس به خوبی توانند میبا سطح دانش خود، ها عبارت دیگر آیا آن

ق به کسب مقام نشود، تواند در این لیگ شرکت نماید و حتی اگر موفآموزی با اندکی تالش میکه هر دانش اعتقاد داردی فنی کمیته

ی روبوتیک وزهریک ورکشاپ سه به عنوان این لیگ را توان های بسیاری کسب خواهد کرد چرا که از نگاهی دیگر میقطعا آموخته

 در نظر گرفت.
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 کند:زیر کفایت می موارداما برای طراحی و ساخت دقیق موضوع لیگ تسلط به 

 الکترونیک همچون جریان، ولتاژ، قانون اهم ابتدایی و مفاهیم آشنایی با اصول -

 و ترانزیستور)به عنوان سوئیچ( آشنایی با مقاومت، خازن، دیود -

 ADC( با کمک مدار تقسیم ولتاژ و LDRسنسورهای مقاومتی)همچون خواندن اطالعات توانایی  -

 کار با برد برد و بردهای هزار سوراخ و توانایی لحیم کاری قطعات الکترونیکی -

 UARTو  GPIO ،LCD ،ADC ،PWM ،Interruptکار با بردهای آردوینو با تکیه بر مفاهیم  -

 HC-05 بلوتوث ماژول ارتباط بسیار ساده بین دو روبات با استفاده از ایجاد -

 انزیستور و یا رله(تر ،توسط آردوینو )استفاده از درایور موتورهای وات باال  LEDندازی قطعات با جریان باال مانند اراه -

 و آَشنایی با درایور موتور Arduinoتوسط  DCراه اندازی و تغییر سرعت موتورهای  -

، تشخیص (Sharp-SRF)، تشخیص فاصله(IR)، تشخیص سیاه و سفید(LDR)، نور(LM35) کار با سنسورهای دما -

 )میکرو سوئیچ(.برخورد

 

ت موضوع مسابقه هایی را داشته باشند به راحتی روباتر نیز ذکر شد، در صورتی که اعضای یک تیم چنین مهارتهمانطور که پیش

 ها را فرا بگیرند.آنقات ر فرصت باقی مانده تا مسابتوانند دای ندارند میخواهند ساخت. البته کسانی هم که در این موارد تجربه را

یز نیاز باشد. نها به سنسورها یا قطعات دیگری و امکان دارد برای ساخت روبات باشندی فنی میی کمیتهتنها توصیهموارد باال 

  ببرند.رود شرکت کنندگان تالش نمایند دانش فنی خود را در مورد سایر سنسورها و قطعات نیز باالمیبنابراین انتظار 

 منشور اخالقی (7

د و هرگونه باشمی مسائل رفتاری و اخالقی، در این لیگ بسیار حائز اهمیتدانش و اخالق مکمل یکدیگرند و بنابراین  ما معتقدیم

 پذیرفته نیست و منجر به حذف تیم یا فرد خاطی خواهد شد. ابداًسالم، شأن یک رقابت علمی رفتاری خارج از 

در کنار حفظ  رودانتظار میی یک کارگاه کوچک روبوتیک است از تمامی شرکت کنندگان ی کار لیگ به منزلهاز آنجا که محوطه

مایند چرا که چنین خودداری ن یا سهل انگاری در استفاده از ابزارآالت از انجام هرگونه شوخی با سایرین ،یک فضای شاد و سرزنده

 اعمالی در یک محیط کارگاهی ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

رند. را دا نطینهقرهای احتمالی، محیط لیگ کامال قرنطینه است و تنها اعضای تیم حق ورود به محیط به منظور جلوگیری از تقلب

د فرد مذکور یا توانی فنی میکمیته ،شود یا به آن وارد ی مسئولین لیگ از محل قرنطینه خارجدر صورتی که فردی بدون اجازه

 حتی کل تیم را از دور مسابقات حذف نماید.

ینه)از طریق ایمیل، یا ارتباط با افرادی خارج از محیط قرنط همچون صحبت کردن با تلفن همراهانواع دیگری از تقلب و نقض قانون 

 فورا منجر به حذف تیم خواهد شد.نیز حین مسابقات در  تلگرام و ...(

ی درنظر گرفته شده ی فنی جریمه خواهد شد. جریمههر تیمی که اعضایش از ابزار و وسایل غیر مجاز استفاده نمایند، توسط کمیته

 (.سابقهکامل از م از امتیاز یا کسر زمان یا محرومیت ینی بستگی دارد. ) به عنوان مثال کسر درصدی فبه تصمیم کمیته
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 اشتراک گذاری دانش (8

ها ی ایدهرائهامکان اهیچ مقامی و بدون آنکه بدون کسب های مختلف مسابقات روبوکاپ، هر ساله بسیاری از شرکت کنندگان لیگ

منظور ارج  است بهی فنی لیگ چالش طراحی و ساخت تصمیم گرفتهکنند. کمیتهمسابقات را ترک می هایشان را بیابندو تالش

 ه معرفی تیم خود،ای را برای هر تیم در نظر بگیرد تا در آن صفحه بصفحه ،نهادن به زحمات تمامی شرکت کنندگان، در سایت لیگ

 .دازدها بپرهای انجام شده توسط آنها و نوآوریو ایده ی مختصر اعضا، روبات ساخته شده در مسابقاترزومه عکس و
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 پیوست

 مثالی از روند کامل برگزاری مسابقه

 ()این مثال تنها به منظور تفهیم بهتر شرکت کنندگان است و الزاما موضوع امسال به این شکل نخواهد بود

 بحران آبتم مسابقه: 

 روز اول

 های خریدزیع بنهای متداول، توها، پاسخ به پرسشهای از پیش تعیین شده برای هریک از آنمحلها در ی لیگ، استقرار تیممعارفه

 روز دوم

 8ساعت 

ی ای بر روی دستهدن دکمهیک روبات کنترلی بسازید که در درون زمین مسابقه حرکت کند. همچنین با فشر" :1توزیع سوال 

 ".کنید که کنترل مورد بحث باید بدون سیم به روبات متصل باشدیک آرمیچر را روشن نماید. توجه  بتواند کنترلی

ودشان با استفاده توانند کنترل موجود در بازارچه را بخرند یا خسیم در بازارچه موجود است. شرکت کنندگان میکنترل بی توضیح:

یمی که چنین تی کمتری خواهد داشت و بنابراین از ماژول بلوتوث اقدام به ساخت کنترل کنند. پرواضح است که روش دوم هزینه

تواند با مبلغی که صرفه جویی ی بیشتری برای روزهای آتی پس انداز خواهد کرد. به عنوان مثال میی مالروشی را اتخاذ کند اندوخته

 است، سیستم مکانیکی بهتری از بازارچه تهیه نماید.کرده

 18ساعت 

بقه تست مسا است، در مقابل داوران، بر روی زمیندر این مرحله هر تیم روباتی را که ساخته ها و امتیاز دهی:تحویل روبات

ها ز این مرحله، تیمنماید و متناسب با عملکرد روبات، داوران امتیازی بین صفر تا صد برای آن تیم در نظر خواهند گرفت. پس امی

 کنند.های خود را در محل مخصوص قرنطینه قرار داده و سالن را ترک میروبات
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 روز سوم

 8ساعت 

 بسازید: زیر هایویژگی با نوریاب روبات یک" :2توزیع سوال 

 .نکند حرکتی هیچ است، ثابت محیط نور که صورتی در-

 .کند حرکت آن سمت به دارد، بیشتری نور محیط از بخشی که صورتی در-

 ".نماید روشن را موتور یک شود، نزدیک آن سقف به مانعی یا بتابد نور روبات سقف به باال از که صورتی در -

ت در بازارچه سنسورهای حساس به نور )فتوسل(، تشخیص فاصله )اولتراسونیک( و سایر قطعات موردنیاز برای ساخت روبا توضیح:

 ها نمایند.ها باید با در نظر گرفتن هزینه اقدام به خرید آنموجود است. تیم

 18ساعت 

مسابقه تست  ست، در مقابل داوران، بر روی زمینادر این مرحله هر تیم روباتی را که ساختهها و امتیاز دهی: تحویل روبات

ها ین مرحله، تیمانماید و بسته به عملکرد روبات، داوران امتیازی بین صفر تا صد برای آن تیم در نظر خواهند گرفت. پس از می

 کنند.های خود را در محل مخصوص قرنطینه قرار داده و سالن را ترک میروبات
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 روز چهارم

 8ساعت 

 و کنترلی یدسته یک توسط که است هوشمند غیر روباتی 1 یشماره روبات. بسازید روبات دو شامل ایمجموعه" :3توزیع سوال 

 خاموش اپراتور توسط تواندمی و است گرفته قرار )یا المپ( پرنور LEDعدد  یک 1 یشماره روبات روی بر. شودمی هدایت دور راه از

 یشماره روبات کمک با بتواند باید روبات این. کندمی دنبال را نور جهات تمام در و بوده نوریاب نیز 2 یشماره روبات. شود روشن یا

 دارند نام تخلیه هایستگا که خاصی نقاط در را آن آب، از مشخصی حجم برداشتن از پس و گیرد )آبشار( قرار آب منبع یک زیر در ،1

 دارد: بارز ویژگی دو تخلیه ایستگاه. کند خالی

 .است شده نصب پرنور LED تعدادی داخل، از و آن سقف روی ( بر1

 متر( سانتی 40 حدود در. )است مشخص سقف ( ارتفاع2

 "بور کند(.عاست)به دلیل آن که آب تخلیه شده بتواند از آن  پانچ ورق جنس از و شکل توری نیز تخلیه ایستگاه کف همچنین

 1ی بات شمارهی دو سوال قبلی است. رواین سوال که در واقع سوال اصلی و نهایی مسابقه است، در حقیقت تکمیل کننده توضیح:

روبات طراحی شده در  توان با انجام اندکی تغییرات بر رویکه کنترلی بوده و بر روی آن یک عدد المپ قابل کنترل قرار دارد را می

 تعویض نماییم. LEDیچر را با ساخت. یعنی کافیست آرم 1سوال 

 است. 2ی روبات ساخته شده در سوال نیز در واقع اصالح شده 2ی به همین ترتیب، روبات شماره

 18ساعت 

مسابقه تست  است، در مقابل داوران، بر روی زمیندر این مرحله هر تیم روباتی را که ساختهها و امتیاز دهی: تحویل روبات

ها ین مرحله، تیمالکرد روبات، داوران امتیازی بین صفر تا صد برای آن تیم در نظر خواهند گرفت. پس از نماید و بسته به عممی

 کنند.های خود را در محل مخصوص قرنطینه قرار داده و سالن را ترک میروبات
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 روز پنجم

 8ساعت 

 ها: ی ساخت روباتاعالم موضوع اصلی مسابقه و فلسفه

ا فرا گرفته است. تنها بخش چندان دور، به دلیل مصرف غیر اصولی آب، خشکسالی تمامی سرزمینمان رای نه در آینده"

اکنان مناطقِ بدونِ آب مجبورند اند هنوز سرسبز و آباد است. سکوچکی از کشور که ساکنانش آب را به درستی مصرف کرده

ب آبشار آنجا پر کنند. اکنون شما آظروف آب خود را از  ی سرسبز بروند وبرای تامین آب موردنیاز خود، هر روز به منطقه

ی آب، که های تخلیهده و در ایستگاهوظیفه دارید دو روبات بسازید که با کمک یکدیگر، به زیر آبشار رفته، آب را جمع کر

 "ها حضور دارند، خالی نمایند.مردم تشنه در آن

 

 

 9ساعت 

اند در زمین مسابقات قرار هایی را که طی این سه روز ساختهها، روباتدر این مرحله، تمامی تیمآغاز رقابت نهایی و رکوردگیری: 

های تخلیه، خالی هریزد، جمع کرده و در ایستگاشود تا آبی را که از آبشار پایین میدقیقه فرصت داده می 10دهند. به هر تیم می

د تعلق خواهد گیری شده و براساس آن به هرتیم امتیازی بین صفر تا صازهکند. در نهایت حجم آب تخلیه شده توسط هر تیم اند

 گرفت.
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 13ساعت 

در نهایت امتیازات بدست آمده از مراحل فوق درون فرمولی که قبل از ها: ی امتیازات کلی تیمپایان رقابت نهایی و محاسبه 

شود. بخشی از این امتیازات نیز مربوط به کل پول صرف شده سبه میها محامسابقات اعالم خواهد شد قرار گرفته و امتیاز نهایی تیم

 های مربوطه اعطا خواهد شد.های اول تا سوم لیگ نیز بر اساس امتیاز نهایی به تیمبرای ساخت روبات است. رتبه

 14ساعت 

 هاهای برگزیده و پایان رقابتاعالم تیم 


