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  )دبيرستان

هاي امدادگر به حداقل رساندن خطر احتمالي موجود براي نيروهاي جستجو و نجات و در 

 .باشد عين حال افزايش تعداد نجات يافتگان پس از زلزله و ديگر حوادث طبيعي مي

  هر تيم ينفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفرهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازا

  : اقدام نمايند هاي زير ت و تواناييت به ساخت روباتي با مشخصا

متر و  سانتي ۳۵ يپهنادرجه در ميان تونل و 

. نمايند مشاهده مي ي نمايش هسيم نصب شده بر روي روبات و از طريق صفح

ها توصيه  گيرد ولي به تيم مي کننده قرار هاي شرکت

پيش ق شرکت هوشمند افزار ي از طري اقالم فوق 

 .را طي نمايد

KAI-ROBOT باشند. 

  افزار  شرکت هوشمند

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

دبيرستانمقطع ( يکاوشگر کنترلمسابقه روبات 
  

 :هدف از برگزاري مسابقه

هاي امدادگر به حداقل رساندن خطر احتمالي موجود براي نيروهاي جستجو و نجات و در  هدف از ساخت روبات

عين حال افزايش تعداد نجات يافتگان پس از زلزله و ديگر حوادث طبيعي مي

نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفرهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازا

 

ت به ساخت روباتي با مشخصابکننده در اين رقابت بايد نس موزان شرکت

  متر  سانتي ۴۰درجه با عرض  ۳۰توانايي باال رفتن از شيب با زاويه 

 متر  سانتي ۳ي آب گرفته با حد اکثر عمق  توانايي عبور از منطقه

 متر  سانتي ۲ي سنگالخي با اختالف ارتفاع  توا نايي عبور از منطقه

درجه در ميان تونل و  ۴۵متر با زاويه شکستگي  ۱انايي عبور از تونل تاريک به طول 

 

سيم نصب شده بر روي روبات و از طريق صفح ن مسير مسابقه را توسط دوربين بي

هاي شرکت گان در اختيار تيمط برگزارکنندتوس کنترل

ي اقالم فوق  براي شرکت در رقابت نسبت به تهيهمادگي بيشتر 

را طي نمايد مسابقهمسير يريبار جهت رکوردگ دوتواند 

ROBOTماً بايد از قطعات ااستفاده شده در ساخت روبات الزي قطعات 

  

۹: تلفن

هدف از برگزاري مسابقه )۱

هدف از ساخت روبات

عين حال افزايش تعداد نجات يافتگان پس از زلزله و ديگر حوادث طبيعي مي

 :تيمساختار  )۲

نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفرهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازا ۳الي  ۱

 :روش برگزاري )۳

موزان شرکتآ دانش

توانايي باال رفتن از شيب با زاويه  )۱

توانايي عبور از منطقه )۲

توا نايي عبور از منطقه )۳

انايي عبور از تونل تاريک به طول تو )۴

 متر سانتي ۳۰ارتفاع 

ن مسير مسابقه را توسط دوربين بيموزاآ نشدا

کنترل سيم و ريموت دوربين بي

مادگي بيشتر آشود جهت تمرين و  مي

  .از مسابقات اقدام نمايند

  

 :قوانين مسابقه )۴

تواند  هر روبات مي  )۱

ي قطعات  کليه )۲
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هاي شارژي و  استفاده از باطري( .باشد مي 

دقيقه زمان در نظر  ۱راي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر 

 .گردد شرکت کنندگان اعالم نمي

به عنوان امتياز به روبات داده  )امتياز ۱برحسب هر ثانيه 

  .همراه خواهد داشت

 .همراه خواهد داشت

 .همراه خواهد داشت

 .خواهد داشت

به باالي  همراه خود مسابقه را قرار داده شده در مسير

 .نمايند ن برتر را کسب ميبه ترتيب عناوي

هاي برتر، مسابقه ميان آنان  يا تيم  يکديگر و عدم امکان تشخيص تيم

اطالعي از  مسئوليت هرگونه بي. ها ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند

  .ها خواهد بود

  www.robotshop.ir 

  افزار  شرکت هوشمند
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 AAعدد باطري  ۴هاي استفاده شده در مسابقه، حداکثر 

 ).آلکاالين بالمانع است

راي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر 

   .گرفته شده است

شرکت کنندگان اعالم نميزمين قبل از رقابت به  دقيق ي با توجه به محتواي اين رقابت نقشه

 

 .باشد دقيقه مي ۸کل زمان مسابقه 

برحسب هر ثانيه ( پس از رسيدن روبات به خط پايان مدت زمان باقيمانده

همراه خواهد داشت امتياز را برا ي روبات به ۳۰دار  باال رفتن از سطح شيب

همراه خواهد داشت امتياز را برا ي روبات به ۲۵عبور از منطقه ي آب گرفته 

همراه خواهد داشت امتياز را برا ي روبات به ۳۰عبور از منطقه ي سنگالخي 

خواهد داشت همراه امتياز را براي روبات به ۳۵عبور از تونل تاريک 

قرار داده شده در مسير )قوطي نوشيدني(اي شکل  ي استوانه بتواند قطعه

 .نمايد امتياز اضافه کسب مي ۱۵۰ برساند

به ترتيب عناوي در نهايت سه تيمي که روبات آنان بيشترين امتياز را کسب نمايد

 

يکديگر و عدم امکان تشخيص تيم  يا چند تيم با در صورت تساوي امتيازات دو 

ها ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند شرايط و جزئيات رقابت

ها خواهد بود قوانين جديد برعهده تيم

  :براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

  

۹: تلفن

هاي استفاده شده در مسابقه، حداکثر  باطري )۳

آلکاالين بالمانع است

راي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر ب )۴

گرفته شده است

   :زمين مسابقه )۵

با توجه به محتواي اين رقابت نقشه

 : دهي نحوه امتياز )۶

کل زمان مسابقه  )۱

پس از رسيدن روبات به خط پايان مدت زمان باقيمانده )۲

  .خواهد شد

باال رفتن از سطح شيب )۳

عبور از منطقه ي آب گرفته  )۴

عبور از منطقه ي سنگالخي  )۵

عبور از تونل تاريک  )۶

بتواند قطعهکه تيمي  )۷

برساند سطح شيبدار

در نهايت سه تيمي که روبات آنان بيشترين امتياز را کسب نمايد )۸

  :شرايط مساوي )۷

در صورت تساوي امتيازات دو 

  .خواهد شدتکرار 

  

شرايط و جزئيات رقابت

براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

  


