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  تعالي باسمه

 

  هاي آموزشي مين المپياد روباتپنجي مسابقات ها معرفي رشته

  مقطع دبستان:

  :)مقدماتي(اجسام هاي جابجاکننده  ي روبات مسابقه - ۱

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

نيست اما وجود گريپر  اي، استفاده ازگريپر الزامي  را داشته باشد. براي جابجايي اجسام استوانه هاي نوشيدني آلومينيومي  قوطي

گيرد. پس از اعالم شروع  کنترل انجام مي تها با استفاده از ريمو هاي روبات گردد.کنترل روبات بليتتواند باعث افزايش قا مي

ها مختلف  ها و قرار دادن آنها در مناطق مشخص شده اقدام نمايند. رنگ قوطي آوري قوطي معها بايد نسبت به ج مسابقه روبات

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

  :نورد هاي پله ي روبات مسابقه - ۲

 کمتر در متر سانتي ۳*۱۵*۶۰با ابعاد يموانع پلکان از رفتن و پايين آمدن باال توانايي نمايندکه طراحي روباتي بايد کنندگان شرکت

  .باشد مي ميدان و به خط پايان برسد پيروز کند طي را مسابقه مسير تر سريع که روباتي پايان در .باشد داشته دقيقه را ۱ از

  هاي هوشمند: روباتي رالي  مسابقه - ۳

در حداقل زمان به هاي مشکي است طي نموده  ي سفيد رنگ با حاشيه بايست مسير مسابقه را که جاده اين رقابت روبات مي در

آموزان جهت  (دانش سانتي متر مي باشد.۳ مشکي رنگسانتي متر و پهناي حاشيه  ۲۵عرض مسير رقابت .خط پايان برسد

  .دهند) به صورت جداگانه مسابقه ميهرگروه تند و هسKRC  ي الجيک يا به استفاده از مجموعه سازي مجازهوشمند

  :مقطع راهنمايي

  :)پيشرفته( کننده اجسامهاي جابجا ي روبات مسابقه - ۱

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

اي، داشتن گريپر الزامي است. پس از اعالم شروع  داشته باشد. براي جابجايي اجسام استوانه را هاي نوشيدني آلومينيومي قوطي

تر با  متر برداشته بر روي سکوهاي کوتاه سانتي ۵/۴بلندتر با ارتفاع   اي را از روي سکوهاي استوانه هاي  ها بايد قوطي مسابقه روبات

به برداشتن پنجمين بايد نسبت  قوطي بر روي سکوهاي کوتاهتر، روبات ۴متر قرار دهند و پس از قرار گرفتن هر  انتيس ۳ارتفاع 

بلندتر سطح  نمايد. در کنار سکوي اقدام   متر) سانتي ۵/۴اي از روي سکوي کوتاهتر و انتقال آن به سکوي بلندتر (  قوطي استوانه

تواند با استفاده از سطح شيبدار  اي را نداشته باشد، مي توانايي بلند کردن قوطي استوانه داري وجود دارد. چنانچه روبات شيب

  استوانه را به باالي سکو برساند.
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  گر هوشمند:هاي امداد ي روبات مسابقه - ۲

 .مايدبايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي ن آموزان مي هاي دانش در اين رقابت روبات

درجه به يکديگر متصل  ۲۵زاويه حداکثر دار با سمت تشکيل شده است که با سطح شيبق زمين مسابقه در دو طبقه و از دو

باشدکه در طي مسير نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در   ند. براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت گرد مي

سازي آموزان جهت هوشمند (دانش نشان دهد.  LEDالعملي مانند روشن کردن موتور سوم و يا کنار خط (به عنوان مصدوم) عکس

روبات هاي امدادگر  .دهند) به صورت جداگانه مسابقه ميهر گروه تند و هس  KRCي الجيک و يا به استفاده از مجموعه مجاز

  به صورت خودکار بر روي يک سکو قرار دهد.درپايان مسير مي بايست يک جسم استوانه اي را برداشته و  KRCهوشمند 

 هاي کاوشگر کنترلي: ي روبات مسابقه - ۳

دراين رقابت روبات مي بايست از يک مسير مشخص شامل ناهمواري وسطوح شيبدار عبور نموده و در صورت توانايي يک جسم 

  استوانه اي در نقش مين را همراه خود به منطقه ي ايمن برساند. 

نمايند.  ي نمايش مشاهده مي سيم نصب شده بر روي روبات و از طريق صفحه مسير مسابقه را توسط دوربين بيآموزان  دانش

شود  ها توصيه مي گيرد ولي به تيم کننده قرار مي هاي شرکت سيم و ريموت کنترل توسط برگزارکنندگان در اختيار تيم دوربين بي

  ي اقالم فوق پيش از مسابقات اقدام نمايند. نسبت به تهيهجهت تمرين و آمادگي بيشتر براي شرکت در رقابت 

  مقطع دبيرستان:

  هاي امدادگر هوشمند: ي روبات مسابقه - ۱

  نمايند. صورت جداگانه با يکديگر رقابت ميبه  هرمقطع باشد ولي دبيرستان مشابه مقطع راهنمايي ميقوانين و سناريوي مسابقات 

  لي:هاي کاوشگر کنتر ي روبات مسابقه - ۲

  نمايند. صورت جداگانه با يکديگر رقابت ميبه  هرمقطع باشد ولي دبيرستان مشابه مقطع راهنمايي ميقوانين و سناريوي مسابقات 

  

  توجه                          توجه

 www.pishrobot.comهر مسابقه به سايت وجزييات جهت اطالع دقيق از قوانين 

  مراجعه فرمائيد.


