نام لیگ  :ربات های مسیر یاب
تعزیف  :دس ایي هسبثقِ سثبت ثبیذ هسیش سیبُ سا دس صهیي سفیذ یب هسیش سفیذ سا دسصهیي سیبُ ؼی کٌذ .

شزایط عمومی :
 - 1هسبثقِ ؼی دٍ هشحلِ هقذهبتی ٍ ًْبیی دس یک سٍص ثشگضاس خَاّذ شذ .
ٍ - 2صى سثبت حذاکثش  2کیلَگشم هی ثبشذ .
 - 3ا ثعبد سثبت ثِ گًَِ ای ثبشذ کِ دس یک هکعت  20*20*20جبی گیشد .
 - 4دس سبخت سثبت حذاکثش تعذاد سٌسَسّب  7عذد هی تَاًذ ثبشذ .
 - 5هَتَس استفبدُ شذُ ثشای سثبت ثبیذ اص ًَع هیٌی هَتَس گیشثکس داس (

 )RG12ؼجق شکل صیش ثبشذ (ظوٌب دٍس هَتَس

هحذٍدیتی ًذاسد).

خطا ها یی که باعث حذف رکورد می شود :
- 1ثشخَسد سثبت ثب خؽَغ قشهض کٌبسی کِ ثِ فبصلِ  25سبًتی هتشی هسیش اصلی ٍجَد داسًذ .
- 2چشخیذى سثبت ثِ دٍس خَد حتی اگش دٍثبسُ دس هسیش اصلی اداهِ حشکت دّذ .
- 3کشیذى سین هٌجع تغزیِ ثِ گًَِ ای کِ ثش حشکت سثبت اثش ثگزاسد .
- 4تغییش ٍلتبط ٍ جشیبى هٌجع تغزیِ دس صهبى سکَسد گیشی .
( تَجِ :تغییش ٍلتبط ٍ جشیبى قجل اص سکَسد گیشی خؽب هحسَة ًوی شَد)
- 5استفبدُ اص یک سثبت دس دٍ گشٍُ ثبعث حزف ّش دٍتین خَاّذ شذ .
- 6تعَیط  ICدس صهبى سکَسدگیشی هٌجش ثِ حزف سکَسدّبی سثبت خَاّذ شذ .

شزایط سمین :
 - 1صهیي هسبثقِ اص جٌس  MDFثب سٍکش سفیذ ٍ یب چَة لتشٍى ثِ سًگ سفیذ هی ثبشذ .
- 2هسیش حشکت ثِ سًگ سیبُ ثِ عشض حذاقل  14هیلیوتش یب حذاکثش  18هیلیوتش هی ثبشذ .
- 3صهیي هسبثقِ هوکي است داسای شیت  3دسجِ ًسجت ثِ صهیي ثبشذ .

ًَ- 4س پشداصی حتی االهکبى ثِ صَست یکٌَاخت اًجبم هی گیشد ٍلی ّیبت اجشایی دس ثشاثش ًَیض ّبی هحیؽی ّیچ هسَلیتی ثش
عْذُ ًوی گیشد .

قوانین اجزایی :
 - 1هسبثقِ دس  2هشحلِ هقذهبتی ٍ ًْبیی ثشگضاس هی گشدد کِ تعذاد تین ّبی ساُ یبفتِ ثِ هشحلِ دٍم ثِ اصای ّش  5تین  ،یک تین
هی ثبشذ .دسصَستی کِ تعذاد تین ّبی ششکت کٌٌذُ ثش  5ثخش پزیش ًجبشذ ثِ ًضدیک تشیي هعشة  5سًذ هی شَد..
ّ - 2ش تین پس اص فشاخَاًذُ شذى  10دقیقِ صهبى ثشای حبظش شذى دس پیست تست سا داسد (حذاکثش  3ثبس سکَسد گیشی هی تَاًذ
اًجبم دّذ ٍ ثْتشیي سکَسد آى ثجت هی گشدد).
 - 3تجصشُ :چٌبًچِ پس اص  3دقیقِ فشاخَاًی ّیچ یک اص اععبی تین اعالم حعَس ثِ داٍس ًکٌٌذ ثِ هٌضلِ اًصشاف تین ٍ تین حزف
خَاّذ شذ..
 - 4دس صَست ثشٍص ّش گًَِ خؽب سثبت ثبیذ اص اثتذا هسیش سا ششٍع کشدُ ٍ اهتیبص آى سکَسد سا اص دست هی دّذ .
 - 5دس ششٍع هسبثقبت اص سثبت ّش تین عکس گشفتِ شذُ ٍ تب آخش هسبثقبت ثبیذ اص ّوبى سثبت استفبدُ شَد  ( .اجبصُ تعَیط سثبت
سا ًذاسد ) دس صَست هشبّذُ تخلف تین هشثَؼِ اص دٍس هسبثقبت حزف هی گشدد .
 - 6تٌْب ٍسیلِ استجبؼی سثبت ثب ثیشٍى صهیي سین ّبی هتصل ثِ دستگبُ هٌجع تغزیِ است .
تذکز مهم  :کویتِ ثشگضاسی ّیچ هسَلیتی ًسجت ثِ دس اختیبس قشاس دادى هٌجع تغزیِ،سین ثلٌذ،ثبتشی،قؽعبت یذکی ٍ ...ثِ
اععبی تین ًذاسد.ثذیْی است ّشگًَِ اشکبالت ٍ خشاثی دس ایي ٍسبیل ثِ عْذُ اععبی تین هی ثبشذ .
 - 7سشپشست تین ّب دس حیي ثشگضاسی هسبثقبت اعتشاظبت خَد سا ثبیذ ثِ صَست کتجی ثِ هسئَل اعتشاظبت تحَیل ٍ جَاة خَد
سا ًیض ثِ صَست کتجی کِ تَسػ ّیبت داٍساى دادُ هی شَد  ،تحَیل ثگیشًذ .
 - 8اگش دس صهبى هسبثقِ هَسدی پیش ثیبیذ کِ دس قَاًیي پیش ثیٌی ًشذُ ثبشذ تصوین گیشی دس ایي هَسد ثِ عْذُ ّیبت داٍساى
است .

قوانین فنی مزحله مقدماتی:
- 1صٍایبی اًحشاف اص اهتذاد هسیش دس پیچ ٍ خن ّب حذ اکثش  60دسجِ هی ثبشذ .

- 2دس ؼَل هسیش ثشیذگی ّبیی ثِ ؼَل حذ اکثش  5سبًتی هتش ٍ تغییش پٌْبی هسیش ثِ اشکبل صیش ٍ اًذاصُ ّبی رکش شذُ دس
شکل ٍجَد خَاّذ داشت .

- 3شعبع ّبی اًحٌب دس قسوت ّبی هٌحٌی هسیش حذاقل15سبًتی هتش ٍ صاٍیِ چشخش حذاکثش 180دسجِ هی ثبشذ.

- 4دس صَست استفبدُ اص ثبؼشی صهبى سکَسد ثشای ؼی هسیش دس  0/9ثبًیِ ظشة شذُ ٍ سپس ثجت هی شَد.
( صهبى ؼی هسیش ×  = 0/9صهبى ؼی هسیش )
- 5ثشای ّش تین 3ثبس سکَسدگیشی هی شَد ٍ ثْتشیي صهبى ثجت هی شَد .

قوانین فنی مزحله نهایی:
دس ایي هشحلِ عالٍُ ثش قَاًیي هشحلِ ی هقذهبتی رکش شذُ تغییش شکل ّبی صیش ًیض دس هسیش ٍجَد خَاّذ داشت .
- 1جبثجبیی سًگ صهیٌِ ٍ سًگ هسیش(یعٌی اگش دس کل هسیش سًگ هشکی ٍ صهیٌِ

ام دی اف ثبشذ دس ایي تغییش شکل صهیٌِ

هشکی هی شَد ٍ هسیش ام دی اف هی شَد)

 - 2صاٍیِ اًحشاف اص هسیش اصلی هوکي است اص 70الی  90دسجِ ثبشذ .

- 3هوکي است دس قسوتی اص هسیش چٌذ خػ اًحشافی ثِ شکل صیش ثِ صَست هتقبؼع ثب هسیش اصلی تعجیِ شذُ ثبشذ.

