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 تعاليباسمه

 هاي آموزشيباتالمپیاد ر تمینهشي مسابقات هامعرفي رشته

 
 مقطع دبستان:

 :اجسامهاي جابجاکننده باتي رمسابقه -1

سازند که قابلیت مي( mobile robot)بات متحرک يک رآموزان اين مسابقه دانش در

کنترل  .شوداستفاده مي را داشته باشد. براي جابجايي اجسام ازگريپرجابجايي اجسام 

. پس از اعالم شروع مسابقه پذيردانجام مي RC3 کنترلها با استفاده از ريموتربات

و  در مناطق مشخص شده اقدام نماينداجسام مورد نظر ها بايد نسبت به قرار دادن ربات

 د.نخود قرار ده مورد نظري را در منطقه کدام از آنهاهر 

 

 

  :پله نورد هايباتي رمسابقه -۲

بلکه توانايي حرکت عمودي را در باالرفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي 

 توانايي نمايندکه طراحي باتير بايد کنندگاندهد. شرکتها مورد ارزيابي قرار ميربات

 را مسابقه مسیر ترسريع که باتير پايان در. باشد داشته راها پله و پايین آمدن از رفتن باال

توانند با درک دانش آموزان مي .باشدمي میدان و به خط پايان برسد پیروز کند طي

 هايي با کارايي باالتر بسازند.سیستم حرکتي انسان و حیوانات روبات

 

 هاي هوشمند:باتي رالي رمسابقه - 3

ي سفید رنگ با مسیر مسابقه را که جاده بايستبات مياين رقابت ر در

 .در حداقل زمان به خط پايان برسدهاي مشکي است طي نموده حاشیه

 KRCپک يا  الجیک به استفاده از سازي مجازآموزان جهت هوشمنددانش

  .دهندبه صورت جداگانه مسابقه ميهرگروه تند و هس

 

 

 هاي خالقانه )لیگ دمو(:ي سازهمسابقه -4

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

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

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



 

 ۲ 

 

 :و دبیرستان مقطع راهنمايي
 :انباردار هايباتي رمسابقه -1

يکي از انواع  گیرند.، صنايع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد استفاده قرار ميهاههاي جابجاکننده در کارخانباتامروزه ر

 .باشدمي دارهاي انبارها ، روباتاين ربات

براي داشته باشد.  سازند که قابلیت جابجايي اجسام رامي( mobile robot)بات متحرک آموزان يک راين مسابقه دانش در

پس از اعالم شروع  مکانیزمي براي قرار دادن اجسام در ارتفاع هاي مختلف الزامي است .همچنین  داشتن گريپر جابجايي اجسام

هاي تعیین و در جاي خود در ارتفاعاجسام مختلف را برداشته ها بايد باتمسابقه ر

دار و هاي خانگي و انبارباتسابقه آشنايي با رهدف از اين م. دنقرار ده شده

  باشد.ها ميباتهاي بکار رفته در اين گونه ریزممکان

 

 گر هوشمند:هاي امدادباتي رمسابقه -۲

بايست خط مشکي رنگ روي زمینه آموزان ميهاي دانشباتدر اين رقابت ر

 زمین مسابقه در دو طبقه و از دو .سفید را در کوتاهترين زمان ممکن طي نمايد

دار به يکديگر متصل سمت تشکیل شده است که با سطح شیبق

 بات بايد داراي اين قابلیتامتیاز بیشتر رند. براي کسب گردمي

باشدکه در طي مسیر نسبت به عالئم مشکي رنگ تعبیه شده 

عملي مانند روشن الدر کنار خط )به عنوان مصدوم( عکس

آموزان جهت )دانش نشان دهد.  LEDيا کردن موتور سوم

تند هس  KRCيا به استفاده از الجیک پک سازي مجازهوشمند

  .دهند(به صورت جداگانه مسابقه ميگروه هرو 

 هاي کاوشگر کنترلي:باتر يمسابقه -3

ايي در صورت توان سطوح شیبدار عبور نموده و مختلف هايبايست از يک مسیر مشخص شامل ناهمواريدراين رقابت ربات مي

 برساند.  مورد نظررا همراه خود به منطقه ي  يک جسم

و  نمايندي نمايش مشاهده ميق صفحهبات و از طريسیم نصب شده بر روي ردوربین بي آموزان مسیر مسابقه را توسطدانش

امکان  ايدببات و همچنین ر باشدمينمشخص از قبل شکل زمین  ندارند. سطوح ناهمواري و باتربه مستقیم  هیچگونه دسترسي

 را نیز داشته باشد.و منطقه آب گرفته عبور از تونل تاريک 

 

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

آموزان در مقاطع سني مختلف باشد. وجود آزادي تواند فرصتي براي شکوفايي استعدادهاي دانشخالقانه ميهاي ساخت سازه

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

 باشد.آموزان و با مشورت مربي مير عاليق دانشنمايند. انتخاب موضوع سازه بنابسازه مورد نظر خود مي

لفها با ارتفاع مختسکو  

 اجسام
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هاي پنوماتیکي که از تر و همچنین از جکتر و يا سرعتيتوانند از موتورهاي الکتريکي قويشرکت کنندگان در اين بخش مي

 . گردد نیز بهره گیرندرکت معرفي ميطرف ش

 

 :مسابقات آزاد
1- PISH-ROBO-ONE ( کارزميري انسان نماربات): 

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

ديگر با گردد دو ربات بايد به يکبرگزار مي نماهاي انسانباتکشیدن سازندگان ر

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

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

 .باشدات حريف وارد کند برنده رقابت ميبر

با استفاده از کنترل از راه دور و يا به صورت توان ميها را ربات در اين مسابقات

د و همچنین باشنع ميمابال استفاده از انواع سنسور. مودن نترلکاتوماتیک و هوشمند 

  .ها محدوديتي وجود ندارداد موتورتعد در

 

 :بات حل ماز دوپار لیگ -۲

بات شبیه زمین هاي ماز با ر. مسیر دنبرس آنهاي مشخص شده عبور و به انتهاي بايد از مسیرهاي دوپا ميربات سابقهمدر اين 

بات با خطاي کمتر و زمان پیچ باشد. هر رمارکه ممکن است به صورت زاويه اي يا  است سانتي متر 15با ارتفاع  سفید هاييديواره

 گردد.هاي مسیر مسابقه برسد به عنوان ربات برتر معرفي ميبهتر به انت

 

 

 

 

 

 

 توجه :

هاي مرتبط با رسانيها و نکات و اطالعتوضیحات و تصاوير مربوط به هر لیگ، قوانین مربوط به هر رشته، فرم

المپیاد از طريق وب سايت شرکت هوشمند افزار؛ بخش مسابقات رباتیک به آدرس 

www.pishrobot.com  باشد.مي يقابل دسترس 

http://www.pishrobot.com/
http://www.pishrobot.com/

