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  )دبيرستان

مورد ارزيابي قرار  ها باالرفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي بلکه توانايي حرکت عمودي را در روبات

   .بسازند کارايي باالتر هايي با روباتدرک سيستم حرکتي انسان و حيوانات 

 همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازای هر تيم

   به صورت  درجه را ۹۰مسير پلکاني داراي پيچ 

درجه  دوداراي ( .دنها بايد قابليت دور زدن و چرخيدن در قسمت پاگرد را داشته باش

ها بايد با استفاده از مجموعه مدارات الجيک پس از قرار گرفتن بر روي پاگرد و يا رسيدن به 

 .ي مسير را طي نمايند درجه چرخيده سپس ادامه

اين  و نمايد مسيرمسابقه را طيی و دوبار جهت رکوردگيري اصل

 .باشد دقيقه مي ۳۰فاصله زماني بين دو رکوردگيري حداقل 

KAI-ROBOT باشند. 

هاي شارژي و  استفاده از باطري( .باشد  مي 

امتياز زماني ها به زمين پرت شود،  ز مسير خارج شده و يا از روي پله

دقيقه زمان در نظر  ۱قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر 

  افزار  شرکت هوشمند

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

دبيرستانمقطع ( پله نورد هوشمند يمسابقه روبات ها

  

 :هدف از برگزاري مسابقه

باالرفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي بلکه توانايي حرکت عمودي را در روبات

درک سيستم حرکتي انسان و حيوانات  توانند با آموزان مي

همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازای هر تيم نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر

 

مسير پلکاني داراي پيچ  از رفتن باال توانايي نمايندکه طراحي روباتي بايد

ها بايد قابليت دور زدن و چرخيدن در قسمت پاگرد را داشته باش روبات. هوشمند داشته باشد

ها بايد با استفاده از مجموعه مدارات الجيک پس از قرار گرفتن بر روي پاگرد و يا رسيدن به  روبات

درجه چرخيده سپس ادامه ۹۰ي روبروي پاگرد به صورت خودکار 

و دوبار جهت رکوردگيري اصل بار بصورت آزمايشي  تواند يک

فاصله زماني بين دو رکوردگيري حداقل  .باشد تعداد قابل افزايش نمي

ROBOTماً بايد از قطعات اي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز

 AAعدد باطري  ۴استفاده شده در مسابقه، حداکثر 

 .)آلکاالين بالمانع است

Remote Control باشد ميمجاز ن. 

ز مسير خارج شده و يا از روي پلهچنانچه روباتي قبل از رسيدن به خط پايان ا

 .گردد

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

 .گرفته شده است

  

۹: تلفن

هدف از برگزاري مسابقه )۱

باالرفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي بلکه توانايي حرکت عمودي را در روبات

آموزان مي دانش. دهد مي

 :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر ۳الي  ۱

 :روش برگزاري )۳

بايد کنندگان شرکت

هوشمند داشته باشد

روبات ).آزادي باشند

ي روبروي پاگرد به صورت خودکار  ديواره

 :قوانين مسابقه )۴

تواند يک هر روبات مي )۱

تعداد قابل افزايش نمي

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۲

استفاده شده در مسابقه، حداکثر هاي  باتري )۳

آلکاالين بالمانع است

ontrol استفاده از )۴

چنانچه روباتي قبل از رسيدن به خط پايان ا )۵

گردد آن حذف مي

براي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و  )۶

گرفته شده است
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 .شده استو در وسط آن يک خط مشکي با استفاده از لنت کشيده 

به عنوان امتياز به روبات  )امتياز ۱هر ثانيه برحسب 

عملي ال بايست پس از رسيدن به آن عکس مي

مثبت و در صورت  امتياز ۵العمل بجا  و به ازاي هر عکس

 ).باشد مينداشتن قابليت اخير اجباري 

 .نمايند ن برتر را کسب ميبه ترتيب عناوي

 .گردد امتياز مي ۵هرگونه دست زدن به روبات حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به کسر 

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

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

  .ها خواهد بود

  www.robotshop.ir 

  افزار  شرکت هوشمند

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

پست الکترونيک         www.robotshop.ir :وب سايت      ۸۸۶۷۶۶۷۲: فکس    ۸۸۶۵۴۲۹۹

 
 

 )عرض ×طول  ×ارتفاع ( ۶۰ ×۱۵ × ۳ ابعاد در  پله

  .باشد داراي ديواره مي مطابق شکل يک ضلع پاگرد

و در وسط آن يک خط مشکي با استفاده از لنت کشيده ها  روی تعدادی از  پله

 

 .باشد دقيقه مي ۲کل زمان مسابقه 

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

 .داده خواهد شد

 .امتياز براي روبات خواهد داشت ۵هر پله  

مي هايي مطابق شکل قرار دارد که روبات ها عالمت برخي پله

و به ازاي هر عکس نشان دهد  LEDيامانند روشن کردن موتور سوم 

داشتن قابليت اخير اجباري ( .امتياز منفي کسب خواهند نمود ۲جا العمل ناب

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

هرگونه دست زدن به روبات حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به کسر 

 

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 اطالعي از قوانين جديد برعهده تيم بي

  :عه فرمائيدبراي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراج

  

۹: تلفن

 :زمين مسابقه ) ۵

پله عدد ۱۰ )۱

يک ضلع پاگرد )۲

روی تعدادی از  پله )۳

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :دهي نحوه امتياز) ۶

کل زمان مسابقه    )۱

پس از رسيدن روبات به خط پايان  )۲

داده خواهد شد

 عبور از روي  )۳

برخي پلهبر روي  )۴

مانند روشن کردن موتور سوم 

العمل ناب عکس

در نهايت سه تيمي که روبات آنان بيشترين امتياز را کسب نمايد )۵

هرگونه دست زدن به روبات حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به کسر   )۶

 :شرايط مساوي) ۷

در صورت تساوي امتيازات دو 

  .تکرار خواهد شد

شرايط و جزئيات رقابت

براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراج


