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  )راهنماييمقطع 

  .گيرند ميهاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد استفاده قرار 

 .باشد ها مي هاي بکار رفته در اين گونه روبات

  يک نفرهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازای هر تيم 

اي  سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانه مي

. اي، داشتن گريپر الزامي است براي جابجايي اجسام استوانه

 متر يسانت ۵/۴بلندتر با ارتفاع   اي را از روي سکوهاي

قوطي بر روي سکوهاي  ۴ قرار گرفتن هر و پس از

 ۵/۴( سکوي بلندترو انتقال آن به  از روي سکوي کوتاهتر

 قوطي چنانچه روبات توانايي بلند کردن .وجود دارد

  .د با استفاده از سطح شيبدار استوانه را به باالي سکو برساند

فاصله . باشد رکوردگيري مسير مسابقه را طي نمايد و اين تعداد قابل افزايش نمي

KAI-ROBOT باشند. 

هاي شارژي و آلکاالين  استفاده از باطري( .باشد

 ۱حداکثر .. .، نصب باطري، کنترل وبراي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع

امتياز منفي به روبات داده خواهد  ۲ثانيه  ۱۰به ازاي هر 

 .گيري داده خواهد شد ثانيه فرصت تمرين و قلق

 ر مربعمت يسانت ۶×۶ي کنترل از راه دور با حداقل ابعاد 

  افزار  شرکت هوشمند

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

مقطع ( )۲( ي اجسام کنندهجابجا يها مسابقه روبات

  

 :مسابقههدف از برگزاري 

هاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد استفاده قرار 

هاي بکار رفته در اين گونه روبات کننده و مکانيزمهاي جابجا سابقه آشنايي با روبات

يک نفرهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازای هر تيم  ،نفر به عنوان اعضا ي تيم

 

مي) mobile robot(آموزان يک روبات متحرک  دراين مسابقه دانش

براي جابجايي اجسام استوانه .داشته باشد را هاي نوشيدني آلومينيومي

اي را از روي سکوهاي ستوانها  هاي ها بايد قوطي پس از اعالم شروع مسابقه روبات

و پس از قرار دهند متر يسانت ۳کوتاه تر با ارتفاع بر روي سکوهاي 

از روي سکوي کوتاهتر اي  اقدام به برداشتن پنجمين قوطي استوانه

وجود دارددر کنار سکوي بلندتر سطح شيب داري 

د با استفاده از سطح شيبدار استوانه را به باالي سکو برساندتوان اي را نداشته باشد، مي

رکوردگيري مسير مسابقه را طي نمايد و اين تعداد قابل افزايش نميدوبار جهت تواند 

 .باشد دقيقه مي ۳۰ زماني بين دو رکوردگيري حداقل

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

باشد  مي AAعدد باطري  ۴استفاده شده در مسابقه، حداکثر 

 

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

به ازاي هر  خيرر نظر گرفته شده است و در صورت تأ

ثانيه فرصت تمرين و قلق ۳۰سابقه هر تيم پس از نصب باطري و کنترل، قبل از شروع م

ي کنترل از راه دور با حداقل ابعاد  ي باطري و گيرنده ها بايد مکاني جهت نصب مجموعه

 .بر روي روبات خود در نظر بگيرند

۹: تلفن

مسابقه روبات

هدف از برگزاري  )۱

هاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد استفاده قرار  امروزه روبات

سابقه آشنايي با روباتهدف از اين م

 :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضا ي تيم ۳الي   ۱

 :روش برگزاري )۳

دراين مسابقه دانش  

هاي نوشيدني آلومينيومي شکل مانند قوطي

پس از اعالم شروع مسابقه روبات

بر روي سکوهاي برداشته 

اقدام به برداشتن پنجمين قوطي استوانه روبات ،کوتاهتر

در کنار سکوي بلندتر سطح شيب داري . نمايد) متر سانتي

اي را نداشته باشد، مي استوانه

 :قوانين مسابقه )۴

تواند  ميهر روبات  )۱

زماني بين دو رکوردگيري حداقل

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۲

استفاده شده در مسابقه، حداکثر هاي  باتري )۳

 .)بالمانع است

براي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع )۴

ر نظر گرفته شده است و در صورت تأدقيقه زمان د

 . شد

هر تيم پس از نصب باطري و کنترل، قبل از شروع مبه  )۵

ها بايد مکاني جهت نصب مجموعه تيم )۶

بر روي روبات خود در نظر بگيرند
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دهنده قرار  مسابقه برگزارکنندگان در اختيار تيم

 .دباشن به همراه داشتن ريموت کنترل نمي

 .می باشدمتر  سانتي ۱۰*۱۰*۳و ارتفاع سکوهای کوتاه 

  .باشد

در صورت افتادن  امتياز و ۲۰بر روي سکوي کوتاهتر روبات 

 .امتياز کسب خواهد کرد

شده قوطي بر روي سکوهاي کوتاهتر زمان باقيمانده با مجموع امتيازات کسب 

امتياز منفي براي روبات در پي خواهد داشت و داور ضمن 

 .نمايد نگه داشتن زمان، اقدام به عمود قرار دادن قوطي در جاي خود مي

دقيقه  ۱اکثر در داده شده مقابل سطح شيبدار را حد

گذاشتن آن و  بدار و يا بلند کردن قوطیممکن اعم از باال بردن از سطح شي

 .امتياز زمان باقيمانده را به امتيازات خود بيفزايد

نهايت سه تيمي که بيشترين امتيازات را بدست آورده باشند به عنوان تيم هاي منتخب به ترتيب معرفي 

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  
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برگزارکنندگان در اختيار تيمدر هنگام برگزاري رقابت، دو عدد ريموت کنترل از طرف 

به همراه داشتن ريموت کنترل نمي گان مجازکنند خواهد گرفت و شرکت

 .باشد متر مي سانتي ۱۶۰ *۱۶۰به ابعاد مربع يک  زمين مسابقه

و ارتفاع سکوهای کوتاه متر  سانتي ۱۰*۱۰*۵/۴ارتفاع سکوهای بلند 

  .عدد می باشد ۵ گرم و تعداد آن ها ۲۵وزن قوطی ها 

باشد يممتر  سانتي ۵/۴آن ارتفاع و متر  سانتي ۸۰طول سطح شيبدار 

 

بر روي سکوي کوتاهتر روبات  اي استوانه ح هر قوطيبه ازاي قراردادن صحي

امتياز کسب خواهد کرد ۱۰شدن بر روی سکوی کوتاهتر روبات  گذاشتهقوطی پس از 

قوطي بر روي سکوهاي کوتاهتر زمان باقيمانده با مجموع امتيازات کسب  ۴قرار گرفتن هر 

 .توسط روبات جمع خواهد شد

امتياز منفي براي روبات در پي خواهد داشت و داور ضمن  ۵ي مشخص شده  افتادن قوطي خارج از منطقه

نگه داشتن زمان، اقدام به عمود قرار دادن قوطي در جاي خود مي

  .باشد دقيقه مي ۴ن مسابقه در قسمت اول 

داده شده مقابل سطح شيبدار را حدقرار  اي استوانهروبات بايد قوطي از پايان مرحله اول 

ممکن اعم از باال بردن از سطح شي به هر روش( برساند آن

امتياز زمان باقيمانده را به امتيازات خود بيفزايد ۴۰ضمن کسب  و) بدارروي سطح شي

نهايت سه تيمي که بيشترين امتيازات را بدست آورده باشند به عنوان تيم هاي منتخب به ترتيب معرفي 

 .شد

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 جزئيات رقابت

ها خواهد بود اطالعي از قوانين جديد برعهده تيم بي
www.robotshop.ir  :براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

۹: تلفن

در هنگام برگزاري رقابت، دو عدد ريموت کنترل از طرف  )۷

خواهد گرفت و شرکت

 :زمين مسابقه )۵

زمين مسابقه )۱

ارتفاع سکوهای بلند  )۲

وزن قوطی ها  )۳

طول سطح شيبدار  )۴

  :دهي نحوه امتياز )۶

به ازاي قراردادن صحي   )۱

قوطی پس از 

قرار گرفتن هر  پس از )۲

توسط روبات جمع خواهد شد

افتادن قوطي خارج از منطقه )۳

نگه داشتن زمان، اقدام به عمود قرار دادن قوطي در جاي خود مي

ن مسابقه در قسمت اول زما )۴

از پايان مرحله اول پس  )۵

آنبه باالي 

روي سطح شي

نهايت سه تيمي که بيشترين امتيازات را بدست آورده باشند به عنوان تيم هاي منتخب به ترتيب معرفي  در )۶

شد خواهند

 :شرايط مساوي  )۷

در صورت تساوي امتيازات دو  

  .تکرار خواهد شد

  

جزئيات رقابتشرايط و 


