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 تعاليباسمه

 هاي جنگجو )مقطع دبستان(مسابقه روبات
 )ويرايش دوم(

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

شرکت کنندگان در زمينه نوع سيستم حرکتي و نوع ساختار  ،باشدهيجان زيادي ميکه داراي اين مسابقه در 

اين هاي گوناگون در به علت اين که از ساختارهاي مختلف و مکانيزماز طرفي پردازند. روبات با هم به رقابت مي

ها گردد. همچنين تلفيق مکانيزمشود باعث افزايش خالقيت و ابتکار عمل افراد شرکت کننده مياستفاده مي مسابقه

 شود.ابت ميو خالقيت افراد باعث ايجاد جذابيت بااليي در اين رق

 

 ساختار تيم: 

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

 

 روش برگزاري: 

بتواند روبات حريف را از محوطه مشخص شده به صورت کامل  نمايندکه طراحي روباتي بايد کنندگانشرکت

براي که از نظر داور روبات از کار افتاده تلقي شود. بيرون بياندازد و يا به نحوي به روبات حريف آسيب برساند 

، اما استفاده شود KAIساخت روبات محدوديت ابعاد و وزن وجود دارد. براي ساخت روبات فقط بايد از قطعات 

توان از ابزار و وسايل جانبي مانند چوب، طلق، فوم و ... نيز استفاده تر کردن آن ميي تزئين روبات و يا سنگينبرا

توان از هر باشد اما ميمجاز نميهمچنين ابزار برنده زا ها و مواد آتشاسپري، ابزار خطرناکاستفاده از انواع  نمود

 .استفاده نمودتن روبات حريف مکانيزمي براي از کار انداخ

 

 قوانين مسابقه: 

 شوند.ورود به زمين مسابقه وزن کشي مي ها قبل ازروبات (1

)وزن باطري و کليه ادوات در وزن کشي محاسبه مي .تواند باشدکيلوگرم مي 4/3ها حداکثر وزن روبات (0

 گردد(

 دقيقه است. 3کل زمان رقابت  (3

 .قرار گيرد 52*)ارتفاع(  52*)عرض( 52با ابعاد )طول( اي باشد که در يک جعبه ابعاد روبات بايد به گونه (5

گيري و يا به ابعاد بزرگتر تغيير اندازه يابد اما در موقع اندازه از چند بخش تشکيل شده تواندروبات مي

 بايست در حداقل اندازه قرار داشته باشد.شروع رقابت مي
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سازه  يمتر جهت نصب کنترل از راه دور بر روسانتي 8*8بايست مکاني مناسب با ابعاد حداقل ها ميتيم (4

ي تيم آمده از جمله حذف روبات، بر عهدهخود تعبيه کنند، در غير اين صورت هر گونه عواقب پيش

 باشد.کننده ميشرکت

در زمين بيرون بياندازد و خود  هابت روبات حريف را از زمين مسابقاگر روباتي بتواند در طي زمان رق (2

 باشد.ي رقابت مياقي بماند برندهمسابقه ب

 روباتي پس از بيرون انداختن روبات د مثالًندر صورتي که هر دو روبات از زمين مسابقه به بيرون بيافت (8

ي حرکت داده خود نيز از زمين خارج شود زمان توسط داور متوقف شده هر دو ادامه ،از زمين حريف

 د.نشومي ال دادهانتقي شروع رقابت روبات توسط داور به نقطه

روباتي که بر اثر اشتباه در کنترل و هدايت توسط هدايت کننده به بيرون از زمين بيافتد بازنده محسوب مي (8

 شود.

 شود.در صورتي که روبات از نظر داور از کار افتاده تلقي گردد روبات بازنده محسوب مي (8

شدن منبع تغذيه، گيرکردن سيستم انتقال نيرو،  روبات از کار افتاده روباتي است که به هر دليلي مانند قطع (12

هاي خراب و ... نتواند در يک مسير مشخص حرکت داشته باشد . به عنوان نمونه اگر يک کردن در لبهگير

چرخ روبات از کار بيافتد و فقط روبات دور خود بچرخد و نتواند با آن وضعيت به روبات حريف آسيبي 

 .از کار افتاده است برساند

تواند به حرکت در مسير مشخص در زمين جمي آن آسيب رسيده ولي همچنان ميتي که به سيستم تهاابرو (11

 گردد.ادامه دهد از کار افتاده تلقي نمي

ها ثانيه داور روبات 12ها بيش از ها با يکديگر و عدم حرکت موثر روباتدر صورت درگير شدن روبات (10

 کند.را از يکديگر جدا مي

 شود.اثر برخورد با موانع تعبيه شده در زمين از کار بيافتد، بازنده محسوب مي اگر روباتي در (13

 .دگردکمتري داشته باشد برنده تلقي مي وزنروباتي که  ،در صورت تساوي (15

 شود.باعث حذف روبات از رقابت ميصدمه زدن روبات به زمين مسابقه  (14

 است.در طول مسابقه تحت هر شرايطي تصميم نهايي تصميم داور  (12

پک تواند از چندين پاورباشد اما ميدر اين رقابت هر تيم فقط مجاز به استفاده از دو ريموت کنترل مي  (18

 .استفاده نمايد

ولت  2اما حداکثر ولتاژ نبايد از  وجود ندارد در استفاده از جا باطري محدوديت عددي در اين رقابت (18

 باشد.نميها مجاز سري کردن جا باطريتجاوز نمايد، همچنين 

 زا  همچنين ابزار برنده مجاز نمي باشد.استفاده از انواع ابزار خطرناک، اسپري ها و مواد آتش (18
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 تور محدوديت وجود ندارد.در تعداد مو  (02

هاي پنوماتيکي دبستان مجاز به استفاده از موتورهاي قدرتي و سرعتي و همچنين جک آموزان مقطعدانش (01

 سازه خود استفاده نمايند.در  KAIدل استاندارد بايست از دو منيستند و فقط مي

هاي ها به صورت گروهي و پس از مشخص شدن تيمهر رقابت حتماً يک برنده دارد و در مرحله اول تيم (00

 گردد.ها به صورت تک حذفي برگزار ميصعود کننده در مرحله دوم رقابت

هاي استفاده از باطري همچنين وباشد مي (AAقلمي )باطري  از نوع مسابقه اين هاي استفاده شده درباطري (03

 شارژي و آلکاالين بالمانع است.

تأخير در حضور و آماده کردن روبات بيش از يک دقيقه منجر به حذف رکوردگيري و بازنده اعالم  (05

 گردد.شدن تيم مي

 

 زمين مسابقه: (4
 .باشدسانتي متر مي 022 اي به قطرو يا دايره مترسانتي 022*022زمين مسابقه يک مربع به ابعاد  (1

 باشد.مي MDFجنس زمين مسابقه از  (0

 متر يا کمتر وجود داشته باشد.سانتي 12به ارتفاع  هاييهاي زمين ديوارهممکن است در بعضي از قسمت (3

 

 موارد اصالح شده و تغيير يافته: (2

 شدن شرايط استفاده از قطعات جانبي در ساخت روبات )روش برگزاري(اضافه  (1

 (0حداقل وزن )قوانين مسابقه: بند حذف  (0

 (4اضافه شدن ايجاد مکاني مناسب جهت نصب کنترل از راه دور )قوانين مسابقه: بند  (3

 (11حذف اخطار عدم حرکت )قوانين مسابقه: بند  (5

 (15تغيير در شرايط تساوي )قوانين مسابقه: بند  (4

 (01مسابقه: بنداضافه شدن قوانين مربوط به استفاده از موتورهاي مجاز )قوانين  (2

 (00اصالح نحوه برگزاري مسابقات )قوانين مسابقه: بند  (8

 (05اصالح بند مربوط به تأخير در شروع رقابت )قوانين مسابقه: بند  (8

 
 

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

 ها خواهد بود.عهده تيماطالعي از قوانين جديد برمسئوليت هرگونه بي

 مراجعه فرمائيد.   www.pishrobot.com  براي اطالع بيشتر به سايت

http://www.pishrobot.com/

