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  )دبستان

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

  .بسازند ا کارايي باالترهايي ب روباتدرک سيستم حرکتي انسان و حيوانات 

  مسرپرست و يک روبات به ازای هر تي

 پايان در. باشد داشته دقيقه را ۱ از کمتر در  پله

  .باشد مي 

واين تعداد  نمايدرا طي  مسابقهمسير اصلی  ي

 .باشد دقيقه مي

KAI-ROBOT باشند. 

شود کنندگان تهيه  که بايد توسط شرکت باشد

مسابقه  در اختيار تيم کميته اجرايي مسابقات

 .باشند يموت کنترل نم

متياز زماني آن اين پرت شود، ها به زم خارج شده و يا از روي پله

دقيقه زمان در نظر گرفته  ۱براي آماده کردن 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 ( پله نورد 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 دانش آموزان مي

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

 

پله عدد ۵ از رفتن باال توانايي نمايندکه طراحي روباتي

 ميدان و به خط پايان برسد پيروز کند طي را مسابقه مسير 

يريکوردگ و دوبار جهت ر بار بصورت آزمايشي تواند يک

دقيقه مي ۳۰فاصله زماني بين دو رکورد گيري حداقل  . باشد

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

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

 ).ي و آلکاالين بالمانع استشارژهاي 

کميته اجرايي مسابقات ريموت کنترل از طرف در صورت نياز ،در هنگام برگزاري رقابت

موت کنترل نميگان مجاز به همراه داشتن رکنند شرکت دهنده قرار خواهد گرفت و

خارج شده و يا از روي پلهز مسير چنانچه روباتي قبل از رسيدن به خط پايان ا

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

  

۹: تلفن

هدف از برگزاري مسابقه )۱

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

دانش آموزان مي. دهد مي

  :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر ۳الي  ۱

 :روش برگزاري )۳

روباتي بايد کنندگان شرکت

مسير  تر سريع که روباتي
. 

 :قوانين مسابقه )۴

تواند يک هر روبات مي )۱

باشد قابل افزايش نمي

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۲

هاي استفاده شده در مسابقه، حداکثر  باطري )۳

هاي  استفاده از باطري (

در هنگام برگزاري رقابت )۴

دهنده قرار خواهد گرفت و

چنانچه روباتي قبل از رسيدن به خط پايان ا )۵

 .گردد حذف مي

براي آماده کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر  )۶

 .شده است
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به عنوان امتياز به روبات داده  )امتياز ۱ ثانيه

 .گردد امتياز مي ۵حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به کسر 

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

بقه ميان آنان تر، مساهاي بر 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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 )عرض × طول ×ارتفاع ( متر سانتي ۶۰×۱۵×۳ ابعاد

  

: 

 .باشد دقيقه مي 

ثانيههربرحسب ( پس از رسيدن روبات به خط پايان مدت زمان باقيمانده

 .امتياز براي روبات خواهد داشت

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

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 

  

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

  :براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

  

۹: تلفن

 :زمين مسابقه )۵

ابعاد در  پله عددپنج  )۱

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

:دهي نحوه امتياز  )۶

 ۱ کل زمان مسابقه )۱

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

 .خواهد شد

امتياز براي روبات خواهد داشت ۵هر پله  عبور از  )۳

هرگونه دست زدن به روبات  )۴

که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد  تيمي ۳در نهايت  )۵

 

 :شرايط مساوي )۷

در صورت تساوي امتيازات دو 

  .تکرار خواهد شد
 

شرايط و جزئيات رقابت

براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

  


