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 تعاليباسمه

 (دبيرستان و راهنمايي)مقطع  يکاوشگر کنترلمسابقه روبات 
 )ويرايش دوم(

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: (1

ه بدون به خطر ناشناختهاي رسي، نمونه برداري و ... در محيطجستجو و بر هاي کاوشگر،روباتهدف از ساخت 

 .باشدها ميانداختن جان انسان

 

 :ساختار تيم (0

 همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازاي هر تيم نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر 3الي  1

 

 روش برگزاري: (3

 :اقدام نمايند هاي زيرت و تواناييت به ساخت روباتي با مشخصابکننده در اين رقابت بايد نسموزان شرکتآدانش

 مترسانتي 52درجه با عرض  32زاويه  حداکثر توانايي باال رفتن از شيب با (1

 مترسانتي 5اکثر عمق ي آب گرفته با حدتوانايي عبور از منطقه (0

 مترسانتي 0 حداکثر با اختالف ارتفاع ناهمواريي نايي عبور از منطقهتوا (3

 مترسانتي 0ارتفاع حداکثر ي سنگالخي با اختالف توانايي عبور از منطقه (5

 52 يپهنادرجه در ميان تونل و  54متر با زاويه شکستگي  1 حداقل انايي عبور از تونل تاريک به طولتو (4

 مترسانتي 52متر و ارتفاع سانتي

 

نمايند. مشاهده مي ي نمايشهسيم نصب شده بر روي روبات و از طريق صفحن مسير مسابقه را توسط دوربين بيموزاآنشدا

ها توصيه گيرد ولي به تيممي کننده قرارهاي شرکتگان در اختيار تيمط برگزارکنندتوس کنترلسيم و ريموتدوربين بي

 پيش از مسابقات اقدام نمايند.ي اقالم فوق براي شرکت در رقابت نسبت به تهيهمادگي بيشتر آشود جهت تمرين و مي
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 قوانين مسابقه:  (5

 را طي نمايد. مسابقه مسير يريبار جهت رکوردگ دوتواند هر روبات مي (1

 باشند. KAI-ROBOTماً بايد از قطعات اي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الزکليه (0

ولت و حداکثر  2حداکثر ولتاژ با  AAعدد باطري از نوع قلمي  5مسابقه، حداکثر  اين هاي استفاده شده درباطري (3

هاي باشد. )استفاده از باطريولت صرفاً براي دوربين مي 8کتابي روبات و يک باطريراي قطعات آمپر ب 5جريان 

 شارژي و آلکاالين بالمانع است.(

دقيقه زمان در نظر  1کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر  راي آمادهب (5

 امتياز منفي به روبات داده خواهد شد. 0ثانيه  12به ازاي هر  و در صورت تأخير گرفته شده است

پک استفاده تواند از چندين پاورباشد اما ميدر اين رقابت هر تيم فقط مجاز به استفاده از دو ريموت کنترل مي (4

 نمايد.

آمپر محافظت شده است به  0( با يک فيوز تا CCWو  CWتوجه: هر کانال ريموت کنترل )شامل دو خروجي 

 گردد.ها قطع ميآمپر براي محافظت از موتور 0هاي باالتر از جريانطوري که فيوز در 

 

 :زمين مسابقه (2
 .گرددکنندگان اعالم نميشرکتزمين قبل از رقابت به  دقيق ينقشه ،اين رقابت هاي خاصويژگيبا توجه به 

 

 :دهينحوه امتياز (2

 .باشددقيقه مي 5کل زمان مسابقه  (1

امتياز( به عنوان امتياز به روبات داده  1حسب هر ثانيه  مدت زمان باقيمانده )برپس از رسيدن روبات به خط پايان  (0

 خواهد شد.

 همراه خواهد داشت. امتياز را براي روبات به  32دار باال رفتن از سطح شيب (3

 همراه خواهد داشت. امتياز را براي روبات به  04ي آب گرفته عبور از منطقه (5

 همراه خواهد داشت.امتياز را براي روبات به  32ي سنگالخي عبور از منطقه (4

 خواهد داشت. همراه امتياز را براي روبات به  34عبور از تونل تاريک  (2
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 همراه خواهد داشت.امتياز را براي روبات به  34ي ناهمواري عبور از منطقه (8

 هر نمايد.مي کسبامتياز منفي 84قرار گرفته  ابتداي مرحله بعد  روبات نتواند از يک مرحله عبور نمايد در اگر (8

 .طي هر رکوردگيري در اختيار دارد در بار اين فرصت را روبات تنها دو

همراه  مسابقه را قرار داده شده در مسير (گرم 02با وزن  اي شکل )قوطي نوشيدنيي استوانهبتواند قطعهکه تيمي  (8

 نمايد.امتياز اضافه کسب مي 142 برساند سطح شيبداربه باالي  خود

 .نماينددر نهايت سه تيمي که روبات آنان بيشترين امتياز را کسب نمايد به ترتيب عناوين برتر را کسب مي (12

 شرايط مساوي: (8

هاي برتر، مسابقه ميان آنان يا تيم يکديگر و عدم امکان تشخيص تيم يا چند تيم بادر صورت تساوي امتيازات دو 

 .خواهد شدتکرار 

 موارد اصالح شده و تغيير يافته: (8

 مدو يرايش( و3مسابقه: بند  ينکنترل روبات )قوان يموتاصالح بند مربوط به ر (1

 دوم يرايش( و4مسابقه: بند  ينروبات )قوان ياصالح بند مربوط به باطر (0

 

 

شوند. مسئوليت قوانين، شرايط و جزئيات مسابقات ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز 

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جديد برعهده تيمهرگونه بي

 مراجعه فرمائيد.   www.pishrobot.comبراي اطالع بيشتر به سايت  

 

http://www.pishrobot.com/

