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نمونه فایل  ETDPکمیتهی فنی

فرمت و ترتیب مطالب مورد نیاز برای نگارش ETDP
نام و نام خانوادگی محمدهادی شیرانی 1،سید آریا حسنلی 2،علیرضا

مافی3

تهران ،بزرگراه کردستان ،کمیته ی ملی روبوکاپ
jsoccer@iranopen.ir

چكیده
در این متن توضیحات الزم در مورد نوشتن  ETDPارائه شده است ،تیمهای شرکتکننده موظفند این فرمت را در هنگام
نگارش گزارش فنی خود رعایت کنند .تمامی تیمهای شرکت کننده میبایست تمامی بخش های این قالب را با توجه به
نوآوری و ایدههای خود تکمیل نمایند .ممکن است برخی از بخش یا زیر بخشهای ذکرشده در روباتها وجود نداشته باشد،
در این شرایط تیم ها میتوانند بخش یا زیربخش مربوط به این موضوع را از فایل و روند شمارهگذاری حذف کنند .بدیهیست
وجود نداشتن نوآوری باعث عدم تایید صالحیت تیم خواهد شد .این برگه باید با استفاده از دانش اعضای تیم تكمیل
گردد و از آوردن جزئیاتی که فراتر از دانستههای دانشآموزان است خودداری شود ،همچنین برگهی ETDP
میبایست تمامی جزئیات روبات را در بربگیرد ،خصوصا الگوریتمها ،سختافزار و بخشهای مکانیکی .کمیتهی فنی بنا را بر
صداقت تیمها قرار می دهد اما درصورتی که به کمیته ی فنی ثابت شود که بخش مهمی از روبات عمدا در این فایل آورده
نشده است ،کمیتهی فنی تمامی امتیازات مربوط به  ETDPرا برای تیم متخلف صفر منظور میکند.

این بخش از مقالهی شما باید بین  6تا  10خط باشد.
واژههای کلیدی :مسابقات ایران اپن ،لیگ فوتبالیست دانش آموزی ،برگهی نمونه  ،ETDPتوضیحات فنی روبات

 .1مقدمه (حداکثر نیم صفحه)
در بخش مقدمه میبایست کلیاتی در مورد روبات فوتبالیست دانش آموزی بنویسید ،میتوانید توضیح دهید که چرا
این لیگ را انتخاب کردهاید ،چه روندی را در طول ساخت پشت سر گذاشتهاید ،به صورت خاص با چه مشکالتی مواجه شدهاید
و راهکار پیشنهادیتان برای آن مشکل چیست ؟
این بخش از نوشته ی شما باید حدود  8خط باشد.

 -1عضو کمیته ی فنی لیگ فوتبالیست دانش آموزی
 -2عضو کمیته ی فنی لیگ فوتبالیست دانش آموزی
 -3عضو کمیته ی فنی لیگ فوتبالیست دانش آموزی
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 .2سیستم حرکتی( :حداقل نیم و حداکثر  2صفحه)
 .2.1مكانیک سیستم حرکتی:
 .2.1.1بدنه
در این بخش توضیح دهید که از چند موتور استفاده کردهاید و چه روشی برای قرارگیری آنها به کار بردهاید ،سپس
توضیح دهید که چگونه ( به صورت دستی یا با نرم افزار) طراحی بدنه را انجام دادهاید ،سپس روش برش دادن بدنه را
شرح دهید .در نهایت باید توضیح دهید که چرا از این سیستم استفاده کردهاید و این سیستم چه مزیتی به دیگر
سیستم های موجود دارد ( چه از نظر طراحی و چه از نظر برش) .در انتها تصاویری از طراحی و همچنین از بدنهی برش
خورده که موتور ها به آن متصل هستند را ارائه دهید.
این بخش متشكل از حدود  10خط نوشته و  2عكس خواهد بود که تقریبا نیمی از صفحه را به خود اختصاص
خواهد داد.
 .2.1.2موتور ها و چرخ ها:
در این بخش توضیح دهید که از چه نوع موتور و چرخی استفاده کردهاید ،همچنین چرایی این انتخاب ها را نیز توضیح-
دهید .الزم است که پارت نامبر موتور و چرخ نیز در این بخش ذکر شود .این قسمت شامل عکسهایی از درایور ،موتور و
چرخ را خواهد بود.
نهایتا یک سوم صفحه را به توضیحات و عكسهای این بخش اختصاص دهید.

 .2.2مدارات:
در این بخش توضیح دهید که از چه درایوری برای کنترل موتور ها استفاده کرده اید و دلیل این انتخاب چه بوده
است؟ توضیح در این مورد حدود  4خط خواهد بود که با  2عکس یکی از نرم افزار استفاده شده برای طراحی
(بخش مدار درایور ها) و عکسی از بورد مونتاژ شده درایور تکمیل خواهد شد.
حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
 .2.3الگوریتم برنامه نویسی شده و فرمان به موتور ها:
توضیح دهید چه الگوریتمی برای حرکت مورد استفاده قرار گرفته است و چگونه به موتورها فرمان میدهید ،آوردن
کد در این بخش اصال توصیه نمیشود و در صورت لزوم فقط نام تابع و عملکرد آن را توضیح دهید.
حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .3تشخیص توپ( :حداقل  1و حداکثر  2صفحه)
 .3.1سنسورها:
توضیح دهید که چگونه توپ را تشخیص میدهید(روش استفاده از دوربین یا سنسورهای تشخیص دهندهی پالس توپ).
مدارات و روش کار سنسورها را در حد دانش خودتان توضیح دهید .از چند سنسور و با چه چیدمانی استفاده میکنید ،چرا ؟

توضیحات در این بخش باید حداقل نیم صفحه و حداکثر یک و نیم صفحه باشد.
 .3.2برنامه نویسی:
توضیح دهید چگونه و با استفاده از چه ابزاری در میکروکنترلر توپ را تشخیص میدهید ،سپس الگوریتم های خود را در مورد
تعقیب توپ توضیح دهید .از آوردن کد های خود در این بخش خودداری کنید و حتی المکان الگوریتم ها را با شکل و نمودار
توضیح دهید.

میتوانید تا حداکثر نیم صفحه از فایل خود را به این موضوع اختصاص دهید.

 .4تشخیص دروازه ها( :حداقل نیم و حداکثر یک صفحه)
 .4.1سنسور ها:
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توضیح دهید برای تشخیص دروازه ها از چه سنسور هایی استفاده میکنید و دلیل انتخاب این سنسور ها را توضیح دهید .چه
انتخابهای دیگری برای این بخش داشتید؟ چه سنسور های رایج دیگری در دنیا برای اینکار وجود دارد؟ روش ارتباط
سنسورها را با میکروکنترلر در حد دانش خود توضیح دهید.

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
 .4.2الگوریتم ها:
برای کنترل اینکه روبات به سمت دروازه حریف حرکت کند چگونه عمل میکنید ؟
از چه الگوریتم هایی برای گلزدن و تشخیص دروازبان حریف استفاده میکنید؟

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .5تشخیص خط اوت( :حداقل  0.75و حداکثر  1.75صفحه)
 .5.1سنسور ها:
توضیح دهید از چه سنسوری برای تشخیص خط استفاده میکنید ،چه انتخابهای دیگری برای اینکار وجود داشته و چرا شما
این سنسور را استفاده کردهاید؟
روش ارتباط این سنسورها با میکروکنترلر چگونه است؟ در حد دانش خود توضیح دهید.

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
 .5.2مدارات و چیدمان:
توضیح دهید مدار سنسورتان چگونه کار میکند؟ همچنین در مورد چیدمان سنسور ها و دلیل آن توضیح دهید.
در این بخش نیاز به دو عکس وجود دارد ،یکی از چیدمان سنسور ها و یکی هم از مدار طراحی شده برای سنسور ها در نرم
افزار طراحی PCB

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
.5.3

الگوریتم ها:
توضیح دهید الگوریتم های شما برای نرفتن به اوت چگونه است ،این الگوریتم ها را به صورت تصویری و ترجیحا با حداقل
آوردن کد در فایل  TDPشرح دهید.

حداکثر  0.75صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .6مهاجم( :حداکثر  1صفحه)
 .6.1الگوریتم ها:
در این بخش الگوریتم های خود را برای تعقیب توپ مخصوص مهاجم ،گل زدن و جایگیری را توضیح دهید ،میتوانید توضیح
بیشتر در این مورد را در بخش نوآوریها بیاورید.

حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
 .6.2سیستم شوت:
 .6.2.1مدارات:
در حد دانش خود توضیح دهید روش کار مدار شوت شما چگونه است ؟ عکس از مدار طراحی شده برای این بخش را
آورده و بخش های آن را تا حد امکان توضیح دهید.

حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
.6.2.2

ادوات مكانیكی
طراحی و عکس های بخش مکانیکی مدار شوت در این بخش آورده خواهد شد ،توضیح دهید چرا از این مکانیزم
مکانیکی برای شوت زدن استفاده کرده اید؟

حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
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 .6.2.3مزایا و معایب:
در نهایت مزایا و معایب سیستم شوت خود را نسبت به دیگر سیستم های شوت توضیح دهید.

حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .7دروازهبان( :حداکثر یک صفحه)
 .7.1سنسور ها:
توضیح دهید از چه سنسور هایی برای موقعیتیابی در زمین استفاده میکنید .دلیل انتخاب این سنسور ها را توضیح دهید،
چه سنسور های دیگر دسترس بوده و به چه دلیل این سنسور انتخاب شده است ؟ الزم است در این بخش توضیح دهید که
سنسور ها با چه ارتباطی به میکروکنترلر متصل شده اند.

در حد  6خط این ارتباط را با توجه به دانسته های خود توضیح دهید ،مجموع توضیحات این بخش می-
تواند حدود نیم صفحه باشد.
 .7.2الگوریتم ها:
توضیح دهید چگونه با استفاده از سنسور ها میتوانید به دروازه برگردید؟
همچنین توضیح دهید الگوریتم های دروازهبان چگونه برنامه ریزی شده اند تا بهترین عملکرد را در دفع توپ داشته باشید.

حداکثر یک سوم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .8ارتباط بین روبات ها( :حداکثر  1صفحه)
 .8.1مدارات و ماژول ها:
توضیح دهید از چه ماژولهایی برای ارتباط بین دو روبات استفاده کردهاید؟
این ماژولها چه مزایایی داشته که انتخاب شده اند؟
روش ارتباط بین دو روبات چگونه است؟ آیا ارتباط دوطرفه است یا اینکه یکی از دیگری اطالعات را دریافت میکند.

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.
 .8.2الگوریتم ها:
توضیح دهید چه استفادهای از ارتباط بین روبات ها میکنید؟
این استفاده چه مزیتی در روبات شما ایجاد کرده است ؟

حداکثر نیم صفحه را به این بخش اختصاص دهید.

 .9نوآوری ها( :حداکثر  2صفحه)
در این بخش نوآوری های خود را در هرکدام از زمینه ها ارائه دهید ،توضیح دهید که این نوآوری ها چه بهبودی در عملکرد روبات
شما ایجاد کرده است ؟

 .9.1طراحی مكانیكی
 .9.2طراحی مدارات و سنسور ها
 .9.3برنامه نویسی و الگوریتم ها

 .10چالشها و راهكارها( :حداقل  0.5و حداکثر  1.5صفحه)
در این بخش میبای ست تو ضیح دهید که در روند ساخت روبات به چه م شکلهایی برخوردید و چگونه این م شکالت را حل کردید.
حداقل  2چالش را در این بخش بیاورید.

 .11ایده هایی برای آینده( :حداقل  0.5و حداکثر  1.5صفحه)
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در م سیر ساخت روبات خود قطعا ایده هایی به ذهن شما ر سیده ا ست که بنا به دالیلی امکان پیاده سازی آنها را ندا شته اید .این
دالیل میتواند زمان ،هزینه ،محدودیت مالی یا محدودیت طراحی روبات باشد .هر ایده ای که در ذهن دارید را به صورت مختصر (ولی
قابل فهم) توضیح دهید و دالیل پیاده سازی نکردن آن را ذکر کنید.

 .12روبات نهایی( :حداکثر  1صفحه)
در این بخش چند عکس از نماها و زوایای مختلف روبات قراردهید ،بهتر استتتت از بورد ها پس از مونتاژ و بخش های مکانیکی پس از
سرهم شدن هم عکس وجود داشته باشد.

 .13تشكر و قدردانی:
تقدیر و تشکر از کسانی که در این روند تیم را یاری کردهاند.

 .14مراجع:
مراجع مورد استفاده در توضیحات .TDP

 .15ضمایم:
در این بخش تیم ها میبایست تصاویر مربوط به شماتیک مدار PCB ،و طراحی شاسیها را بیاورند ،این بخش درون فایل ETDP
قرار نخواهد دا شت ولی همراه با آن ار سال خواهد شد  .برای ا ستخراج این فایل ها و ا ضافه کردن آنها به فایل  ETDPحتما و حتما
مطابق آموزش قرار گرفته بر روی سایت و کانال آپارات عمل کنید.

باید توجه داشته باشید در نهایت پس از اتمام کار فایل شما باید بین  9تا  16صفحه باشد.
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