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 تعاليباسمه

 هاي آموزشيالمپیاد روبات ششمیني مسابقات هامعرفي رشته

 
 مقطع دبستان:

 اجسام :هاي جابجاکننده ي روباتمسابقه -۱

سازند که قابلیت مي( mobile robot)يک روبات متحرک آموزان اين مسابقه دانش در

را داشته باشد. هاي نوشیدني آلومینیومي اي شکل مانند قوطيجابجايي اجسام استوانه

تواند نیست اما وجود گريپر مياي، استفاده ازگريپر الزامي براي جابجايي اجسام استوانه

جام کنترل انها با استفاده از ريموتهاي روبات گردد.کنترل روباتبلیتباعث افزايش قا

ها و قرار آوري قوطيمعها بايد نسبت به جگیرد. پس از اعالم شروع مسابقه روباتمي

باشد و روبات ها مختلف ميدادن آنها در مناطق مشخص شده اقدام نمايند. رنگ قوطي

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

 

 :جنگجو هاي ي روباتمسابقه -۲

بتواند روبات حريف را از  نمايندکه طراحي روباتي بايد کنندگانشرکت

محوطه مشخص شده به صورت کامل بیرون بیاندازد و يا به نحوي به 

روبات حريف آسیب برساند که ديگر قابل حرکت نباشد. براي ساخت 

جود دارد و زمین مسابقه در حدود روبات محدوديت ابعاد و وزن و

2m*2m  بايد از قطعات مي باشد. براي ساخت روبات فقطKAI  استفاده

اما مي توان از  زا مجاز نمي باشد و استفاده از انواع اسپري ها و مواد آتششود 

 هر مکانیزمي براي از کار انداختن روبات حريف استفاده نمود .

 

 هاي هوشمند:ي رالي روباتمسابقه -۳

در حداقل زمان به هاي مشکي است طي نموده رنگ با حاشیهي سفید بايست مسیر مسابقه را که جادهاين رقابت روبات مي در

آموزان جهت )دانش سانتي متر مي باشد.۳ مشکي رنگسانتي متر و پهناي حاشیه  ۲2عرض مسیر رقابت .خط پايان برسد

 .دهند(به صورت جداگانه مسابقه ميهرگروه تند و هسKRC  ي الجیک يابه استفاده از مجموعه سازي مجازهوشمند
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 : ي سازه هاي خالقانه )لیگ دمو(مسابقه -4

آموزان در مقاطع سني مختلف باشد. وجود آزادي تواند فرصتي براي شکوفايي استعدادهاي دانشهاي خالقانه ميساخت سازه

به ساخت آموزان اقدام هاي نو فراهم آورد. در اين بخش دانشتواند بستري مناسب براي ظهور ايدهعمل در ساخت و ساز مي

 باشد.آموزان و با مشورت مربي مينمايند. انتخاب موضوع سازه بنابر عاليق دانشسازه مورد نظر خود مي

در اين مسابقات استفاده از ابزار و وسايل جانبي مانند چوب ، فوم و يونولیت و ... بالمانع مي باشد. در اين رقابت بخشي از 

خش ديگر را داوران اين بخش مي دهند که پس از محاسبه نهايي سازه اي که بیشترين امتیازات را بازديد کنندگان محترم و ب

 برتر معرفي مي گردد .  سازهمجموع امتیازات را کسب کرده باشد به عنوان 

 

 :و دبیرستان  مقطع راهنمايي
 :هاي جنگجو ي روباتمسابقه -۱

بتواند روبات  نمايندکه طراحي روباتي بايددر اين رقابت  کنندگانشرکت

حريف را از محوطه مشخص شده به صورت کامل بیرون بیاندازد و يا به 

نحوي به روبات حريف آسیب برساند که ديگر قابل حرکت نباشد. براي 

ساخت روبات محدوديت ابعاد و وزن وجود دارد و زمین مسابقه در حدود  

2m*2m   جانبي مانند مي باشد. براي ساخت روبات میتوان از ابزار و وسايل

چوب و فوم و ... نیز استفاده نمود . استفاده از موتور هاي قوي تر و يا سرعتي تر همچنین استفاده از قطعات پنوماتیکي که از طرف 

استفاده از انواع اسپري ها و مواد آتش زا مجاز نمي باشد اما استفاده از هر مکانیزم و ابزار  شرکت معرفي مي گردد مانعي ندارد .

گر مانند پرت کردن ، وارد کردن ضربه از هر جهت و ... جهت آسیب رساندن به روبات حريف مانعي ندارد. در اين رقابت دي

ممکن است موانعي داخل زمین مانند آتش ، گودال آب ، گودال نیزه و ... تعبیه شده باشد که افتادن روبات در آن امتیازي براي 

صورتي که روبات نتواند از آن خارج شود به منزله بیرون رفتن از زمین و حذف روبات روبات حريف در پي خواهد داشت و در 

 از مسابقه مي باشد . 

 

 گر هوشمند:هاي امدادي روباتمسابقه -۲

بايست خط مشکي آموزان ميهاي دانشدر اين رقابت روبات

 .رنگ روي زمینه سفید را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

سمت تشکیل شده است که با ق زمین مسابقه در دو طبقه و از دو

درجه به يکديگر متصل  ۲2زاويه حداکثر دار با سطح شیب

 ند. براي کسب امتیاز بیشتر روبات بايد داراي اين قابلیتگردمي

باشدکه در طي مسیر نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبیه شده در 

لي مانند روشن کردن العمکنار خط )به عنوان مصدوم( عکس

آموزان جهت )دانش نشان دهد.  LEDموتور سوم و يا
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روبات  .دهند(به صورت جداگانه مسابقه ميهر گروه تند و هس  KRCي الجیک و يابه استفاده از مجموعه سازي مجازهوشمند

صورت خودکار بر روي يک سکو قرار درپايان مسیر مي بايست يک جسم استوانه اي را برداشته و به  KRCهوشمند  هاي امدادگر

 دهد.

 

 هاي کاوشگر کنترلي:ي روباتمسابقه -۳

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

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

نمايند. ي نمايش مشاهده ميسیم نصب شده بر روي روبات و از طريق صفحهمسابقه را توسط دوربین بي آموزان مسیردانش

شود ها توصیه ميگیرد ولي به تیمکننده قرار ميهاي شرکتسیم و ريموت کنترل توسط برگزارکنندگان در اختیار تیمدوربین بي

 ي اقالم فوق پیش از مسابقات اقدام نمايند.به تهیه جهت تمرين و آمادگي بیشتر براي شرکت در رقابت نسبت

 

 :ي سازه هاي خالقانه )لیگ دمو(مسابقه -4

آموزان در مقاطع سني مختلف باشد. وجود آزادي تواند فرصتي براي شکوفايي استعدادهاي دانشهاي خالقانه ميساخت سازه

آموزان اقدام به ساخت ي نو فراهم آورد. در اين بخش دانشهاتواند بستري مناسب براي ظهور ايدهعمل در ساخت و ساز مي

 باشد.آموزان و با مشورت مربي مينمايند. انتخاب موضوع سازه بنابر عاليق دانشسازه مورد نظر خود مي

ن در اين بخش در اين مسابقات استفاده از ابزار و وسايل جانبي مانند چوب ، فوم و يونولیت و ... بالمانع مي باشد. شرکت کنندگا

میتوانند از موتور هاي الکتريکي قوي تر و يا سرعتي تر و همچنین از جک هاي پنوماتیکي که از طرف شرکت معرفي مي گردد 

نیز بهره گیرند . در اين رقابت بخشي از امتیازات را بازديد کنندگان محترم و بخش ديگر را داوران اين بخش مي دهند که پس از 

 ه اي که بیشترين مجموع امتیازات را کسب کرده باشد به عنوان سازه برتر معرفي مي گردد . محاسبه نهايي ساز

 

 :مسابقات آزاد 
۱- PISH-ROBO-ONE )انسان نماهاي جنگجو( : 

در اين مسابقه که يک رويداد سرگرم کننده و جذاب است و در جهت به چالش 

ديگر با برگزار مي گردد دو روبات بايد به يک هاي انسان نماکشیدن سازندگان روبات

م از هل دادن، کشتي، بوکس و ساير سبک ها و تکنیک هاي استفاده از هر ترکیبي اع

هنر هاي رزمي ضربه وارد کنند. در زمان مسابقه هر روبات ضربات بیشتري به روبات 

 حريف وارد کند برنده رقابت مي باشد .

ابعاد دارد . استفاده از انواع موتور ها  و براکت ها )فلزي اين مسابقه محدوديت وزن و 

در اين  مسابقات تیم ها مي توانند روبات ها را  تجاوز نکند بال مانع است . و اندازه و ..( به شرط آن که از قوانین وزن ، پالستیکي،

با استفاده از کنترل از راه دور و يا به صورت اتوماتیک و هوشمند برنامه ريزي کنند . استفاده از انواع سیستم هاي ارتباطي مانند 

Zig-Bee روبات وصل باشد . زمین مسابقه  ، بلوتوث و .... مجاز میباشد . در طول مسابقه نبايد هیچ سیمي )منبع تغذيه و ديتا( به
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استفاده از انواع سنسور ها بال  متر مي باشد و خارج شدن از زمین به منزله باخت روبات مي باشد. ۱.2يک دايره به قطري حدود 

  اده از تعداد موتور ها محدوديتي وجود ندارد .نع مي باشد و همچنین در استفما

 

 :آزاد   Bioloidلیگ  -۲

بات شبیه زمین هاي ماز با رود . مسیر نبرس آندر اين رقابت روبات هاي دوپا مي بايد از مسیر هاي مشخص شده عبور و به انتهاي 

مار پیچ باشد. هر روبات با خطاي کمتر و که ممکن است به صورت زاويه اي يا  است سانتي متر ۱2با ارتفاع  سفید هاييديواره

مسابقه برسد به عنوان روبات برتر معرفي مي گردد.در اين رقابت شرکت کنندگان فقط مجاز به استفاده زمان بهتر به انتهاي مسیر 

 تزئین در اين رقابت داراي امتیاز مي باشد . از سنسور هاي اينفرارد و شارپ هستند .

 

 

 

 

 : لیگ روبورايدر آزاد -۳

اين مسابقه فقط با قطعات روبورايدر شرکت هوشمند افزار برگزار مي گردد که شرکت کنندگان پس تهیه آن و ساخت روبات 

مي توان استفاده کرد . مسیر مسابقه هیچ  𝜇13تعقیب خط با هم به رقابت مي پردازند . در اين مسابقات از هر دو نوع الجیک و 

 ي مي باشد .مانعي ندارد و فقط داراي خطوط منحن

 هر روبات بهترين رکورد را ثبت کند به عنوان روبات برتر معرفي 

 مي گردد .

 سال مجوز حضور دارند . ۱1تا  9در اين مسابقه فقط افراد با سن 

 

 

 توجه :
تیم شرکت کننده  میبايست حداقل نیمي از امتیاز مسابقه را کسب نمايد تا به آن جايزه تعلق گیرد  در تمامي رشته هاي معرفي شده

 تیم باشد فقط به تیم اول جايزه اهدا خواهد شد . 6اگر تعداد تیم هاي شرکت کننده کمتر از  و همچنین 

 ید.هر لیگ ، قوانین کامل آن را مطالعه نمايبراي اطالع دقیق تر و جزيي تر از 

 مراجعه فرمائید.  www.pishrobot.comهر مسابقه به سايت وجزيیات جهت اطالع دقیق از قوانین 
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