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أولمبياد الروبوت العالمي 2021
نموذج أولي

مهندسو المستقبل
تحدي مركبات  WROذاتية القيادة

الهندسة بمستوى مختلف
للطالب في عمر 19-15
نسخة  14يناير

لشركاء  WROالدوليون المتميزون
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تغييرات مهمة لموسم 2021
للفرق المهتمة بالمشاركة في هذا التحدي ،قمنا بإنشاء دليل ارشادي لشرح المزيد عن مواصفات الروبوت والحلول التقنية الممكنة واألخطاء
الشائعة .يمكن للطالب البدء في تكوين فكرة عن كيفية إعداد روبوت لهذا التحدي .ألق نظرة على دليل الخطوات األولى هنا!
تم تعديل المستند وفقًا للتعليقات الواردة بشأن القواعد المنشورة لموسم  ، 2020وميّزت التغييرات باللون األصفر في هذا المستند أيضًا.
 .1تقليل عرض المنطقتين الثانية والخامسة من القسم األزرق إلى  200مم.

 .2إزالة شرط تنفيذ آلية توجيه آكرمان ،مع تحديث البند  9.2.3لتحديد متطلبات المخطط الحركي للروبوت :يجب أن يعتمد الروبوت على
هيكل رباعي العجالت مع محرك قيادة واحد ومشغل توجيه واحد من أي نوع.

تم عمل بعض التغييرات في هذا االصدار

 14يناير

بعد المرجعة ،تم إضافة بعض التعديالت (تم تمييزها باللون األخضر)
 .1تم تعديل البطاقات المستخدمة في السحب للمباريات النهائية .فالخط األسود السميك على البطاقة يعني الحد الداخلي لميدان اللعبة.
 .2تم تحديث الطريقة التي توضح اتجاه الروبوت في منطقة البدء بإزالة ذكر آلية توجيه أكرمان.
 .3تم تحديث مقاسات مناطق البداية في مواصفات مضمار التحدي لتكون متسقة مع أحدث إصدار من المضمار.
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 .١المقدمة
ضا يرون إمكانات عالية في
إن القيادة الذاتية ثورة جديدة في عصرنا الحالي .الشركات الكبرى والناشئة ومخططو المدن والمستثمرون أي ً
الروبوتات أو السيارات أو الحافالت أو الشاحنات أو القطارات ذاتية القيادة.
في أولمبياد الروبوت العالمي  ،WROجميع الروبوتات ذاتية القيادة سواء في ملعب عادي أو ملعب كرة قدم .لكن القيادة الذاتية في حياتنا
اليومية ال تزال تحديًا .يتحدث الباحثون عادة عن المستويات الستة للقيادة الذاتية" ،"autonomationبداية من عدم وجود األتمتة او وجودها
بشكل كامل.١
من خالل الشكل الجديد لهذا التحدي ،نريد من الطلبة في المدارس حل مهمات المسابقة بشكل هندسي يساهم في حل تحديات العالم الحقيقي.
يسعدنا أن نعلن أننا مدعومون من عدة شركاء رائدين في الصناعة لخلق أفضل تجربة.

 .٢مضمار التحدي
يوضح الرسم التالي مضمار التحدي مع عناصره.

الشكل  .1مضمار التحدي بشكل مفصل.
يمثل مضمار التحدي مسار السباق حيث وضعت الفتات المرور (ممثلة باألعمدة الملونة).
١لمعرفة المزيد الق نظرة على:
https://www.youtube.com/watch؟ v=zfkDXQ4pS2kأو https://www.youtube.com/watch؟v=aWmmy966NlI
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يتكون المضمار من ثمانية أقسام :أربعة أقسام حمراء (قسم الزاوية) على زوايا الحلبة ،وأربعة أقسام زرقاء.

الشكل  .2األنواع المختلفة ألقسام مضمار التحدي
كل األقسام الزرقاء تحوي على  ٦مناطق .كل قسم أزرق يحوي على منطقة داخلية لوضع الروبوت.
يوجد  ٤تقاطعات على شكل حرف  Tوتقاطعين على شكل حرف  Xلوضع الالفتات المرورية .وتسمى هذه التقاطعات بمواضع الالفتات
المرورية.

الشكل  .3مواضع الفتات المرور في القسم األزرق
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 .٣وصف التحدي
لهذا الموسم سيكون تحدي الروبوت ذاتي القيادة تحديا للوقت! لن يكون هناك عدة روبوتات على الحلبة ،بل روبوت واحد فقط بقيادة ذاتية
خالل كل الدورات .توضح الالفتات المرورية الجانب المفترض قيادة الروبوت فيه .إذا كانت الالفتة المرورية باللون األحمر ،يجب االلتزام
بالمسار االيمن .وإذا كانت باللون األخضر ،يجب االلتزام بالمسار األيسر.
إلتمام السباق ،يجب على الروبوت أن يسير في ثالث دورات بدون أن يحرك أو يسقط الالفتات المرورية.
سيختلف اتجاه قيادة الروبوت على المسار (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة) باختالف المباريات .يحدد موضع بدء
الروبوت وكذلك عدد الفتات المرور ومواقعها عشوائيا بالسحب قبل المباراة (بعد الفحص).

 .٤خيارات التحدي
هناك نوعان من المباريات :مباريات تصفيات ومباريات نهائية.
تتكون النهائيات الدولية من مباراتي تصفيات ،ومباراتين نهائية .يكون اتجاه قيادة الروبوت المسموح به في إحدى التصفيات في اتجاه عقارب
الساعة ،وفي المباراة األخرى عكس اتجاه عقارب الساعة .سيتم اختيار اتجاه المباراة األولى عشوائيا عن طريق رمي عملة معدنية بعد وقت
الفحص لمباراة التصفية األولى .وينطبق األمر نفسه على المباريات النهائية .يسمى االتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه الروبوت أثناء المباراة
باتجاه قيادة المباراة.

 ٤.١مباريات التصفيات
لن يكون على الحلبة أي الفتات مرور في مباريات التصفيات.

الشكل  .4ميدان مباريات التصفيات

يمكن أن تكون المسافة بين حدود المسار إما  1000مم أو  600مم ( 100 -/+مم للنهائي الدولي).
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الشكل  .5أمثلة على اختالف مضمار التحدي لمباريات التصفيات
بعد اختيار اتجاه قيادة المسار ،يمكن استخدام اإلجراء التالي لتحديد نقطة انطالق الروبوت والمسافة بين حدود المسارات:
 .1اقذف العملة المعدنية مرتين لتحديد قسم البداية .يوضح الشكل أدناه أي قسم يتوافق مع أي مجموعة من الرميات (على سبيل المثال "كتابة
وصورة" تعني أن القرعة األولى هي الكتابة والثانية هي الصورة).

الشكل  .6نتائج قرعة العمالت لتحديد قسم البداية

 .2اقذف العملة أربع مرات لتحديد القسم الذي ستقصر فيه مسافة بين حدود المسار .فالقرعة األولى لتحديد قسم البداية ،والقرعة
الثانية لتحديد القسم التالي في اتجاه عقارب الساعة ،وهكذا ...والصورة تعني ممرا واسعا ،والكتابة تعني ممرا ضيقا.
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الشكل  .7المخطط األيسر لنتائج قرعة "كتابة -صورة  -كتابة -كتابة".
المخطط األيمن لنتائج قرعة "صورة -صورة -كتابة -كتابة"
 .3ارم حجر النرد لتحديد نقطة البداية .المنطقة أعلى اليسار لـ " ،"1وأسفل اليمين لـ " ."6إذا كانت المنطقة داخل حدود الجدار،
يجب رمي النرد مرة أخرى.

الشكل  .8مخطط المناطق بناء على حجر النرد

سينفذ هذا اإلجراء بعد الفحص قبل كل مباراة تصفية لذلك يختلف موضع انطالق الروبوت والمسافات بين حدود المسار في كل
مباراة.
 ٤.٢المباريات النهائية
خالل المباريات النهائية ،ستوضع األعمدة الحمراء والخضراء على مضمار السباق كالفتات مرورية .ستكون المسافة بين حدود المسار دائ ًما
 1000مم ( 100 -/+مم للنهائي الدولي).
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الشكل  .9أمثلة على مضمار التحدي للمباريات النهائية

يمكن اختيار موضع البداية للروبوت ومواضع الالفتات المرورية باإلجراء التالي (بافتراض أنه تم تحديد اتجاه قيادة المباراة بشكل منفصل):
ارم العملة مرتين لتحديد الجزء الذي ستوضع فيه الفتة المرور .يوضح الشكل أدناه تمثيل كل قسم مع نتائج القرعة (على سبيل المثال" ،كتابة
ِ .１
وصورة" تعني أن القرعة األولى هي كتابة والثاني صورة).

الشكل  .10نتائج رمي العمالت المعدنية تحدد القسم الذي توضع فيه الفتة مرور واحدة.
 .2ضع إحدى عشرة بطاقة في صندوق أو كيس غير شفاف .اسحب بطاقة واحدة من الصندوق لتحديد مواقع الفتات المرور في القسم األزرق
(في اتجاه عقارب الساعة) بعد تحديد القسم في الخطوة السابقة .يمثل الخط األسود السميك في البطاقة الحدود الداخلية لمضمار التحدي .بدون إعادة
البطاقة إلى الصندوق ،اسحب بطاقة أخرى لتحدد مواقع الفتات المرور في القسم األزرق التالي ،كرر العملية لألقسام الزرقاء المتبقية.
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شكل  .11إحدى عشرة بطاقة مع مواقع إشارات المرور داخل القسم
في النهاية ،سيتم تحديد باقي مواقع الفتات المرور في كل األقسام الزرقاء.
يحدد لون الالفتة:
• إذا كان اتجاه القيادة مع عقارب الساعة ،فإن جميع الالفتات القريبة من الحد الداخلي ستكون خضراء ،بينما الالفتات القريبة من
الحد الخارجي المسار ستكون حمراء.
• إذا كان اتجاه القيادة عكس عقارب الساعة ،فإن جميع الالفتات القريبة من الحد الداخلي للمسار ستكون حمراء ،بينما الالفتات القريبة من الحد
الخارجي ستكون خضراء.

على سبيل المثال في المخطط (أ) في الشكل  ،12نتائج رمي قطعة النقد للقسم األزرق األول هي (صورة وصورة) ،ثم كان ترتيب
البطاقات .2 ، 4 ، 10 :أما للمخطط (ب) فنتائج رمي قطعة النقد (كتابة وكتابة) للقسم األول ،وكان ترتيب البطاقات، 11 ، 10 :
.6
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(ب)

(أ)
الشكل  .12أمثلة على مواقع الفتات المرور للمباريات النهائية

 .3ارم العملة المعدنية مرتين لتحديد قسم البداية .كما في خطوة تحديد قسم البداية في مباراة التصفيات.
 .4ارم العملة المعدنية لتحديد منطقة انطالق الروبوت فـ (صورة – صورة) تقابل المنطقة الوسطى من النصف (الجزء) األول من القسم في
اتجاه القيادة .أما (كتابة – كتابة) فتقابل المنطقة الوسطى من النصف الثاني من القسم في اتجاه قيادة المباراة.

على سبيل المثال ،في المخطط (أ) في الشكل  ،12ظهرت (صورة -صورة) لتحديد منطقة البداية بينما للمخطط (ب)، ،كانت
النتيجة (كتابة –كتابة).

 .٥وثائق الروبوت
الهندسة الحقيقية عبارة عن تعلم وابتكار الحلول ومشاركتها مع المجتمع لتطوير األفكار .سيطلب من الفرق باإلضافة إلى تصميم الروبوت
وبرمجته ،تقديم عرض عبر اإلنترنت لعرض سير عملية الهندسة والنتيجة النهائية.
يجب على كل فريق تقديم ما يلي:
• صورتان للفريق :صورة رسمية وأخرى عفوية مع جميع أعضاء الفريق.
•  6صور للروبوت (من كل جانب من األعلى واألسفل).
• رابط لمقطع يوتيوب يوضح قيادة الروبوت الذاتية (يمكن أن يكون مدر ًجا للجميع أو متاح للمشاهدة عن طريق الرابط -غير مدرج ،)-وأال تقل
مدة قيادة الروبوت فيه عن  30ثانية.
• رسم تخطيطي للمكونات الكهرو ميكانيكية بصيغة  JPEGأو  PNGأو  PDFيوضح جميع العناصر (القطع والمحركات
اإللكترونية) المستخدمة في الروبوت وكيفية ربطها مع بعضهم البعض.
• رابط لمشروع  GitHubعام مع الكود البرمجي لكل العناصر المبرمجة في المسابقة .قد يتضمن المشروع أيضًا ملفات النماذج
المستخدمة بالطابعات ثالثية األبعاد وآالت القطع بالليزر وآالت  NCNلصنع عناصر الروبوت .يجب أن يحتوي سجل
التسجيل ” ” commitsعلى ثالث تسجيالت " "commitsعلى األقل – يجب أن تكون األولى قبل المسابقة بشهرين كحد
أعلى -وأن تحتوي على ماال يقل عن  ٥/١خمس الكود البرمجي النهائي .والثانية قبل شهر من المسابقة كحد أعلى .والثالثة قبل
المسابقة بيوم واحد كحد أعلى.
10
World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd. 2

 – WRO 2021تحدي الروبوتات ذاتية القيادة – الهندسة على مستوى
مختلف

يجب أن يحوي مشروعك على ملف ” “README.mdمع وصف قصير باللغة اإلنجليزية (ال يقل عن  ٥٠٠٠حرف) عن الحل
المصمم ،لتوضيح الوحدات التي يتكون منها الكود ،وكيفية ارتباطها بالمكونات الكهرو ميكانيكية للروبوت ،وكيفية تحميل الكود
البرمجي وتشغيله وتحديثه لوحدة التحكم في الروبوت.
تمنح وثائق الروبوت الفريق نقاطا إضافية

 .٦قوانين التحدي
مدة المباراة:
• مدة كل مباراة تصفية ثالث دقائق
• مدة كل مباراة نهائية ثالث دقائق
آلية البدء:
• يتم اختيار اتجاه قيادة المسار عشوائيا قبل أول مباراة ،بعد الفحص.
• يتم تحديد موضع بدء الروبوت ومضمار التحدي على النحو الموصوف أعاله قبل بدء كل مباراة ،بعد الفحص.
• يكون اتجاه القيادة ،وموضع البدء ،وشكل المضمار كما هو لجميع الفرق خالل نفس المباراة.
بداية المباراة:
• يجب أن يكون الروبوت موجود في أي جزء من منطقة البداية بحيث تكون داخل المنطقة بالكامل.
• يجب أن يكون الروبوت موجها بحيث تكون عجلتا المحور األمامي (يجب على الحكام سؤال الفريق مقد ًما عن المحور األمامي) بالقرب من
القسم األحمر (قسم الزاوية) التالي باتجاه قيادة المباراة ،بينما تكون العجلتان األخريان بالقرب من القسم األحمر (قسم الزاوية) من االتجاه المعاكس.
• يجب أال تتجاوز أبعاد الروبوت  200 × 300مم وارتفاع  300مم خالل المباراة.
• يبدأ العداد بحساب الوقت عندما يعطي الحكم إشارة البدء .ملحوظة :نظرا ألن المدة الزمنية إلكمال التحدي أمر حاسم في المباراة
النهائية ،سيحسب حكمان الوقت في المباراة النهائية ،ثم سيحسب متوسط القراءتين.
قطع إضافية:
• ال يُسمح للروبوت بترك قطع إضافية في مضمار التحدي أو ترك عالمات غير قابلة لإلزالة (مثل الطالء) أثناء المباراة عن قصد .إذا انتهك
الروبوت هذه القاعدة ،ستوقف المباراة ويجب على أعضاء الفريق إيقاف الروبوت .ستحسب نتيجة هذه المباراة صفرا ،وسيتم احتساب الحد األقصى
للمدة الزمنية .للحكام الحق في التحقق من الكود البرمجي للفريق عند االشتباه.
أثناء المباراة:
• يجب أن يسير الروبوت في االتجاه الذي تم تحديده على أنه اتجاه قيادة المباراة قبل بدء المباراة.
• ال يسمح للروبوت بتحريك الجدران (إذا لم تكن مثبتة بشكل كامل في الميدان) .الروبوت الذي ينتهك هذه القاعدة سيتم إيقافه من أعضاء الفريق،
وستكون نتيجة هذه المباراة صفرا ،وسيتم احتساب الحد األقصى للمدة الزمنية.
• يجب أن يجتاز الروبوت الالفتة المرورية الحمراء من على اليمين (الصورة (أ) في الشكل  )13والالفتة الخضراء من على اليسار
(الصورة (ب) في الشكل .)13
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(ب)

(أ)
الشكل  .13قوانين المرور من عند الالفتات

• ال يُسمح للروبوت بتحريك الالفتات المرورية (األعمدة الملونة) أو إسقاطها ،ولن تتوقف المباراة عند انتهاك هذه القاعدة أثناء المباراة ،لكن لن
يحصل الفريق على نقاط إضافية .تعد الالفتة المرورية متحركة عن موضعها إذا خرج أي جزء منها خارج دائرة موضع الالفتة المرسومة
والمحددة على الحلبة .لمزيد من التفاصيل ،راجع الملحق أ  ،القسم .1
• يُسمح للروبوت بالقيادة في االتجاه المعاكس التجاه قيادة المباراة المحدد في قسمين فقط :القسم الذي تغير فيه االتجاه ،والقسم
المجاور له.

• يجب أن يعود الروبوت إلى قسم البداية بعد القيادة لثالث دورات للحصول على نقاط إضافية .ملحوظة :بمجرد مغادرة الروبوت
جزئيًا لقسم البداية ،يصبح هذا القسم أيضًا قسم النهاية.
• يمكن للفريق طلب اإلذن إلجراء إصالحات مرة واحدة لكل مباراة :أخرج الروبوت ثم قم بإصالح األجزاء الميكانيكية أو
اإللكترونية ،ثم أعد الروبوت إلى المسار الصحيح ،وسط القسم الذي أخرج منه ،مع العلم بأن مؤقت المباراة لن يتوقف .ال يُمنح
اإلذن إال إذا توقف الروبوت ،األسباب المحتملة للتوقف :مشاكل إلكترونية أو ميكانيكية ،أو ألن الروبوت اصطدم بالحائط ثم
علق .لن يُمنح اإلذن لروبوت متحركة-إذا كان أي جزء منه يتحرك بمعدل  50ملم في  5ثوان .لن يُمنح اإلذن إذا بدأ الروبوت
الدورة الثالثة (اجتاز قسم الزاوية (القسم األحمر) بالكامل قبل اللفة األخيرة) .ال يُسمح بتحميل برامج على أي جهاز تحكم في
الروبوت كجزء من إجراءات اإلصالح ،وال يسمح بإدخال أي بيانات .سيتم استبعاد الفريق الذي ينتهك هذه القواعد من هذه
صفرا ،وسيتم احتساب الحد األعلى للمدة الزمنية.
المباراة ،وستكون نتيجة هذه المباراة
ً
نهاية المباراة:
• تنتهي المباراة ويتوقف الوقت عند حدوث إحدى الحاالت التالية:
§ انتهاء وقت المباراة.
§ بعد إتمام ثالث دورات كاملة ،يتوقف الروبوت في قسم النهاية بحيث يكون الروبوت بالكامل داخل القسم في المضمار .لمزيد من التفاصيل
الرجوع إلى الملحق أ ،القسم .2

مالحظة  :1يجب أن يتوقف الروبوت في قسم النهاية ذاتيّا .إذا قام أحد أعضاء الفريق باستخدام إحدى الطرائق الموضحة
أدناه عندما يكون الروبوت ضمن قسم النهاية وفرض إنهاء المباراة ،فلن يتم اعتبار ذلك توق ًفا ذاتيا ،ولن يتم احتساب نقاط
للتوقف.
مالحظة  :2إلثبات التوقف الكامل في قسم النهاية ،يجب أن يتوقف الروبوت لـ  15ثانية .قد يجد الحكام سلوك الروبوت
مريبا إذا استمر بالتحرك بعد نهاية المباراة ،وقد ال تحسب نقاط التوقف في قسم النهاية.
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§ بعد إتمام ثالث دورات كاملة ،يجب أن يتعدى الروبوت قسم النهاية بحيث يكون داخل قسم الزاوية (القسم األحمر) الذي يلي
قسم النهاية باتجاه قيادة المباراة .لمزيد من التفاصيل ،راجع الملحق أ  ،القسم .3
§عندما يعبر الروبوت على حدود القسم مرتين أثناء القيادة في االتجاه المعاكس التجاه قيادة المباراة .لمزيد من التفاصيل راجع
الملحق أ ،القسم .4
§ عندما يتجاوز الروبوت الالفتة من الجانب غير الصحيح ،ويقطع بأكمله الخط الممتد من الحد الداخلي إلى الحد الخارجي الذي
تقع فيه الالفتة .لمزيد من التفاصيل ،راجع الملحق أ ،القسم .5
§ عندما يلمس عضو من أعضاء الفريق الروبوت دون إذن الحكم بإجراء إصالحات.
§ عندما يلمس عضو الفريق الحلبة والجدار دون إذن الحكم بإجراء إصالحات.
§ عندما يلمس عضو في الفريق عناصر التحدي.
§ عند قيادة الروبوت خارج المسار (بتحريك الجدار) أو خارج مضمار التحدي.
§ عندما يلحق الروبوت أو عضو الفريق ضررا بالمضمار أو بأحد العناصر.

• الحظ أنه وفقًا للقوانين المذكورة أعاله ،يمكن للفريق إيقاف المباراة (بلمس جدران المضمار أو القيام بأي من الحاالت المذكورة
أعاله على سبيل المثال) ،لكن لن يكون بإمكانهم استئناف المباراة بعد التوقف وستنتهي المباراة.

 .٧آلية احتساب النقاط
ستحسب النقاط في نهاية كل مباراة.
الحد األعلى للنقاط:
•  31نقطة لمباراة التصفيات.
•  39نقطة للمباراة النهائية.
•  10نقاط لوثائق الروبوت.
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قيمة النقاط

المتطلبات
١
١.١
١.٢

الحد المتوفر

القيادة
سير الروبوت من قسم آلخر باتجاه قيادة المباراة .ينطبق هذا على قسم االنطالقة ،ولكن ال ينطبق على قسم النهاية والقسم الذي يليه.

إتمام الروبوت دورة كاملة ،بمروره من  8أقسام بنجاح باتجاه قيادة المباراة .ويحسب قسم البداية (قسم االنطالقة) من األقسام الثمانية للدورة األولى.

١

٢٤

١

٣

تعد الدورة مكتملة إذا خرج الروبوت كامال من آخر قسم أحمر (قسم الزاوية) في الدورة .ويمكن للروبوت أن يتحرك في االتجاه المعاكس بعد ذلك،
وستحسب الدورة.

١.٣

توقف الروبوت بعد إتمام ثالث دورات في قسم النهاية.

٤

٤

١.٤

توقف المباراة قبل أن يكمل الروبوت ثالث دورات ،مع عدم تحرك الالفتات المرورية أو سقوطها في األقسام التي مر بها الروبوت كامال .يطبق على
المباريات النهائية فقط.

٤

٤

١.٥

إتمام ثالث دورات بدون تحريك الالفتات المرورية أو سقوطها .يطبق في المباراة النهائية فقط.

٨

٨

١.٦

إجراء الفريق إلصالحات بإخراج الروبوت من المضمار ،حتى لو لم تكن اإلجراءات ناجحة

مجموع نقاط المباراة مقسوما على ٢

وثائق الروبوت
٢.١

صور الفريق

١

١

٢.٢

 6صور للروبوت

١

١

٢.٣

رابط لمقطع يوتيوب

٢

٢

٢.٤

رسم تخطيطي للمكونات الكهروميكانيكية

٤

٤

٢.٥

كود  GitHubالبرمجي

٢

٢
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يسجل الوقت الذي يقيسه الحكم في لحظة نهاية المباراة وسيستخدم الح ًقا لتحديد أفضل وقت مباراة .في المباريات النهائية ،يتم احتساب قيمة
متوسط قراءتي حكمين .عند استبعاد فريق أو روبوت من المباراة ،يكون الحد األقصى للوقت المعطى هو ( 3دقائق).
تعتمد تصنيفات الفرق في مباريات التصفيات على النقاط التي حصل عليها كل فريق في أفضل مباراة تصفية أجراها .إذا حصل فريق على
نفس النتيجة في كلتا المباراتين ،فسيتم اختيار المباراة ذات أقل وقت كأفضل مباراة تصفية.
تُصنف الفرق المشاركة في المنافسة كاملة بنا ًء على مجموع النقاط التي كسبها كل فريق في أفضل مباراة تصفية نهائية ،والنقاط المكتسبة من
أفضل مباراة نهائية ،باإلضافة لنقاط توثيق الروبوت .إذا حصل فريق على نفس النتيجة في كلتا المباراتين النهائيتين ،فسيتم اختيار المباراة
ذات أقل وقت كأفضل مباراة نهائية.
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 .٨مواصفات الحلبة
 8.1الحلبة
• قياس حلبة التحدي هو  3200 × 3200مم ( 5 -/+مم) .والمربع الداخلي داخل الحلبة هو مضمار السباق بقياس  3000 × 3000مم
( 5 -/+مم).
• اللون الرئيسي للمسار هو األبيض.
• المسار محاط بجدران (خارجية) بارتفاع  100مم.
• اللون الداخلي للجدران الخارجية أسود ،ولم يتم تحديد اللون الخارجي للجدران الخارجية.
• توجد جدران (داخلية) إضافية تحيط بالقسم الداخلي للمسار بارتفاع  100ملم.
• اللون الخارجي للجدران الداخلية أسود .اللون الداخلي للجدران أسود .لون الحافة العلوية للجدران أسود.
• لم يتم تحديد سماكة كل من الجدران الخارجية والداخلية.
• المسافة بين الجدران الخارجية والداخلية تعتمد على نوع المباراة ،وهي موضحة في فقرة "خيارات التحدي".
• توجد خطوط برتقالية وزرقاء على المسار .سماكة الخطوط  20ملم ،ولون الخطوط البرتقالية هو  ،)0 ، 100 ، 60 ، 0) CMYKأما
الخطوط الزرقاء فهو .)0 ، 0 ، 80 ، 100( CMYK
• توجد خطوط متقطعة بسمك  1مم في الحلبة لتحديد مناطق انطالق الروبوت ،ولون الخطوط المتقطعة هو 0 0 0( CMYK
.)30
• قياس كل منطقة انطالقة  500 × 200مم.
• توجد مربعات لتحديد األماكن التي يمكن أن يوضع بها الفتات المرور .سمك خط موضع الفتة المرور  1مم ولون الخط 0 0( CMYK
.)30 0
• قياس كل موضع الفتة مرور  50x50مم.
• المنطقة التي تحدد تحرك الفتة المرور معينة كدائرة حول موضع الالفتة .سمك خط الدائرة  0.5مم .اللون من الخطوط 0 20) CMYK
.)0 100
• قطر الدائرة  85ملم.
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 خريطة حلبة التحدي وقياساتها.14 الشكل
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الشكل  .15ارتفاع الجدران الخارجية والداخلية

 8.2تصميم جدار حلبة النهائيات الدولية
ستطبع الجدران في النهائيات الدولية ،لذلك ،لن تكون مسطحة عند نصبهم في الحلبة:
• لن تكون المسافة بين جدران القسم األزرق الواحد ثابتة ولكن لن يتعدى الجدار الخارجي الخط األصفر ،وسيكون الجدار
الداخلي بداخل القسم الداخلي للمسار بالكامل (المربع  1000مم ×  1000مم) ؛
• قد تكون زوايا الجدار مستديرة.
سيكون لون الجدران أسودا.

الشكل  .16مثال على تصميم الحلبة للنهائيات الدولية
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 8.3الفتات المرور
• شكل كل الفتة مرور هو متوازي مستطيالت قائم بأبعاد  50x50x100مم.
• بناء على عملية التوزيع العشوائي قبل كل مباراة ،قد يوضع على الحلبة ما يصل إلى  8الفتات حمراء و 8الفتات خضراء.
• لون الفتات المرور الحمراء هو .)55 ، 39 ، 238( RGB ،PANTONE 1795 C
• لون الفتات المرور الخضراء هو .)44 ، 214 ، 68( RGB ،PANTONE 802 C
• مادة الفتة المرور غير محددة.
• وزن الفتة المرور غير محدد.

(أ) (ب)
شكل  .17أبعاد إشارات المرور

 .٩قواعد عامة
 9.1المواد
 9.1.1يمكن أن تكون وحدة تحكم الروبوت حاسوبا أحادي اللوحة (-https://en.wikipedia.org/wiki/Single( )SBC
 )board_computerأو حاسوبا ميكروي أحادي اللوحة (-https://en.wikipedia.org/wiki/Single( )SBM
 )board_microcontrollerمع عدم وجود قيود على العالمة التجارية.
 9.1.2يمكن أن يكون هناك أكثر من حاسوب ()SBCأو ( )SBMعلى الروبوت.
 9.1.3ال يمكن للفرق استخدام أي نوع من أنواع الترددات الالسلكية أو البلوتوث أو الواي-فاي أو أي عنصر اتصال السلكي في الروبوت خالل
المباريات .ويجب إيقاف تشغيلها إن كانت مدرجة في وحدة التحكم ،ويمكن للحكام فحص الكود البرمجي والروبوت للتأكد من عدم استخدامها بأي
وسيلة.
 9.1.4يمكن للفرق استخدام أي أجهزة استشعار من اختيارهم  -ال توجد قيود على العالمة التجارية أو الوظيفة أو عدد أجهزة االستشعار
المستخدمة .تعد الكاميرات من أجهزة االستشعار.
 9.1.5يمكن للفرق استخدام أي محركات كهربائية وماكينات من اختيارهم  -ال توجد قيود على العالمة التجارية أو عدد المحركات
والماكينات المستخدمة.
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 9.1.6يمكن للفرق استخدام أي مكونات إلكترونية  -ال توجد قيود على النوع أو الشركة أو العدد أو الغاية.
 9.1.7يمكن للفرق استخدام أي معدات ضغط هيدروليكي أو معدات ضغط بارومتري أو ملفات لولبية.
 9.1.8يمكن للفرق استخدام أي بطارية من اختيارهم  -ال توجد قيود على العالمة التجارية أو الوظيفة أو عدد البطاريات المستخدمة.
 9.1.9فقط يسمح باألسالك للربط بين مكونات الروبوت الكهروميكانيكية.
 9.1.10يمكن للفرق استخدام عناصر من إنتاج الطابعات ثالثية األبعاد ،وعناصر معدة بآلة  ،CNCوقطع من األكريليك أو الخشب أو المعدن أو أي
مادة  -ال توجد قيود على الغرض من استخدامها.
 9.1.11يمكن تصنيع الروبوت باستخدام أي نوع من معدات األجهزة وبأي مادة .ال يوجد تقييد على نوع معين أو نظام بناء معين.
 9.1.12يمكن للفرق استخدام الشريط الكهربائي ،واألربطة المطاطية ،ولفائف الكابالت ،وأربطة النايلون ،وما إلى ذلك ،ويسمح باستخدام
المواد الالصقة ألي غرض من األغراض.
 9.1.13يجب على الفرق إحضار قطع غيار كافية؛ فاألولمبياد الدولي للروبوت واللجنة المنظمة ليسوا مسؤولين عن الصيانة واالستبدال
في حالة وقوع أي حوادث أو عطل في المعدات.
 9.1.14يمكن تجميع الروبوتات قبل البطولة.
 9.1.15يمكن كتابة برنامج التحكم بأي لغة برمجة  -ال توجد قيود على لغة معينة.
 9.1.16يمكن للمتسابقين عمل البرنامج مسبقًا.
 9.1.17يجب على الفرق إعداد البرامج وإحضار جميع المعدات وأجهزة الحاسب المحمولة التي يحتاجونها أثناء البطولة.
 9.1.18يسمح للفريق بامتالك روبوت واحد فقط ليوم المنافسة ،وال يسمح بروبوتات احتياطية.

 9.2لوائح تصميم الروبوتات
 9.2.1يجب أال تتجاوز أبعاد الروبوت  200 × 300مم وارتفاعها  300مم.
 9.2.2يجب أال يزيد وزن الروبوت عن  1.5كجم.
 9.2.3يجب أن يكون الروبوت ذا  4عجالت مزودة بمحرك قيادة واحد ومشغل توجيه واحد من أي نوع.
يجب أن يكون الروبوت ذا دفع أمامي ( ،(-wheel_drivehttps://en.wikipedia.org/wiki/Frontأو ذا دفع خلفي
( (https://en.wikipedia.org/wiki/Rear-wheel_driveأو رباعية الدفع ((https://en.wikipedia.org/wiki/Four-
 )wheel_driveستستبعد الفرق بالروبوتات ذات الدفع التفاضلي )(https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_wheeled_robot
 9.2.4ال يمكن استخدام أي نوع من العجالت متعددة االتجاهات أو عجلة الكرة أو العجالت الكروية للروبوت.
 9.2.5يجب أن يكون الروبوت ذاتي القيادة وينهي المهمة بنفسه .ال يسمح باالتصاالت الالسلكية وأجهزة التحكم وأنظمة التحكم السلكية
أثناء تحرك الروبوت .سيتم استبعاد الفرق المخالفة لهذه القاعدة.
 9.2.6ال يُسمح للمشاركين بالتدخل في الروبوت أو مساعدته أثناء سيره (أداء "المهمة") .يتضمن ذلك إدخال بيانات في برنامج عن طريق
إعطاء إشارة صوتية ومرئية أو أي إشارات أخرى للروبوت أثناء المباراة .الفرق التي تنتهك هذه القاعدة ستستبعد تلك المباراة.
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 9.3المسابقة

يشرح الوصف في هذا المستند كيفية إجراء المسابقة في النهائيات الدولية .يمكن للمسابقات الوطنية واإلقليمية استخدام هذا النموذج أو البحث
عن نماذج أخرى أيضًا.
 9.3.1تتكون المسابقة من عدة مباريات مع مدة صيانة بينها .بعد كل صيانة ،ستكون هناك فترة لفحص الروبوت لمراجعة متطلبات
الروبوت.
 9.3.2عندما يوضع روبوت الفريق في منطقة الفحص ،يجب على كل فريق العمل وقت الصيانة في مكانهم المحدد حتى انتهاء فترة
الفحص.
 9.3.3في يوم المسابقة ،سيكون هناك  60دقيقة كحد أدنى لوقت الصيانة قبل بداية المباراة األولى.
 9.3.4ال يسمح للفرق بلمس مناطق المنافسة المخصصة قبل إعالن بدء الصيانة.
 9.3.5أثناء وقت الصيانة ،يمكن للفرق التدرب في أماكنهم ،أو االصطفاف في الطابور مع روبوتاتهم إلجراء مباراة تدريبية واحدة في
حلبة التحدي ،أو أخذ قياسات الحلبة طالما أن ذلك ال يتعارض مع تدريب الفرق األخرى .يُسمح للفرق بإجراء تغييرات على
البرنامج أو تعديل الروبوت ميكانيكيا.
 9.3.6يجب وضع جميع الروبوتات على طاولة المراجعة في منطقة الفحص لفحص الروبوت بعد انتهاء فترة الصيانة .يجب إيقاف تشغيل
جميع أجهزة التحكم في الروبوت .ال يمكن إجراء أي تعديالت ميكانيكية أو برمجية بعد هذه الفترة.
 9.3.7ال يمكن للروبوتات المشاركة في المسابقة إال بعد اجتيازها فحص الروبوت .يعنى الفحص بمتطلبات الروبوت والمواد المستخدمة،
كما هو موضح في الفقرة أعاله.
 9.3.8إذا لم يجتز الروبوت الفحص من الحكام ،يمكن للحكام توفير فريق لمدة  3دقائق كحد أقصى لمعالجة المشاكل .يمكن للحكام توفير
فريق المساعدة مدة ثالث دقائق واحدة فقط لكل فريق في كل فترة فحص.
 9.3.9قد ال يستخدم الروبوت في المنافسة إذا لم تجتز الفحص من الحكام.
 9.3.10ال يصح للفريق أن يتجاوز  90ثانية لإلعداد بمجرد استدعائه من الحكام للمشاركة في مباراة معينة ،وبمجرد البدء ،ال يمكن أن
تتجاوز المباراة الوقت المحدد في قوانين التحدي.

 9.3.11شروط البدء
 9.3.11.1يوضع الروبوت وهي مطفأ تماما في منطقة االنطالق.
 9.3.11.2يجب أن يكون موضع الروبوت في منطقة االنطالق داخل المنطقة المحددة على الحلبة بالتمام.
 9.3.11.3يمكن إجراء تعديالت ملموسة (ويعد جزء من وقت التحضير) .ومع ذلك ،ال يسمح بإدخال البيانات في البرنامج بتغيير المواضع أو توجيه
اتجاه قطع الروبوت أو معايرة أجهزة االستشعار على الروبوت .ال يسمح بإدخال بيانات بتغيير ضبط المفاتيح ،إن وجدت .إذا قام الفريق بإدخال بيانات
من خالل التعديالت الملموسة ،فسيتم استبعاده من تلك المباراة.
 9.3.11.4يشغل الروبوت ،ويُسمح فقط بمفتاحين لتشغيل الروبوتً .
فمثال ،يتم تنفيذ التشغيل بحيث تشغل جميع وحدات التحكم في النظام
الفرعي (مثل جهاز التحكم) من مفتاح تشغيل ،والحواسيب الرئيسية SBCأو  SMBمن مفتاح تشغيل آخر.
 9.3.11.5يجب أن يكون الروبوت في حالة انتظار ،في انتظار الضغط على زر البدء .يمكن أن يكون زر البدء في حاسوب
SBCأو SMBالرئيسي أو زر ضغط مثبت بشكل منفصل .يُسمح فقط بزر بدء واحد.
 9.3.11.6يعطي الحكم اإلشارة لبدء تشغيل الروبوت ،ويبدأ وقت المباراة مع الضغط على زر البدء .سيكون للروبوت فترة زمنية
إلكمال المباراة كما هو مذكور في قوانين التحدي.
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 9.3.11.7سيتحرك الروبوت بالضغط على زر البدء لتبدأ المباراة ،ويجب أن يبدأ الروبوت في التحرك.
 9.3.12إذا كان هناك أي اشتباه أثناء مهمة البداية ،سيتخذ الحكام القرار النهائي .سيختار الحكام أسوأ نتيجة متوفرة وفقا للظروف.
 9.3.13ستنتهي المباراة كما هو موضح في قوانين التحدي.
 9.3.14يحسب الحكام النقاط نهاية كل مباراة .يجب أن يتحقق الفريق من ورقة النتيجة وتوقيعها بعد الجولة ،إذا لم تكن لديهم شكاوى.
 9.3.15يتم تحديد ترتيب الفريق بناء على المسابقة شاملة كما هو موضح في قوانين التحدي .إذا كان هناك فرق متعادلة ،فسيتم تحديد الترتيب بحساب
اآلتي (مرتبا حسب األلوية):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مجموع أعلى النقاط المكتسبة في أفضل مباراة تصفيات ،وأعلى النقاط المكتسبة في أفضل مباراة نهائية ،باإلضافة إلى
نقاط وثائق الروبوت .
نقاط أفضل مباراة نهائية
توقيت أفضل مباراة نهائية
نقاط ثاني أفضل مباراة نهائية
توقيت ثاني أفضل مباراة نهائية
نقاط وثائق الروبوت
نقاط أفضل مباراة تصفية
نقاط ثاني أفضل مباراة تصفية
توقيت أفضل مباراة تصفية
توقيت ثاني أفضل مباراة تصفية

 9.3.16عدد الفرق المختارة للمشاركة في المباريات النهائية قد يكون محدودا ً ،وسيكون بنا ًء على ترتيب الفرق بعد مباريات التصفيات .إذا
كان عدد الفرق محدودًا ،فسيتم اإلعالن عن عدد الفرق المشاركة في المباريات النهائية يوم المسابقة.

 9.4قاعة المسابقة
 9.4.1ال يُسمح لألشخاص ،بخالف الطالب المتنافسين ،بدخول منطقة المسابقة ،باستثناء موظفي اللجنة المنظمة ألولمبياد الروبوت العالمي WRO
المعتمدين والموظفين الخاصين.
 9.4.2معايير جميع مواد المسابقة وقاعة المسابقة بحسب ما توفره اللجنة في أيام المسابقة.

 9.5المحظورات
 9.5.1تدمير مالعب المسابقة وطاوالتها أو المعدات أو روبوتات الفرق األخرى أو العبث بها.
 9.5.2استخدام عناصر خطرة أو القيام بسلوكيات قد تعرقل المنافسة.
 9.5.3الكلمات والسلوكيات غير الالئقة تجاه أعضاء الفريق والفرق األخرى والجمهور والحكام والموظفين.
 9.5.4إحضار هاتف خلوي محمول بغرض أن يكون جهاز اتصال أو وسيلة اتصال سلكي أو السلكي في منطقة المنافسة المخصصة.
 9.5.5استخدام المنافسين أي جهاز أو وسيلة اتصال والمنافسة سارية .يمنع التواصل مع الطالب المتنافسين أو التحدث إليهم من خارج
منطقة المسابقة .ستستبعد الفرق التي تنتهك هذه القاعدة ،وسيخرجون من المنافسة فورا .إذا كان التواصل ضروريًا ،قد تسمح
اللجنة ألعضاء الفريق بالتواصل مع اآلخرين تحت إشراف المشرفين أو بتبادل مالحظة بإذن من الحكام.
 9.5.6أي موقف آخر قد يعده الحكام عرقلة أو انتها ًكا لروح المنافسة.
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 9.6األخالقيات
 9.6.1بالتنافس في أولمبياد الروبوت العالمي ،فإن الفرق والمدربين يوافقون على المبادئ التوجيهية ألولمبياد الروبوت العالمي  WROالتي يمكنك
االطالع عليها./code-ethics-association.org/competition/wro-https://wro :
 9.6.2على كل فريق إحضار نسخة موقعة من قواعد سلوك وأخالقيات أولمبياد الروبوت العالمي للمسابقة وتسليمها إلى الحكام قبل بدء المسابقة.
 9.6.3عند كسر أو انتهاك أي من القواعد المذكورة في هذه الوثيقة ،يمكن للحكام أن يقرروا أحد النتائج التالية أو أكثر:
•
•
•
•
•

قد ال يُسمح للفريق بالمشاركة في مباراة واحدة أو أكثر.
قد تخصم  ٪50من نقاط الفريق كحد أقصى في مباراة واحدة أو أكثر.
قد ال يتأهل الفريق لليوم التالي.
قد ال يتأهل الفريق للنهائيات الدولية.
قد يتم استبعاد الفريق من المنافسة كاملة.

 .١٠ملحق أ :المخططات التوضيحية
 .1المقصود من تحريك الالفتة المرورية أو إسقاطها
في المخططات أدناه ،تصنف الفتات المرور كما يلي:
•
•
•
•

(أ)  -غير متحركة
(ب)  -غير متحركة
(ج) – تم تحريكها
(د) – تم إسقاطها

(أ)

(ب)

(ج)

شكل ( :)18أ) الموضع االبتدائي لالفتة المرور بداية المباراة؛ ب) الفتة المرور ليست على الموضع لكن ال زالت داخل الدائرة
ج) الفتة المرور خارج الدائرة وتعد متحركة
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(د)
شكل ( .19د) – الفتة مرور ساقطة

 .2شروط كسب نقاط االنتهاء في قسم البداية
من أجل تحديد ما إذا كان الروبوت قد توقف في قسم البداية أم ال ،يُنظر إلى موقع الروبوت على الميدان بعد التوقف الكامل؛ إذا كان أي جزء
منه خارج القسم األزرق حيث توجد منطقة االنطالقة ،فسيعد الروبوت خارج قسم البداية.
ال يمكن تحديد ما إذا كان الروبوت ضمن منطقة البداية أم ال ،إال إذا توقف الروبوت ولم يتحرك لمدة  30ثانية على األقل.
تم تمييز منطقة االنطالقة في المخططات أدناه باللون األخضر.

الشكل  .20توقف الروبوت في قسم البداية (يحصل على نقاط االنتهاء)
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الشكل .21توقف الروبوت خارج قسم البداية (ال يحصل على نقاط االنتهاء)

 .3اجتياز قسم البداية بعد ثالث دورات
سينهي الحكام المباراة بمجرد أن يتجاوز الروبوت قسم البداية ،بعد إكمال القيادة لثالث دورات.
عند االنتهاء من ثالث دورات ،المراحل التالية محتملة:

(أ) الروبوت متجه إلى منطقة االنطالقة

(ب) خرج الروبوت من منطقة االنطالقة

(ج) تجاوز الروبوت منطقة االنطالقة
الشكل  :22مراحل اجتياز منطقة االنطالقة لروبوت يتحرك بعكس اتجاه عقارب الساعة
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إذا كانت الروبوت ال يزال متحركا ،فلن يتوقف الحكم عن احتساب الوقت في المرحلتين (أ) و (ب) .ولكن بمجرد أن يكون الروبوت في
المنطقة الحمراء (قسم الزاوية) بالكامل ،المرحلة (ج) ،ستنتهي المباراة.
نفس الشيء ينطبق إذا كان اتجاه قيادة المباراة في اتجاه عقارب الساعة.

(أ) الروبوت متجه إلى منطقة االنطالقة

(ب) خرج الروبوت من منطقة االنطالقة

(ج) تجاوز الروبوت منطقة االنطالقة
شكل  .23مراحل اجتياز منطقة االنطالقة لروبوت يسير في اتجاه عقارب الساعة

 .4السير في االتجاه المعاكس
أثناء المباراة ،يُسمح للروبوت بالقيادة في االتجاه المعاكس التجاه قيادة المباراة في قسمين فقط :القسم الذي تغير فيه االتجاه ،والقسم المجاور
له.
الحاالت:
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الحالة األولى :بدأ الروبوت بالقيادة في االتجاه المعاكس وتوقف تما ًما داخل القسم المجاور

شكل  .24يسمح بالقيادة في االتجاه المعاكس من القسم األحمر (قسم الزاوية)
في الشكل أعاله ،يكون اتجاه قيادة المباراة في اتجاه عقارب الساعة (موضح بواسطة السهم األخضر المنقط بالقرب من الحائط):
 المرحلة األولى :وصول الروبوت إلى القسم األحمر (قسم الزاوية) المرحلة الثانية :توقف المرحلة الثالثة :رجع إلى الخلف المرحلة الرابع :توقف الروبوت في القسم األزرق دون قطع حدود القسم التالي المرحلة الخامسة :واصل القيادة في اتجاه قيادة المباراة.هذه المناورة مسموح بها.
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On the figure above the match driving direction is clockwise (presented by the green dotted arrow
near to the wall):
- phase 1: the vehicle arrived in the corner section
- phase 2: it stopped
- phase 3: it started driving back
- phase 4: the vehicle stopped in the straightforward section without crossing the section
 – تحدي الروبوتات ذاتية القيادة – الهندسة على مستوىWRO 2021
boundary with the next section
مختلف
- phase 5: it continued driving in the match driving direction.
Such maneuver is allowed.
Case 2: the vehicle started driving in the opposite direction and stopped on the line
 انطلق الروبوت في السير في االتجاه المعاكس وتوقف على الخط الفاصل بين قسمين:الثانية
between two sections

الحالة

1
2

3
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5
On the figure above the match driving direction is clockwise (presented by the green dotted arrow
near to the wall):
- phase 1: the vehicle arrived in the corner3 section
4
- phase 2: it stopped
- phase 3: it started driving back
- phase 4: the vehicle stopped in the straightforward section without crossing the section
boundary with the next section
- phase 5: it continued driving in the match 5driving direction.

Such maneuver is allowed.
Case 2: the vehicle started driving in the opposite direction and stopped on the line
االتجاه المعاكس
 يسمح بالتوقف عند الحد الفاصل بين القسم القادم والقسم الذي يليه أثناء القيادة في.25 شكل
between
two sections
Figure 25. Allowed to stop at the boundary between the next section and the section after
it while driving in the opposite direction
the figure
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المنقطabove
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1direction
near to the wall):
.) وصول الروبوت إلى القسم األحمر (قسم الزاوية: المرحلة األولى- phase 1: the vehicle arrived in the corner section
. توقف: المرحلة الثانية2
3
- phase 2: it stopped
.الخلف
إلى
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.
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الذي
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الفاصل
الحد
عند
الروبوت
توقف
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اتجاه
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واصل
:الخامسة
المرحلة
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هذا التسلسل من الحركات مسموح به أيضًا
4

5

Figure 25. Allowed to stop at the boundary between the next section and the section after
it while driving in the opposite direction
On the figure above the match driving direction is clockwise (presented by the green dotted arrow
near to the wall):
28
- phase 1: the vehicle arrived in the corner section
World Robot Olympiad and the- WRO
logo
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phase
2: itare
stopped
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- phaseLtd.
3: it2started driving back
- phase 4: the vehicle stopped at the boundary between the next section and the section
World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.

30

Such sequence of movements is also allowed
Case 3: the vehicle started driving in the opposite direction and moved completely outside
the neighboring section
 – تحدي الروبوتات ذاتية القيادة – الهندسة على مستوىWRO 2021

If the vehicle passes the boundary between the neighbor section and the section after it, the
match
مختلف
. بدأ الروبوت بالقيادة في االتجاه المعاكس وتحرك بالكامل خارج القسم المجاور:الحالة الثالثة
will be stopped.
. فسيتم إيقاف المباراة،إذا تجاوز الروبوت الحد الفاصل بين القسم المجاور والقسم الذي يليه

1
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-

2
3 in the match driving direction.
phase 5: it continued driving

Such sequence of movements is also allowed
Case 3: the vehicle started driving in the opposite direction and moved completely outside
the neighboring section
If the vehicle passes the boundary between the
3 neighbor section and the section after it, the match
will be stopped.
Figure 26. Moving completely outside of the neighbor section while driving in the
) خرج الروبوت بأكمله من القسم المجاور أثناء القيادة في االتجاه المعاكس (غير مسموح به.26 الشكل
opposite direction is not allowed
:في الشكل أعاله
theاألخضر
figureالسهم
above:
1  وهو، يسير الروبوت مبدئيًا في اتجاه قيادة المباراة: المرحلة األولى)بالقرب من الحائطOn
المنقط
اتجاه عقارب الساعة (موضح ب
- phase 1: the vehicle is initially moving in the match driving direction
which
is clockwise
 توقف:الثانية
المرحلة
.المجاور
القسم
من
بالكامل
وخرج
قسمين
من
وعبر
المعاكس
االتجاه
في
بالقيادة
بدأ
:الثالثة
المرحلة
(presented by
arrow near to the wall)
2 the green dotted
3
- phase 2: it stopped
 تغيير اتجاه الروبوت على الحد بين قسمين:الحالة الرابعة
- phase 3: it started driving in the opposite direction and crosses two sections as so it is
.االتجاه
 تغير فيهoutside
 القسم الذيof
يعدthe
األمامي
 فإن القسم،المضمار
إذا غير الروبوت االتجاه على الخط الفاصل بين قسمين في
completely
neighboring
section.
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Case 4: the vehicle changed the direction on the border between two sections
1

If the vehicle changed the direction when its projection on the
2 field crossed the line between two
3
3
sections, the forward section is considered as the first one to determine the farthest section which
is allowed to drive in the opposite direction.
Figure 26. Moving completely outside of the neighbor section while driving in the
opposite direction is not allowed
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On the figure above:
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(presented by the green dotted arrow near to the wall)
- phase 2: it stopped
4
– Self-driving
vehicleand
challenge
– engineering
on a higheras
level
- phase 3: it started driving inWRO
the 2021
opposite
direction
crosses
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completely
outside
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neighboring
section.
Figure 27.
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stopped partially in the section
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مختلف

على الجانب األيسر من الشكل أعاله ،تحدث الحاالت كاآلتي:
 المرحلة األولى :يسير الروبوت مبدئيا في المسار عكس اتجاه عقارب الساعة (موضح بالسهم األخضر المنقط بالقرب من الحائط) المرحلة الثانية :توقف عند الحد الفاصل بين قسمين ،يعد القسم األمامي  -باتجاه قيادة المباراة – هو القسم الذي تغير فيه االتجاه المرحلة الثالثة :واصل السير في االتجاه المعاكس ،واجتاز بالكامل القسم المجاور للقسم الذي تغير فيه االتجاه.مثل هذا السلوك سيؤدي إلى التوقف الفوري للمباراة.
الحالة التي تستمر فيها المباراة:
 المرحلة األولى :يسير الروبوت مبدئيا في المسار عكس اتجاه عقارب الساعة (موضح بالسهم األخضر المنقط بالقرب من الحائط) المرحلة الثانية :توقف عند الخط الفاصل بين قسمين ،يعد القسم األمامي  -باتجاه قيادة المباراة  -هو القسم الذي تغير فيه االتجاه المرحلة الثالثة :غير االتجاه وسار في االتجاه المعاكس المرحلة الرابعة :توقف الروبوت عند حدود قسمين المرحلة الخامسة :واصل القيادة عكس اتجاه عقارب الساعةنظرا ألن موضع الروبوت ال يزال جزئيًا في القسم المجاور ،فلن يتم إيقاف المباراة.
ً
الحالة  :5تغيير االتجاه عدة مرات
يُسمح للروبوت بتغيير االتجاه عدة مرات ،ولكن أبعد قسم يسمح فيه بالقيادة بعكس االتجاه يحدد على أساس أقرب قسم لقسم النهاية ،حيث تغير
WRO 2021 – Self-driving vehicle challenge – engineering on a higher level
فيه االتجاه ألول مرة:
1
2
3

3
5

4

6

7

5

9

8
7

7
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الشكل  .28السماح

(الذيofتغير فيه
قسمtheالنهاية
أقرب قسم ل
أساس
consideredعلى
 basedعدة مرات
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The figure above allows to consider different outcomes for the2 case when the vehicle is changing
3
the direction several times:
- phase 1: the vehicle initially drove through track CCW (reflected by the green dotted
30
)arrow near to the wall
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two Robot
sectionsOlympiad
– the forward
section in the
match
World Robot Olympiad and the-WRO
logo
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ofbetween
the World
Association
Ltd.
drivingLtd.
direction
© 2021 World Robot Olympiad Association
2 is considered as the section where the direction was changed
- phase 3: it changed the direction and started moving in the opposite direction
3 in the neighboring section – next to the section where
- phase 4 and 5: the vehicle stopped
the direction was initially changed then5continued moving in the correct direction
World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.
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:يوضح الشكل أعاله احتماالت مختلفة عندما يغير الروبوت اتجاهه عدة مرات
) يسير الروبوت مبدئيا في المسار عكس اتجاه عقارب الساعة (موضح بالسهم األخضر المنقط بالقرب من الحائط: المرحلة األولىWROالمرحلة
2021 –-Self-driving vehicle chall
 االتجاهvehicle
تغير فيهchallenge
هو– القسم الذيengineering
– قيادة المباراة
- األمامي
WRO 2021 – Self-driving
on aباتجاه
higher
level  يعد القسم، توقف عند الخط الفاصل بين قسمين:الثانية
 غير االتجاه وسار في االتجاه المعاكس: المرحلة الثالثةphaseالقسم
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Case 6: passing the traffic sing in the opposite direction
 المرور من الالفتات عند القيادة في االتجاه المعاكس:6 الحالة
to pass the traffic signs are inverse when the vehicle is driving It is necessary to note that the rules to pass the traffic signs are inve
 فيجب تجاوز العمود األحمر- من المهم اإلشارة إلى أن قوانين المرور من الفتات المرور تنعكس عندما يسير الروبوت في االتجاه المعاكس
pillar must be passed from the left, the green pillar must be in the opposite direction – the red pillar must be passed from the
. والعمود األخضر من اليمين،من اليسار
passed from the right.

n the opposite direction

(b)
)(ب

)(a)
(أ

ass traffic signs while driving in the
opposite
Theقوانين
inversed
rule to pass traffic signs while driving
المعاكس
في االتجاهdirection:
المرور أثناء القيادةFigure
من الفتات29.
المرور
:29 الشكل
ed from the right, b) the red pillar must be passed from
a) the green pillar must be passed from the right, b) the red p
 (ب) يجب تجاوز العمود األحمر من اليسار،(أ) يجب تجاوز العمود األخضر من اليمين
the left
the left

Case 7: Driving back-to-front

e vehicle is being moved in the match driving direction.

Driving back-to-front is allowed if the vehicle is being moved in the
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مختلف

الحالة  :7القيادة من الخلف إلى األمام

يُسمح بالقيادة من الخلف إلى األمام إذا تحرك الروبوت في اتجاه قيادة المباراة.

الشكل  .30القيادة من الخلف إلى األمام في اتجاه قيادة المباراة
في هذا االتجاه ،يتم تطبيق قوانين المرور من الفتات المرور على الروبوت بنفس الطريقة  -يجب تجاوز العمود األحمر من اليمين ،والعمود األخضر
من اليسار.

(أ)

(ب)

شكل  .31قوانين المرور من الالفتات أثناء القيادة من الخلف إلى األمام

32
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 .5تجاوز الالفتات من الجهة غير الصحيحة
على الرغم من أنه ال يُسمح بتجاوز الفتات المرور من الجانب غير الصحيح ،إال أن هناك حدًا أدنى يمكن أن يستعمله الروبوت للتعرف
على حالة الخطأ وتعديل سلوكه.
عند تجاوز الروبوت الفتات المرور تجاوزا غير صحيح ،فلن يتوقف الوقت إذا لم يتجاوز الروبوت كامال الخط الذي يمتد من الجدار الداخلي
إلى الجدار الخارجي (الحقًا  -نصف القطر) وحيث توجد الفتة المرور.

عبر الروبوت الخط جزئيا
الخط جزئيا

شكل  .32ال يتجاوز الروبوت الحد (نصف القطر) أثناء القيادة من يمين العمود األخضر

عبر الروبوت الخط
جزئيا

شكل  .33ال يتجاوز الروبوت الحد (نصف القطر) أثناء القيادة من يمين العمود األحمر
سيوقف الحكام المباراة فور عبور كامل الروبوت للحد (نصف القطر).
33
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عب الروبوت
الخط تماما

الشكل  .34تجاوز الروبوت بأكمله الحد (نصف القطر) ،من يمين العمود األخضر

عب الروبوت
الخط تماما

الشكل  :35تجاوز الروبوت بأكمله الحد (نصف القطر) من يسار العمود األحمر
ينطبق الشيء نفسه تما ًما عند تحرك الروبوت من الخلف إلى األمام في اتجاه قيادة المباراة.

34
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الشكل  :36تجاوز الروبوت الحد (نصف القطر) أثناء قيادته من الخلف إلى األمام

 .١١الملحق ب :الحلبة للنهائيات المحلية
نظرا ألن تكوين
يتمثل االختالف الرئيسي في اإلعداد الميداني لتحدي النهائيات الوطنية عن النهائي الدولي في كيفية بناء الجدار الداخليً ،
الجدار يعتمد على التوزيع العشوائي الذي يحدث قبل كل مباراة تصفيات.
فيما يلي التوصيات التي يمكن استخدامها إلعداد أجزاء من الجدار الداخلي.
بداية ،هذه التوصية تفترض أن المواد الداخلية للحائط هي خشب  /خشب مضغوط  .MDF /يتكون الجدار من أربعة أجزاء :جزآن طويالن وجزآن
قصيران ،وسمك كل األجزاء متساوي ،تثبت معًا باستخدام براغي التأكيد أو البراغي المقببة وصواميل اإلدخال .ارتفاع الجزء  100مم .ولونه أسود.

L

جزء طويل

جزء قصير

الشكل  .37مخطط األجزاء المستخدمة للجدار الداخلي
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يمكن إنجاز جميع التكوينات الممكنة للجدار الداخلي إذا تم تحضير األجزاء التالية:

األجزاء الطويلة

األجزاء القصيرة

قطعتان لكل  1000مم

قطعتان لكل ( )2𝑤 −1000مم

قطعتان لكل  1333مم

قطعتان لكل ( )2−1333مم

قطعتان لكل  1666مم

قطعتان لكل ( )2𝑤 −1666مم
حيث " "wهو سمك القطعة

على سبيل المثال ،إذا كان سمك المقطع  17مم ،فإن أطوال األجزاء القصيرة ستكون  966مم و 1299مم و 1632مم.
بعد التوزيع العشوائي قبل المباراة ،تثبت مجموعة األجزاء المقابلة معًا بواسطة براغي وتوضع في المضمار .لتقليل األضرار من الروبوت
على المضمار ،يمكن وضع بعض الوزن على الجانب الداخلي من زوايا الجدار.

 .١٢الملحق ج .توصيات لتقييم وثائق الروبوت
تعد مراجعة الوثائق عملية جديدة تما ًما لتحديات أولمبياد الروبوت العالمي  ،WROلذلك من المنطقي توفير معايير تساعد في تعيين نقاط
التقييم الموجودة في ورقة التقييم ،فما يلي قائمة بالنقاط ومعايير التقييم المقترحة لكل عنصر:
عنصر التقييم
صورة الفريق

الحد األعلى
١

 ٦صور للروبوت

١

رابط لفيديو
اليوتيوب

٢

الرسم التخطيطي

٤

كود GitHub

٢

معايير التقييم
( ٠نقطة) :لم يتم تقديم صورة ،أو تقديم صورة واحد فقط.
( ١نقطة) :تقديم صورتين بجودة عالية.
( ٠نقطة) :عدم تقديم صور كافية أو التقاط الصور من زوايا غير صحيحة ،أو أنها ليست صور الروبوت ،أو أن جودة الصور ال تسمح بالتحقق من
مواضع أجزاء الروبوت وهيكلها.
( ١نقطة) :تقديم صورة واحدة من كل جانب ،والصور ذات جودة جيدة
( ٠نقطة) :لم يتم تقديم فيديو ،أو ال يمكن الوصول إليه ،أو أن الفيديو ذا جودة ضعيفة وال تبين أن الروبوت الموجود هو نفس الروبوت في الصور ،أو
أن مدة تحرك الروبوت أقل من  ٣٠ثانية.
( ١نقطة) :الفيديو ذو جودة عالية ،ويعرض أداء الروبوت لمهمة واحدة فقط :القيادة بدون الفتات مرورية ،أو القيادة مع الالفتات المرورية.
( ٢نقطة) :تقديم المشاركين لوصف بسيط عن الروبوت ،التصوير في حلبة حقيقية "أو شبيهة لها" أثناء تحرك الروبوت ،أداء المهمتين أداء صحيحا
وتفصيليا.
( ٠نقطة) :ال يوجد رسم تخطيطي أو أنه ليس بالصيغة الموضحة ،وال توجد إمكانية لمراجعته
( ١نقطة) :تقديم الرسم التخطيطي ،ويعرض المكونات الرئيسية ومنطق االتصال المستخدم
(نقطتين) :إعداد رسم بياني واحد أو عدة مخططات وتغطي جميع المكونات المستخدمة في الروبوت ،ويكون منطق االتصال في المخطط واض ًحا
( ٣نقاط) :إعداد رسم بياني واحد أو أكثر باستعمال المعايير الصناعية ،ولكن هناك مشاكل واضحة .وعلى األرجح لن يكون ممكنا إعادة إنتاج الجهاز
الحقيقي بمساعدة الرسم التخطيطي ألنه ال يحتوي على معلومات كافية
( ٤نقاط) :إعداد رسم بياني واحد أو عدة مخططات باستعمال المعايير الصناعية دون مشاكل واضحة ،وسيكون من السهل تكرار صنع جهاز حقيقي
بنا ًء على الرسوم البيانية
( ٠نقطة) :عدم تقديم الرابط إلى مستودع  GitHubأو أنه ال يمكن الوصول إليه  ،أو أن المحتوى ال يتوافق مع المتطلبات.
 يجب أن يحتوي على  3تسجيالت على األقل :قبل شهرين من المسابقة كحد أقصى  -يجب أن يحتوي على ما ال يقل عن  5/1من الكود النهائي،والثاني قبل شهر من المسابقة كحد أقصى .والثالثة قبل المسابقة بيوم واحد كحد أقصى.
 يجب أن يحتوي المستودع على ملف md.READMEمع وصف قصير باللغة اإلنجليزية (ال يقل عن  ٥٠٠٠حرف) عن الحل المصمم.( ١نقطة) :يتوافق الكود الموجود على موقع GitHubمع المتطلبات الموضحة أعاله .يقدم ملف  README.mdالفهم األساسي لمحتوى المستودع
(يحتوي الملف على  5000حرف على األقل).
(نقطتين) :الكود منظم وموثق بشكل جيد ،ونفس الكود مستخدم خالل المنافسة .بجانب الوصف المقدم من المشاركين ،يمكن استخدام ملف
 README.mdكدليل إلنشاء  /تجميع وتحميل البرنامج إلى أي وحدة تحكم في الروبوت
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عملية إجراء تقييم وثائق الروبوت كما يلي:

 .1ال يقل عن ثالثة حكام يقومون بتقييم الوثائق.
 .2يقرأ كل حكم وثائق الروبوت ويقدم تقييمه لكل عنصر تقييم وفقًا للمعايير الموضحة .ال يجوز للحكم تخطي أي معيار .ال يسمح للمناقشة بين
الحكام في هذه اللحظة .تقييم العنصر يستند إلى فهم الحكم للمعايير ورأيه عن مطابقة المعايير للوثائق المقدمة .ال تقارن الوثائق المقدمة من فريق بوثائق
فريق آخر.
 .3يحسب متوسط القيمة لكل عنصر من عناصر التقييم بنا ًء على عالمات الحكام.
 .4مجموع جميع عناصر التقييم المتوسطة هو إجمالي وثائق الروبوت ألي فريق.

 .١٣ملحق د :الحد األدنى من القطع الكهرو ميكانيكية
تمثل القائمة أدناه قائمة المعدات التي يمكن استخدامها لألجزاء الكهرو ميكانيكية من الروبوت .هذه اقتراحات وليس متطلبات .للفريق اختيار
عمل هذه المقترحات او ال.
• حاسوب أحادي اللوحة :يستخدم لمعالجة الفيديو في الوقت الفعلي  ،وتحليل بيانات االستشعار  ،وإرسال اإلشارات وإدارتها إلى
وحدة تحكم المحرك.
• متحكم دقيق ذو لوحة واحدة  +درع محرك :هذا المزيج من المعدات يستقبل إدارة اإلشارات من  SBCالرئيسي وبالتالي تعمل
مع المحركات.
• كاميرا بزاوية واسعة
• جهازي استشعار المسافة
• جهازي استشعار للضوء
• محرك مؤازر :يتحكم في التوجيه
• محرك  DCمع علبة تروس :يتحكم في سرعة الروبوت
• جهاز تشفير واحد على األقل :يسمح للروبوت بقياس السرعة الزاوية لمحرك DC.
• ( IMUوحدة القياس بالقصور الذاتي)  -عادة ما تكون عبارة عن مزيج من الجيرسكوب ومقياس التسارع :يمكن استخدامه لتحسين نظام
مالحة الروبوت
• بطاريتان :واحدة من أجل  SBCو ، SBMواألخرى للمحركات
• مثبت الجهد :مطلوب لتوفير مصدر طاقة مناسب لـ SBC / SBM
• مفتاحان لتوصيل البطاريات بمستهلكات الطاقة ، SBC / SBM :المحركات
• زر ضغط :يمكن استخدامه لبدء المباراة
مثال على تركيب الروبوت:
•
•
•
•
•
•
•

الهيكل من سيارة التحكم عن بعد ()RC
وحدة التحكم الرئيسية -https://www.raspberrypi.org/products/raspberry((Raspberry Pi 3 -
 ،/)plus-b-model-3-piوبطاقة  MicroSDلالحتفاظ بنظام التشغيل والبرامج.
وحدة الكاميرا ( (/v2-module-https://www.raspberrypi.org/products/cameraمع إضافة عدسة واسعة
الزاوية
وحدة تحكم المحرك والمستشعر )rev3 -uno-https://store.arduino.cc/arduino( Arduino UNO -مع درع
النماذج األولية ()size-uno-rev3-shield-https://store.arduino.cc/proto
وحدة تحكم محرك -motor-dc-single-30v-5-13a-cytron/en/https://www.robotshop.com( DC
)htmlcontroller.
محرك  DCلقيادة الروبوت (يمكن أن يكون جز ًءا من الهيكل) ،
محرك سيرفو للتوجيه (يمكن أن يكون جز ًءا من الهيكل)
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)https://www.sparkfun.com/products/13762( IMU مستشعر
)https://www.sparkfun.com/products/15569(  مستشعرا مسافة بالموجات فوق الصوتية2
)https://www.sparkfun.com/products/9453(  مستشعرات خطية تناظرية2
)https://www.sparkfun.com/products/10790( التشفير الروتاري
 واردوينوRaspberry Pi  خارجية مع محور لتقسيم االستهالك بينUSD بطارية
)بطارية إضافية قابلة لتطبيق تشغيل محرك التيار المستمر (يمكن أن تكون جز ًءا من الهيكل
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