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  آموزشيهاي  سومين المپياد روبات

  )انتخابي( ۲مدارات الجيک مجموعه+  ۱مدارات الجيک

قسمت اول موانع را  روبات ابتدا. درجه دارند

اين براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي 

. اده به ديگران عالمت دهدالعمل نشان د روي موانع عکس

  

  )انتخابي( ۲مدارات الجيک مجموعه+ ۱مدارات الجيک

 .بايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد  .و قطع شدن خطوط مواجه گردد

به عکس العمل نشان داده ) مصدوم(داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار خط 

در طول مسير موانع . آوري نمايد که روي خط وجود دارند را جمع

  .تواند با استفاده از آنها مسير کوتاهتري را براي رسيدن به خط پايان طي نمايد

...ادامه در پشت صفحه   

  افزار  شرکت هوشمند

، ساختمان خورشيد، طبقه ۲۵۴۰تر از ميدان ونک، پالک  عصر، پايين خيابان وليتهران، 
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  تعالي باسمه

سومين المپياد روبات هاي رقابتعناوين آشنايي با 

  مقطع دبيرستان

  روبات پله نورد هوشمند

   ۲ترم : حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مدارات الجيک مجموعه+  KAI-ROBOTمجموعه قطعات مکانيکي 

درجه دارند ۹۰در اين مسابقه موانع پلکاني از دو قسمت تشکيل شده که با يکديگر زاويه 

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي  .نمايد ميدرجه ادامه مسير را طي  ۹۰طي نموده پس از رسيدن به پاگرد با چرخش 

روي موانع عکسمشکي رنگ تعبيه شده  خطوطقابليت باشد که در طي مسير نسبت به 

  ).تعريف شود ... يا  LEDشدن  روشنتواند با روشن شدن موتور سوم، 

  )الجيک( ۱روبات امدادگر هوشمند

   ۲ترم : حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مدارات الجيک مجموعه+  KAI-ROBOTقطعات مکانيکي 

بايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد آموزان مي دانش

و قطع شدن خطوط مواجه گردد مسابقه ممکن است روبات با سربااليي

داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار خط 

که روي خط وجود دارند را جمع) مين(همچنين روبات بايد قطعات فلزي 

تواند با استفاده از آنها مسير کوتاهتري را براي رسيدن به خط پايان طي نمايد عالئمي وجود دارد که روبات مي

  )KRC( ۲روبات امدادگر هوشمند

  ۴و ۳ترم : حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

  

۹: تلفن

آشنايي با 

  

  مسابقات

روبات پله نورد هوشمند - ۱

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مجموعه قطعات مکانيکي  :قطعات مورد نياز

در اين مسابقه موانع پلکاني از دو قسمت تشکيل شده که با يکديگر زاويه  :معرفي

طي نموده پس از رسيدن به پاگرد با چرخش 

قابليت باشد که در طي مسير نسبت به 

تواند با روشن شدن موتور سوم،  اين عمل مي(

  

روبات امدادگر هوشمند - ۲

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

قطعات مکانيکي مجموعه  :قطعات مورد نياز

دانش در اين رقابت روبات :معرفي

مسابقه ممکن است روبات با سرباالييدر طراحي مسير 

داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار خط 

همچنين روبات بايد قطعات فلزي . ديگران عالمت دهد

عالئمي وجود دارد که روبات مي و

  

روبات امدادگر هوشمند - ۳

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت
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KRC 

 .رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد  .و قطع شدن خطوط مواجه گردد

به داده عکس العمل نشان ) مصدوم(رنگ تعبيه شده در کنار خط 

اي تواند با استفاده از آنها مسير کوتاهتري را بر

  )عدد ريموت

ها را داشته پس از طي مسير  سازند که توانايي درنورديدن ناهمواري

  .و از محل مسابقه خارج شود نمايد

تعبيه شده روي روبات مشاهده مستقيم و از طريق دوربين مداربسته 

  .شداهد وخ جابجاشرکت کنندگان 

        

چگونگي امتيازدهي . دهند سازند و در رابطه با نحوه کار آن توضيحاتي را ارائه مي

  . . . متعاقباً اعالم خواهد شد

  افزار  شرکت هوشمند
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KRC کننده کنترل مجموعه+  KAI-ROBOTقطعات مکانيکي 

رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد بايست خط مشکي آموزان مي دانش

و قطع شدن خطوط مواجه گردد مسابقه ممکن است روبات با سربااليي

رنگ تعبيه شده در کنار خط  داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به عالئم مشکي 

تواند با استفاده از آنها مسير کوتاهتري را بر در طول مسير موانع و عالئمي وجود دارد که روبات مي

  روبات کاوشگر کنترلي

  دبيرستان ۲ترم  :حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

عدد ريموت ۲+ دوربين مدار بسته (+  KAI-ROBOTقطعات مکانيکي 

سازند که توانايي درنورديدن ناهمواري يک روبات متحرک مي آموزان

نمايداي مورد  نظر را جابجا  به کمک گريپر و بازوي تعبيه شده روي آن قطعات استوانه

مستقيم و از طريق دوربين مداربسته  طور غير آموزان مسير مسابقه را به

شرکت کنندگان مخصوص مسابقات، با دوربين مداربسته دوربين مسابقه 

  :قادر به طي آن باشد عبارت است ازموانع و شرايط مسير مسابقه که روبات بايد 

    ـ عبور از تونل تاريک      

  ـ عبور از آب با عمق کم      

سازند و در رابطه با نحوه کار آن توضيحاتي را ارائه مي اي مي آموزان سازه خالقانه

  .هاي شرکت کننده در آينده اعالم خواهد شد

متعاقباً اعالم خواهد شدجزئيات بيشتر قوانين مسابقات 

  

۹: تلفن

قطعات مکانيکي مجموعه  :قطعات مورد نياز

دانش در اين رقابت روبات :معرفي

مسابقه ممکن است روبات با سرباالييدر طراحي مسير 

داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به عالئم مشکي 

در طول مسير موانع و عالئمي وجود دارد که روبات مي. ديگران عالمت دهد

  .رسيدن به خط پايان طي نمايد

  

روبات کاوشگر کنترلي - ۴

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

قطعات مکانيکي مجموعه  :قطعات مورد نياز

آموزان قسمت دانش در اين :معرفي

به کمک گريپر و بازوي تعبيه شده روي آن قطعات استوانه

آموزان مسير مسابقه را به  الزم به ذکر است دانش

  .نمايند مي

مسابقه  يدر  هنگام اجرا - 

موانع و شرايط مسير مسابقه که روبات بايد 

      دار شيبسطح ـ 

      ناهمواريـ 

  

  هاي خالقانه سازه

آموزان سازه خالقانه در اين بخش دانش

هاي شرکت کننده در آينده اعالم خواهد شد و رقابت تيم

  

  

جزئيات بيشتر قوانين مسابقات 


