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  )دبستان

نجات جان مصدومان حوادث طبيعي و غيرطبيعي نظير زلزله و فروريختن 

افزايش تعداد نيز و  و نجات امدادحداقل رساندن خطر احتمالي موجود براي نيروهاي 

شناسايي مسير از يک خط استفاده براي هاي امدادگر 

 ميهر ت يبه ازاهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات 

ه سفيد را در زمينخط مشکي رنگ روي  

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت 

 يا  العملي مانند روشن کردن موتور سوم و عکس

آوري و همراه  عمکه روي خط وجود دارند را ج

اين تعداد قابل  و را طي نمايد مسابقه مسير ي

 .باشد

KAI-ROBOT باشندک يو پک الج. 

هاي شارژي و آلکاالين  استفاده از باطري (

دقيقه زمان در نظر گرفته شده  ۱کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار 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

دبستانمقطع (هوشمند  امدادگري ها مسابقه روبات

  

 :هدف از برگزاري مسابقه

نجات جان مصدومان حوادث طبيعي و غيرطبيعي نظير زلزله و فروريختن  ،هاي امدادگر دف از ساخت روبات

حداقل رساندن خطر احتمالي موجود براي نيروهاي  بهساختمان در ضمن 

هاي امدادگر  روبات ،آموزي مسابقات دانشدر . باشد

  .پردازند به شناسايي مصدومين کنار خط ميها 

همراه به عنوان سرپرست و يک روبات  يک نفر ؛ي تيمنفر به عنوان اعضا

 

 به صورت خودکار بايست  ميآموزان  هاي دانش در اين رقابت روبات

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت  .کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

عکس) به عنوان مصدوم(به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار خط 

که روي خط وجود دارند را ج) نميدر نقش (همچنين روبات بايد قطعات آهني 

 .ر برساند

 .رقابت را بطور کامل طي نمايند بايست مسير

يريدوبار جهت رکوردگيک بار بصورت آزمايشي و 

باشد دقيقه مي ۳۰رکوردگيري حداقل  فاصله زماني بين دو

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

.باشد  مي AAعدد باطري  ۴استفاده شده در مسابقه، حداکثر 

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

  .باشد  مي متر سانتي ۱۶۰*۱۶۰به ابعاد مربع 
  

تلفن

هدف از برگزاري مسابقه )۱

دف از ساخت روباته

ساختمان در ضمن 

باشد يافتگان مي نجات

ها  روباتکنند و  مي

  :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضا ۳الي  ۱

 :روش برگزاري )۳

در اين رقابت روبات

کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار خط 

LED همچنين روبات بايد قطعات آهني  .نشان دهند

ر برساندمسي يخود به انتها

 :قوانين مسابقه )۴

بايست مسير ميها  روبات  ميتما )۱

يک بار بصورت آزمايشي و تواند   ميهر روبات  )۲

فاصله زماني بين دو .باشد افزايش نمي

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۳

استفاده شده در مسابقه، حداکثر هاي  باتري )۴

 ).بالمانع است

کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر براي آماده  )۵

  .است

  :مسابقه مينز )۵

مربع يک  مسابقه زمين )۱
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  .به عنوان امتياز به روبات داده خواهد شد

امتياز مثبت و در صورت  ۱۰ قرار گرفته در طرفين مسير

 .ثانيه به طول انجامد ۱وحداقل  باشد

  .ناظر قابل تفکيک باشد عکس العمل روبات در اثر تشخيص دو مصدوم مختلف بايد از ديد داور و

 يآوري و همراه خود به انتها عود دارند را جم

  .باشد

 .از خواهد شديامت ۵منجر به کسر 

  .داشتامتياز منفي در پي خواهد  

   .که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد

ن آنان تکرار مياهاي برتر، مسابقه  يا تيم  يکديگر و عدم امکان تشخيص تيم

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

  .ها خواهد بود

  www.robotshop.ir 

 .مسير اصلي رقابت نمي باشدمانند " مسير نشان داده شده در شکل دقيقا

  افزار  شرکت هوشمند

، ساختمان خورشيد، طبقه ۲۵۴۰تر از ميدان ونک، پالک  عصر، پايين خيابان وليتهران، 
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 .باشد  ميمتر  سانتي ۱۰ ين خط مشکيطرف از

  .باشد يکسان ميتعداد مصدومين در طرفين خط مشکي 

  .باشد  ميبراق سفيد رنگ  MDFمسابقه از 

  .تشکيل شده است) لنت(ن از چسب برق ميمسير مشکي رنگ و مصدو

  .باشد ميمتر  سانتي ۲تا  ۸/۱

 .باشد  ميمتر  سانتي ۳۵ ر رقابتمسي

 متر وجود دارد سانتي ۱۵ي  در طرفين خط مشکي دو خط قرمز با فاصله

 .باشد ي خطا مي که تماس يا عبور هر يک از چرخها از روي آن به منزله

 

 .باشد ميدقيقه 

به عنوان امتياز به روبات داده خواهد شد )برحسب ثانيه( پس از رسيدن روبات به خط پايان مدت زمان باقيمانده

قرار گرفته در طرفين مسير ميننسبت به مصدوالعمل  به ازاي هر عکس

  .امتياز منفي کسب خواهند نمود 

باشد بايد به وضوح قابل تشخيص نشان داده شده توسط روبات

عکس العمل روبات در اثر تشخيص دو مصدوم مختلف بايد از ديد داور و

ود دارند را جمکه روي خط وج) نميدر نقش ( يبايد قطعات آهن

 .امتياز کسب نمايد ۳ي فلزي  قطعه به ازاي هر

باشد مي KAI-ROBOTقطعات  يدر حدود پيچ و مهره ها

منجر به کسر  غيره در جريان مسابقه و ميرمانند تع هرگونه تماس با روبات

 ۵هرگونه تماس و يا عبور از روي خط قرمز رنگ در طرفين خط مشکي 

که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد

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

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

ها خواهد بود اطالعي از قوانين جديد برعهده تيم بي

  :يشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيدبراي اطالع ب

مسير نشان داده شده در شکل دقيقا

  

تلفن

از ينممصدو ي اصلهف )۲

تعداد مصدومين در طرفين خط مشکي  )۳

مسابقه از  زمين جنس )۴

مسير مشکي رنگ و مصدو )۵

۸رقابت  عرض مسير )۶

مسي يحداقل قطر داخل )۷

در طرفين خط مشکي دو خط قرمز با فاصله )۸

که تماس يا عبور هر يک از چرخها از روي آن به منزله

 :دهي نحوه امتياز  )۶

دقيقه  ۱کل زمان مسابقه  )۱

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

به ازاي هر عکس روبات )۳

 ۵العمل نابجا  عکس

نشان داده شده توسط روباتالعمل  عکس )۴

عکس العمل روبات در اثر تشخيص دو مصدوم مختلف بايد از ديد داور و )۵

بايد قطعات آهن همچنين روبات )۶

به ازاي هرو  ر برساندمسي

در حدود پيچ و مهره ها يابعاد قطعات فلز )۷

هرگونه تماس با روبات )۸

هرگونه تماس و يا عبور از روي خط قرمز رنگ در طرفين خط مشکي  )۹

که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد  ميتي ۳در نهايت   )۱۰

 :شرايط مساوي )۷

در صورت تساوي امتيازات دو 

 .خواهد شد

شرايط و جزئيات رقابت

براي اطالع ب


