
 باسمه تعالي

 )Weight Lifting Robot( قوانين مسابقه روبات باالبر وزنه

  

کيلوگرم بار را  ۳نمايند که توانايي باال کشيدن  يطراحي م روباتيشرکت کنندگان بخش اين در  :مسابقه يروش برگزار

 ۳ ي وزنه. شود قرار داده مي  cm ۷۵و ارتفاع  cm  ۱۵ي به فاصلهدو صفحه جرثقيل بين . ه داشته باشددقيق ۵در کمتر از 

وزنه را باال  cm ۲۰که در کمترين زمان  يروبات. گردد يزمين قرار دارد و بوسيله ريسمان به جرثقيل متصل م يرو يکيلوگرم

 .باشد يمسابقه م ي بکشد، برنده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقطع دبستان    :شرکت کنندگان

  هر تيم يروبات به ازا ۱شرکت کننده و  ۴ يال ۱      :ساختار تيم

  :مقررات مسابقه

 .باشند KAIROBOTماً بايد از قطعات اي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه -۱

 .باشد يشرکت کننده م  مسابقه به عهده يحفظ تعادل جرثقيل بر روي سکو -۲

 .فاده کرددر ساخت هر جرثقيل است KAIROBOT عدد موتور ۲توان از  يحداکثر م -۳

 .باشد يم AAعدد باطري  ۴هاي استفاده شده در مسابقه، حداکثر  باطري -۴

 .بالمانع مي باشد Remote Controlاستفاده از  -۵

 .استفاده از ريسمان هاي متفرقه براي شرکت در مسابقات بالمانع مي باشد -۶

 . دقيقه زمان در نظر گرفته شده است ۳براي قرار گرفتن جرثقيل روي ميز و اتصال وزنه به آن حداکثر  -۷

 يتعلق م ي، امتياز بيشتر)با اولويت وزن کمتر( ساختار بهتروزن کمتر  و : پارامتر دونتايج، به  يدر صورت برابر -۸

 .گيرد

 و يا خراب مشکل بروز  صورت در و نمايند نگهداري خود لوازم از خوبي به بايست هاي شرکت کننده مي تيم -۹

 .ندارد عهده بر قطعات تعويض يا جايگزيني قبال در مسئوليتي گونه هيچ مسابقات برگزارکننده ستاد ابزار، شدن

 مسابقه طول در و ندارد را ي برگزاري مسابقه محدوده به ورود اجازه زماني هيچ در تيمهايا سرپرست  مربي  -۱۰

 .نمايد تيمش به راهنمائي و کمک گونه هيچ تواند نمي

 .کرد استفاده قبيل اين از يو ابزار لنت چسب، از توان ينم ها روبات براي ساخت  -۱۱


