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 Team Description Paper (TDP) 
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  تعالي باسمه

 

  نمونه تکميل شده

  فرم مشخصات فني تيم

Team Description Paper (TDP)

  هاي هوشمند مسابقه ي رالي روبات

 :و سرپرست تيم گروه سازنده

  آقاي حميد محمدي: اصغر اکبري و سرپرست هاشم قاسمي،

  دبستان معرفت :تحصيلي

کليه ي ابعاد به سانتي متر مي باشد( ۱۵*۱۵*۲۰ :)ارتفاع× عرض× طول

  عدد۲ :باتوکار رفته در ساخت ر

  ۳به  ۱  :نسبت افزايش قدرت در سيستم حرکتي

 :هاي روبات

با حاشيه هاي مشکي را دارا مي ت حرکت خودکار دريک مسير سفيد رنگباشد که قابلي روبات ما يک ماشين هوشمند مي

 .تواند از سطوح شيبدار به راحتي عبور نمايد تکيه بر سيستم حرکت قدرتي مي

  

: تلفن

 
 

مسابقه ي رالي روبات :موضوع مسابقه )۱

  آوران روبات :نام تيم )۲

گروه سازنده نام اعضاي )۳

هاشم قاسمي، احمد محمودي،: اعضا

تحصيلي مقطع/ مدرسهنام  )۴

 يحسن احسان :نام مربي )۵

  تندرو :نام روبات )۶

طول( ابعاد تقريبي روبات )۷

کار رفته در ساخت ره بتعداد موتور )۸

نسبت افزايش قدرت در سيستم حرکتي )۹

هاي روبات تتعريف مختصر قابلي )۱۰

روبات ما يک ماشين هوشمند مي 

تکيه بر سيستم حرکت قدرتي مي
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همچنين به صورت ساده نحوه ي  در صورت بکارگيري پک الجيک از چه قطعات و به چه تعدادي استفاده نموده ايد،

 وسيم هاي رابط۲، يک عدد برد درايور 

 

. 

 .ي ضميمه ترسيم نماييد

 

. 

  .باشد ضروري مي تيمجهت ثبت نام نهايي 

  افزار  شرکت هوشمند
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  نفر ساعت ۱۰۰ : بي ساخت روبات بر اساس نفر ساعت

در صورت بکارگيري پک الجيک از چه قطعات و به چه تعدادي استفاده نموده ايد،

، يک عدد برد درايور   IRدو عدد سنسور :را به يکديگرترسيم نماييد   ها

.صحيح نباشدممکن است تصوير فوق 

ي ضميمه ترسيم نماييد چارت مورد استفاده را در يک برگهفلو KRCدر صورت هوشمند سازي با 

.صحيح نباشدممکن است تصوير فوق 

 .نماييد  فرم مشخصات فني ضميمهبه عکسي از روبات خود را 

جهت ثبت نام نهايي  به همراه روبات، تيممشخصات فني  موقع فرم به

  

: تلفن

بي ساخت روبات بر اساس نفر ساعتيمقدار زمان تقر )۱۱

در صورت بکارگيري پک الجيک از چه قطعات و به چه تعدادي استفاده نموده ايد، )۱۲

هارها و سنسودرواتصال ب

در صورت هوشمند سازي با  )۱۳

عکسي از روبات خود را  )۱۴

 

به ي هدقيق و اراي لميکت


