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قوانین لیگ ربات های زیردریایی RC
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ربات های زیردریایی RC
بنام خدا

تهیه و تدوین آیین نامه:

شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب
اولین تولید کننده ربات های زیردریایی صنعتی در ایران

مقدمه:
دومین دوره مسااقاتق راق هقی زیردریقیی کقرون کقپ اق هدف اسااادقده از دا ،ت ربرا ،تقیتیو و ،وروری در شیرااارد ایده
هقی جدید و کقراردی در صاایقی رای و دریقیی ارگزار می شااود .محور اص ا ی این مسااقات ،طراحی و سااققو شاایقورهقیی اق
کقراردهقی گو،قگون اسو.
لذا امید اسااو در این دوره از مسااقاتق اق ری هر ی ،ایرااار و رتویو ارراقط صاای و و دا،ر ا قهت گقمی رو ا ،ج و ج و
د سایقای ا ،رکیولوژی هقی اررر و ر شیقیی دا ،ربویقن و مراکز ع می و رحتیتقری اق صیقی رب و دریقیی و ع وم شی ررفا ،در
این زمیی ،ارداشا ،شود.

شرایط عمومی:
-1ر داد اعضقی هر ریم میروا،د حداتل  3و حداکثر ، 8در اقشد.
-2اعضقی هر ریم موظف ا،د اق لاقس ماحد الرکل در مسقاتق حضور یقاید(.امایقز  ،قیی ریم هقیی ک ،لاقس ماحدالرکل
،داشا ،اقشید در ضریب  9.05ضرب قواهد شد)
-3هر فرد ری ق مبقز ا ،حضور در یک ریم می اقشد(.حضور فرد ا ،عیوان سرشرسو در دو ریم ایمق ،اسو)
شرایط اختصاصی :
 )1اا قد راق میاوا،د حداکثر ( 89*89*159طول*عرض*ارردقع) سق،ایمار اقشدت ا ،گو ،،ای ک ،راق در یک مک ب
فرضی اق اا قد فوق ترار گیرد.
" در صور عدم مطقاتو اا قد راق اق ا،دازه قواسا ،شدهت راق از دور مسقاتق حذف قواهد شد" .
 )2حداکثر وزن مبقز راق

 79کی وگرم می اقشاااد .راق

شد(.ادون در ،ظر گرفان وزن رادیو و رب یزا کیارلی)
 )3اشرارور از طریق دید مساتیم میاوا،د راق را هدیو ،مقید.

هقی اق ی  79کی وگرم از دور مساااقاتق

حذف قواهید

دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق
ربات های زیردریایی RC

 )4حداکثر عمق اساخر محل مسقات 6 ،مار اسو.
 )5اسادقده از مخزن اق سو ماغیر در راق مبقز می اقشد.
 )6اطراف شروا ،،هق حامق از تقب محقفظ یق داکو اسادقده شود.
 )7اسادقده از روغن هق و مواد ر ییده ای ک ،اقعث رلودگی رب می شو،د غیر مبقز اسو و ساب حذف راق

از مسقاتق

می گردد.
 )8ریم ارگزاری و هیئو داوران هیچ گو ،،مسئولیای در تاقل وجود ،ویزهقی محیطی یق رداقل فرکق،سی ار ع ده ،دارد.
 )0فرقر هرگو ،،گقز اسادقده شده در راق ،اقید از  6 barایرار اقشد.
 )19اسادقده از رر تمواد میدبره یق واکی

هقی شر قطر شیمیقیی درون راق ممیوع اسو.

ارائه:
در این مرح  ،هر ریم اقید ا ،مد  15دتیت ،اق اسادقده از ،رم افزار  power pointیق ،رم افزار مرقا ،شرح مخاصری از ،کق
فیی راق شقمل الکارو،یکت سققوت مکق،یکت ،رم افزارت کیارل و  ...اپردازد .در این مرح  ،در صور ارائ ،ا ،هر ریم حداتل29
امایقز و عیوه ار ان در صور یرم گیر اودن ارائ ،اق ،ظر کمیا ،داوران از یک رق  +19امایقز در ،ظر گرفا ،می شود.

آزمون سرعت رو سطحی
در این مرح  ،راق از ،تط START ،شروع ا ،حرکو می کید و شس از طی کردن م سیر ی م ساطیل شکل ا ،ا،ا قی م سیر
می ر سد و یک روپ را لمس میکید.و ارا سقس زمقن طی شده امایقز دهی می رود .حداکثر زمقن اجرای این ریام 5دتیت ،می
اق شد.ارقورد ا ،موا ،دارای امایقز میدی اوده )(errorک ،در رااط ،ی زیر لحقظ شده ا سو .امایقزگیری در این مرح  ،میوط
ا ،شقیقن رسق،دن مقموریو در مد زمقن ر یین شده اسو.
[(3500 − (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠) ∗ 10)) − (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 200)] /10
توس ا ،زیر اب در ازمون روسطحی ،یز م قدل قطق در ،ظر گرفا ،شده و اقعث کسر امایقز میرود.
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آزمون تماس با هدف ()Touch Buoy
در این مرح  ،راق اقید روسط هقب ج وی قود اق اقدکیک هقی ترار داده شده در زیر رب اصقاو ،مقید.
ا ،ازاء رمقسی ک ،میبر ا ،م دوم کردن اقدکیک شود  15امایقز و در صورری ک ،رواق اق اقدکیک ارقورد کید و اقدکیک
م دوم ،رااود  19امایقز در ،ظر گرفا ،میرااود .حداکثر زمقن اجرای این عم یق  15دتیت ،می اقشااد.ارای هر ارقورد اق
طیقب ماصل اقدکیک  5امایقز میدی در،ظر گرفا ،میرود(. )error

گذر از گیت ()Gate pass
در این مرح  ،راق اقید از  3گیو مرخص عاور کید .ا،دازه گیو1و 2ا ،شکل مرا 1.2*1.2mاسو .در این مرح  ،گذر
از هر گیو  30امایقزدارد .گیو شمقره  3اق اا قد  2.2*1.2mا سا ،اوده و راق اقید اق هل دادن یک شق سی (هل دادن
شقسی ،یروی ییدان زیقدی ،میخواهد) درب را اقز کید و شس از عاور از گیو 50امایقز کسب کید .مد زمقن ا،بقم این
ایام 15دتیت ،اسو .ا ،ازاء هر ارقورد ا ،اد ،،گیا ق  5امایقز کسر می ردد.
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شکل،:2مو،،ی گیو اق درب

ازمون سرعت زیر سطحی
در این مرح  ،راق از ،تطSTART ،در زیر اب شااروع ا ،حرکو می کید و شس از طی کردن مساایر ی مساااطیل شااکل ا،
ا،ا قی مسیر می رسد و یک روپ را لمس میکید و اراسقس زمقن طی شده امایقز دهی میرود .حداکثر زمقن اجرای این ریام
5دتیت ،می اق شد.ارقورد ا ،موا ،دارای امایقز میدی اوده )(errorک ،در رااط ،ی زیر لحقظ شده ا سو .امایقزگیری در این
مرح  ،میوط ا ،شقیقن رسق،دن مقموریو در مد زمقن ر یین شده اسو.
[(3500 − (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠) ∗ 10)) − (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 200)] /10
ص ود ا ،زیر اب در ازمون روسطحی ،یز م قدل قطق در ،ظر گرفا ،شده و اقعث کسر امایقز میرود.
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مرح  ،فرود ()Landing
در این مرح  ،راق اقید از  Portرغقز مسقات ،را شروع کید ار روی محل ر یین شده فرود ایقید (اا قد محل )2*2mو
سپس ا ،مد  5ثق،ی( ،اق اشقره اشرارور و روسط داور شمقر

می شود) در محل ترار گیرد دمق و عمق را ا،دازه گیرد و

سپس ا، ،تط ،شقیقن مراج و کید .ا،بقم  Landigاق موفتیو +50ا،دازه گیری دمق  20امایقز ا،دازه گیری عمق  20امایقز
و ارگرو رق  Portشروع و رمقس اق روپ مرخص شده  10امایقز در اردارد.
زمقن اجرای این مقموریو حداکثر 12دتیت ،اسو.
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روج:،هر ،وع ارقورد اق کف اساخرت دیواره هق و همچیین المق ،قی ییده شده درون اساخر ک ،اقعث رخریب ان شودت
میبر ا ،حذف ریم از مسقاتق می ردد.

روج :،در صور داشان هرگو ،،اعاراض فتط ا ،صور کاای و ارائ ،ا ،سرشرسو لیگ تقال تاول
می اقشد .عدم رعقیو این موضوع اقعث حذف ریم می شود.

تصمیم گیری در خصوص سایر موارد پیش بینی نشده دراختیار کمیته داوران می باشد و در زمان برگزاری مسابقه مشخص
می گردد.
این قوانین تا  61روز قبل از برگزاری مسابقات امکان تغییر و به روز رسانی را دارند.

وااسا ی جدا،قشذیر اتاصقد ج ق،ی از اتاصقد دریق و عبین شدن اتاصقد دریق اق ز،دگی امروز ارر ،رقن از اهمیو صی و
رایت دریقییت دریق،وردی و اتاصقد ،قشی از این صی و اسو.
ارراقط ری قریگ جوام ارری و رویکرد ر ،ق ا ،اتاصقد دریق ا یوان متول ،ای جدا،قشذیر از ز،دگی جوام ا،سق،ی ،مقیقن
شده اسو.

