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 تعاليباسمه

 (دبيرستان و مقطع راهنمايي) KRC و الجيک هوشمند امدادگر يهامسابقه روبات

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: (1

ريختن  هاي امدادگر، نجات جان مصدومان حوادث طبيعي و غيرطبيعي نظير زلزله و فروهدف از ساخت روبات

 براي نيروهاي امداد و نجات و نيز افزايش تعداد نجاتساختمان در ضمن به حداقل رساندن خطر احتمالي موجود 

کنند و هاي امدادگر براي شناسايي مسير از يک خط استفاده ميآموزي، روباتباشد. در مسابقات دانشيافتگان مي

 پردازند.ها به شناسايي مصدومين کنار خط ميروبات

 

 ساختار تيم: (2

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

 

 روش برگزاري: (3

بايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن آموزان ميهاي دانشدر اين رقابت روبات

 حداکثردار با شيب سطحقسمت مربعي مطابق شکل تشکيل شده است که با  از دو زمين مسابقه در دو طبقه و .طي نمايد

که در طي باشد شتر روبات بايد داراي اين قابليتبراي کسب امتياز بيند. گرددرجه به يکديگر متصل مي 33زاويه 

العملي مانند روشن کردن موتور عنوان مصدوم( عکسه کي رنگ تعبيه شده در کنار خط )بمشمسير نسبت به عالئم 

اين  يد ازها باشده دوباره شروع گردد که روباتدر طي مسير ممکن است خط مشکي قطع  دهد. نشان  LEDو ياسوم 

استفاده نمايند و هر   KRCتوانند از مجموعه الجيک ياميسازي آموزان جهت هوشمند)دانش .قسمت عبور نمايند

 .( به صورت جداگانه مسابقه خواهند دادKRC)استفاده کنندگان از الجيک يا  گروه

 

 قوانين مسابقه: (4

 رقابت را بطور کامل طي نمايند. بايست مسيرها ميروبات تمامي (1

اين تعداد قابل  و مسابقه را طي نمايد مسيربار جهت رکوردگيري  و دوبار بصورت آزمايشي  تواند يکهر روبات مي (2

 باشد.دقيقه مي 33فاصله زماني بين دو رکوردگيري حداقل  .باشدافزايش نمي
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 باشند. KRCيا  و پک الجيک KAI-ROBOTماً بايد از قطعات اقطعات استفاده شده در ساخت روبات الز يکليه (3

باشند که بايد توسط مي AAعدد باطري  4حداکثر  کنندگان با پک الجيک مجاز به استفاده ازشرکت (4

 .(اي شارژي و آلکاالين بالمانع استهکنندگان تهيه شود )استفاده از باطريشرکت

 گذاشته خواهد شد. KRCکنندگان با رشته سيم متصل به منبع تغذيه استاندارد در اختيار شرکت يک (5

دقيقه زمان در نظر گرفته شده  1کردن روبات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر  براي آماده (6

 امتياز منفي به روبات داده خواهد شد. 2ثانيه  13به ازاي هر  و در صورت تأخير است

 

 :زمين مسابقه (5
 د.نباشمتر ميسانتي 163*163به صورت مربع و با ابعادمسابقه  يهازمين 

 باشد.متر ميسانتي 13 ي مصدومين در طرفين از خط مشکيفاصله 

 .باشديسفيد رنگ براق م  MDFجنس زمين مسابقه از 

 باشد.( ميجنس چسب برق )لنتمشکي رنگ و مصدومين ازمسابقه مسير  

 باشد.متر ميسانتي 2تا  8/1عرض مسير رقابت  

 .باشديمتر ميسانت 23 هاپيچ در ريمس يحداقل قطر داخل 

وجود داردکه خطوط مشکي رنگ در هر طرف  مرکز ازمتر سانتي 15ي در طرفين خط مشکي دو خط قرمز با فاصله 

 باشد.ي خطا ميها از روي آن به منزلهيک از چرختماس يا عبور هر 

 باشد.متر ميسانتي 23طول قسمت بريدگي  حداکثر 
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 :دهينحوه امتياز( 6

 .باشددقيقه مي 2ل زمان مسابقه ک (1

عنوان امتياز به روبات داده ه ب (امتياز 1حسب هر ثانيه  بررسيدن روبات به خط پايان مدت زمان باقيمانده )پس از  (2

 خواهد شد.

و در صورت امتياز مثبت  13 العمل نسبت به مصدومين قرار گرفته در طرفين مسيربه ازاي هرعکس روبات (3

 امتياز منفي کسب خواهد نمود. 5العمل نابجا عکس

 ثانيه به طول انجامد. 1حداقل  و ل نشان داده شده توسط روبات بايد به وضوح قابل تشخيص باشدالعمعکس (4

 ناظر قابل تفکيک باشد. العمل روبات در اثر تشخيص دو مصدوم مختلف بايد از ديد داور وعکس (5

 امتياز خواهد داشت. 15هاي بريدگي عبور از قسمت (6

 .خواهد داشتدر پي  امتياز 23عبور از سطح شيبدار و رسيدن به زمين دوم  (7

 خواهد شد. حذف رکورد جاري تيمغيره در جريان مسابقه منجر به  تعمير و به منظورهرگونه تماس با روبات  (8

 امتياز منفي در پي خواهد داشت. 5در طرفين خط مشکي  خط قرمز رنگ با تماسهرگونه   (9

 رنگ در طرفين مسير مسابقه منجر به حذف رکورد جاري تيم خواهد شد. قرمز وطروي خط روبات از کاملعبور (13

 واهند گرديد.که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خ تيمي 3در نهايت  (11

 

 شرايط مساوي: (7

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

 .تکرار خواهد شد

 

 

 

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

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جديد برعهده تيمهرگونه بي

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