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 تعاليباسمه

 (دبيرستان و راهنمايي)مقطع  يکاوشگر کنترلبات مسابقه ر
  

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: (1

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

 .باشدها ميانداختن جان انسان

 

 :ساختار تيم (0

 .بات به ازاي هر تيمهمراه به عنوان سرپرست و يک ر نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر 3الي  1

 

 روش برگزاري: (3

 :اقدام نمايند هاي زيرت و تواناييباتي با مشخصات به ساخت ربکننده 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 3 حداکثر با اختالف ارتفاع ناهمواريي نايي عبور از منطقهتوا (3

 مترسانتي 3ي سنگالخي با اختالف ارتفاع حداکثر 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 34متر و ارتفاع سانتي

 

نمايند. ي نمايش مشاهده ميبات و از طريق صفحهسيم نصب شده بر روي رآموزان مسير مسابقه را توسط دوربين بيدانش

شود جهت تمرين ها توصيه ميگيرد ولي به تيمکننده قرار ميهاي شرکتتوسط برگزارکنندگان در اختيار تيم سيمدوربين بي

 پيش از مسابقات اقدام نمايند. ي آنو آمادگي بيشتر براي شرکت در رقابت نسبت به تهيه
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  قوانين مسابقه:  (5

 را طي نمايد.تواند دو بار جهت رکوردگيري مسير مسابقه بات ميهر ر (1

 باشند. KAI-ROBOTي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الزاماً بايد از قطعات کليه (0

( کاي روبات مجاز Servo Motorهاي )و سرو موتور DC-108 ،DC-48هاي در ساخت ربات استفاده از موتور (3

 باشد.مي

 RC3حتماً بايد از نوع اين ريموت کنترل باشد و تهيه ريموت کنترل براي رقابت بر عهده تيم شرکت کننده مي (5

 باشد.

و دو جا باطري استفاده کند و حداکثر ولتاژ  RC3تواند از حداکثر يک ريموت کنترل در اين رقابت هر تيم مي (4

 باشد.ها مجاز نميولت تجاوز نمايد، همچنين سري کردن جا باطري 2نبايد از 

ولت باشد. )استفاده از  1.4با حداکثر ولتاژ AA از نوع قلمي  بايستمي مسابقه اين هاي استفاده شده درباطري (2

 هاي شارژي و آلکاالين بالمانع است.(باطري

دقيقه زمان در نظر گرفته  1بات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر کردن ر براي آماده (8

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

در حين رقابت اگر به هر دليلي دوربين نصب شده از ربات جدا شده و بيافتد، زمان متوقف شده و داور دوربين  (8

آن را  ،را روي سازه نصب مي نمايد. اما اگر ريموت کنترل از روي ربات جدا شود داور بدون نگه داشتن زمان

 نصب ميکند.روي ربات 

در صورتي که قوطي در هنگام گرفتن و يا جابه جايي از حالت عمودي خارج شده و بيافتد، داور بدون نگه  (8

 دهد.ي خود قرار ميقوطي را در محل اوليه ،داشتن زمان

يرد بايست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را کسب نمايد تا به آن جايزه تعلق گدر اين رقابت تيم شرکت کننده مي (12

 خواهد شد. ءتيم باشد فقط به تيم اول جايزه اهدا 2شرکت کننده کمتر از هاي و همچنين اگر تيم

 

 زمين مسابقه:( 4
 گردد.کنندگان اعالم نميي دقيق زمين قبل از رقابت به شرکتهاي خاص اين رقابت، نقشهبا توجه به ويژگي
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 دهي:نحوه امتياز (2

 باشد.دقيقه مي 3کل زمان مسابقه  (1

بات داده امتياز( به عنوان امتياز به ر 1 بات به خط پايان مدت زمان باقيمانده )بر حسب هر ثانيهاز رسيدن رپس  (0

 خواهد شد.

 همراه خواهد داشت.بات به امتياز را براي ر  32باال رفتن از سطح شيبدار  (3

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

 همراه خواهد داشت.بات بهامتياز را براي ر  32ي سنگالخي عبور از منطقه (4

 بات به همراه خواهد داشت.امتياز را براي ر  34عبور از تونل تاريک  (2

 همراه خواهد داشت.بات بهامتياز را براي ر  34ي ناهمواري عبور از منطقه (8

هر  نمايد.مي کسبامتياز منفي 84قرار گرفته  ابتداي مرحله بعدبات نتواند از يک مرحله عبور نمايد در راگر  (8

 در طي هر رکوردگيري در اختيار دارد. بات تنها دو بار اين فرصت رار

را همراه  گرم( قرار داده شده در مسير مسابقه 42اي شکل )قوطي نوشيدني با وزن ي استوانهتيمي که بتواند قطعه (8

 نمايد.امتياز اضافه کسب مي 142خود به باالي سطح شيبدار برساند 

 .نمايندبات آنان بيشترين امتياز را کسب نمايد به ترتيب عناوين برتر را کسب ميدر نهايت سه تيمي که ر (12

 

 شرايط مساوي: (8

هاي برتر، مسابقه ميان آنان ا تيمي 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 

 

http://www.pishrobot.com/

