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  )مقطع دبستان(

 .رندگي صارف خانگي مورد استفاده قرار ميهاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي م

 .باشد ها مي هاي بکار رفته در اين گونه روبات

 هر تيم يهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازا

اي  سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانه

گريپر الزامي از استفادهاي،  براي جابجايي اجسام استوانه

ها بايد  پس از اعالم شروع مسابقه روبات. هاي روبات گردد

باشد و  ها مختلف مي رنگ قوطي .مشخص شده اقدام نمايند

فاصله . باشد و اين تعداد قابل افزايش نمي دمسابقه را طي نماي

KAI-ROBOT باشد. 

شارژي و آلکاالين هاي  استفاده از باطري( .باشد

متر بر روي  سانتي ۶×۶دور با حداقل ابعاد راه 

 ۱حداکثر ...  ، نصب باطري و کنترل و ت خط شروع

 .امتياز منفي به روبات داده خواهد شد ۲ثانيه 

  .گيري داده خواهد شد

  افزار  شرکت هوشمند

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

( دماتيمق ي اجسام کنندهجابجا يها مسابقه روبات

  

 :هدف از برگزاري اين مسابقه

هاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي م

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

همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازا يک نفر ،ي تيمنفر به عنوان اعضا

 

سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانه مي) mobile robot(يک روبات متحرک   آموزان اين مسابقه دانش

براي جابجايي اجسام استوانه. را داشته باشد هاي نوشيدني آلومينيومي 

هاي روبات گردد تواند باعث افزايش قابليت نيست اما وجود گريپر مي

مشخص شده اقدام نمايند اطقها و قرار دادن آنها در من آوري قوطي

 .ي همرنگ خود قرار دهد روبات بايد هر قوطي را در منطقه

مسابقه را طي نماي مسيربار جهت رکوردگيري  دو تواند

 .باشد دقيقه مي ۳۰زماني بين دو رکوردگيري حداقل 

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

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

راه  کنترل از ي يرندهو گ يباطر ي ي جهت نصب مجموعه

 .روبات خود در نظر بگيرند

ت خط شروعمسابقه و قرار گرفتن پشکردن روبات جهت شروع 

ثانيه  ۱۰خير به ازاي هر ر نظر گرفته شده است و در صورت تأ

گيري داده خواهد شد ثانيه فرصت تمرين و قلق ۳۰سابقه به هر تيم قبل از شروع م

  

۸۸۶۵۴۲۹۹: تلفن

مسابقه روبات

هدف از برگزاري اين مسابقه )۱

هاي جابجاکننده در کارخانجات، صنايع گوناگون و حتي م امروزه روبات

سابقه آشنايي با روباتهدف از اين م

 :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضا ۳ الي ۱

 :روش برگزاري )۳

اين مسابقه دانش در

هاي نوشيدني آلومينيومي  شکل مانند قوطي

نيست اما وجود گريپر مي 

آوري قوطي سبت به جمعن

روبات بايد هر قوطي را در منطقه

 :قوانين مسابقه )۴

تواند  هر روبات مي )۱

زماني بين دو رکوردگيري حداقل 

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۲

هاي استفاده شده در مسابقه، حداکثر  باتري )۳

 ).بالمانع است

ي جهت نصب مجموعهد مکانيها با ميت )۴

روبات خود در نظر بگيرند

کردن روبات جهت شروع   براي آماده )۵

ر نظر گرفته شده است و در صورت تأدقيقه زمان د

به هر تيم قبل از شروع م )۶
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مسابقه دهنده قرار خواهد  اختيار تيم در کميته اجرايي مسابقات

 .باشند

و ارتفاع  متر يسانت ۷عدد و قطر آنها  ۴ها  تعداد قوطي

. باشد مي متر يسانت ۲۰×  ۲۰مناطق رنگي مشخص شده

ديدگي روبات در اثر سقوط نخواهد  ته اجرائي مسئوليتي در قبال آسيب

به عنوان امتياز به روبات داده خواهد ) امتياز ۱

امتياز به روبات  ۲۰ ،يصورت کامل و به حالت عمود

 .شد خواهد امتياز به روبات داده ۱۰ تنها

امتياز منفي داده خواهد شد و داور قوطي را  

 .گردد امتياز مي ۵و غيره منجر به کسر 

 .بود  هاي برترخواهد

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

www.pishrobot.com مراجعه فرمائيد. 

  افزار  شرکت هوشمند
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کميته اجرايي مسابقات ريموت کنترل از طرف ،در هنگام برگزاري رقابت

باشند يموت کنترل نميگان مجاز به همراه داشتن رکنند

تعداد قوطي .باشد  مي MDFجنس  از و متر مربع سانتي 

مناطق رنگي مشخص شدهابعاد . باشد گرم مي ۵۰قوطي  وزن هر. باشد

ته اجرائي مسئوليتي در قبال آسيبزمين مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمي

 

  .باشد يقه ميدق ۳

۱هر ثانيه برحسب (ها مدت زمان باقيمانده  يتمام قوط

صورت کامل و به حالت عمود مشخص شده به مناطق رنگيبه ازاي قرار دادن هر قوطي در 

 

تنها تدبيف واز حالت عمودي خارج گشته  مناطق رنگي

 ۵بيفتد  و ق رنگي از حالت عمود خارج گشتهاگر قوطي بيرون از مناط

 .مسابقه را ادامه خواهد دادگردانده 

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

هاي برترخواهد از بين امتيازهاي ثبت شده، باالترين امتياز مالک انتخاب تيم

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

.  
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در هنگام برگزاري رقابت )۷

کنند شرکت گرفت و

 :زمين مسابقه  )۵

 ۱۶۰×۱۶۰ابعاد زمين 

باشد ميمتر  سانتي ۱۲آنها 

زمين مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمي

 .داشت

 :دهي نحوه امتياز )۶

۳کل زمان مسابقه  )۱

تمام قوط ييجابجاپس از  )۲

  .شد

به ازاي قرار دادن هر قوطي در  )۳

 .داده خواهد شد

مناطق رنگياگر قوطي درون  )۴

اگر قوطي بيرون از مناط )۵

گردانده به حالت اوليه بر

هرگونه دست زدن به روبات حين برگزاري رقابت جهت تعمير )۶

از بين امتيازهاي ثبت شده، باالترين امتياز مالک انتخاب تيم )۷

 

 :شرايط مساوي )۷

در صورت تساوي امتيازات دو 

.تکرار خواهد شد
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