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 تعاليباسمه

  (مقطع دبستان) ي اجسامکنندهجابجا يهاباتمسابقه ر
 )ویرایش دوم( 

 

 هدف از برگزاري این مسابقه: (1

 رند.گيصارف خانگي مورد استفاده قرار ميهاي جابجاکننده در کارخانجات، صنایع گوناگون و حتي مامروزه ربات

 باشد.ها ميباتبکار رفته در این گونه ر هايکننده و مکانيزمهاي جابجاباتسابقه آشنایي با رهدف از این م

 

 ساختار تيم: (2

 .هر تيم يبات به ازاهمراه به عنوان سرپرست و یک ر یک نفر ،ي تيمنفر به عنوان اعضا ۳ الي 1

 

 روش برگزاري: (۳

اي سازند که قابليت جابجایي اجسام استوانهمي( mobile robot)بات متحرک یک ر آموزاناین مسابقه دانش در

گریپر الزامي از استفادهاي، را داشته باشد. براي جابجایي اجسام استوانههاي نوشيدني آلومينيومي شکل مانند قوطي

ت به سبها باید نباتگردد. پس از اعالم شروع مسابقه ربات هاي رتواند باعث افزایش قابليتنيست اما وجود گریپر مي

بات باشد و رها مختلف ميرنگ قوطي مشخص شده اقدام نمایند. اطقها در منها و قرار دادن آنآوري قوطيجمع

 ي همرنگ خود قرار دهد.باید هر قوطي را در منطقه

 

 قوانين مسابقه: (4

. فاصله باشدو این تعداد قابل افزایش نمي مسابقه را طي نماید مسيربار جهت رکوردگيري  دو تواندبات ميهر ر 

 باشد.دقيقه مي ۳۳زماني بين دو رکوردگيري حداقل 

همچنين استفاده از بلبرینگ  باشد. ROBOT-KAIماً باید از قطعات ابات الزي قطعات استفاده شده در ساخت رهکلي 

 باشد.چشمي ارائه شده توسط شرکت هوشمندافزار به عنوان چرخ هرزگرد بالمانع مي

مي ( کاي روبات مجازServo Motorهاي )و سرو موتور DC-108 ،DC-48هاي در ساخت ربات استفاده از موتور 

 باشد.
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 RC3حتماً باید از نوع این ریموت کنترل باشد و تهيه ریموت کنترل براي رقابت بر عهده تيم شرکت کننده مي 

 باشد.

و دو جا باطري استفاده کند و حداکثر ولتاژ نباید  RC3تواند از حداکثر یک ریموت کنترل در این رقابت هر تيم مي 

 باشد.ها مجاز نميولت تجاوز نماید، همچنين سري کردن جا باطري 6از 

ولت باشد. )استفاده از  1.1با حداکثر ولتاژ AA از نوع قلمي  بایستمي مسابقه این هاي استفاده شده درباطري 

 هاي شارژي و آلکاالین بالمانع است.(باطري

به ترل نصب شده از ربات جدا شده و بيافتد، داور بدون نگه داشتن زمان، ندر حين رقابت اگر به هر دليلي ریموت ک 

 کند.دهد که آن را روي ربات نصب اعضاي گروه اجازه مي

 ر نظر گرفته شدهدقيقه زمان د 1حداکثر  ،در محل شروع مسابقه و قرار گرفتنبات جهت شروع کردن ر براي آماده 

 بات داده خواهد شد.امتياز منفي به ر 2ثانيه  1۳هر  خير به ازاياست و در صورت تأ

 شد. خواهدنگيري داده فرصت تمرین و قلق هاي شرکت کنندهبه تيم ،دليل شخصي بودن ریموت کنترلبه  

جایزه تعلق گيرد و بایست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را کسب نماید تا به آن در این رقابت تيم شرکت کننده مي 

 تيم باشد فقط به تيم اول جایزه اهداء خواهد شد. 6هاي شرکت کننده کمتر از همچنين اگر تيم

 

 :زمين مسابقه (1

و  متريسانت 7تا  1بين عدد و قطر آنها  4ها تعداد قوطي باشد.مي MDFجنس  از و متر مربعسانتي 17۳×17۳ابعاد زمين 

 متريسانت 11×  11 مناطق رنگي مشخص شدهباشد. ابعاد گرم مي 1۳قوطي  باشد. وزن هرميمتر سانتي 12ارتفاع آنها 

بات در اثر سقوط دیدگي رته اجرائي مسئوليتي در قبال آسيبزمين مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کميباشد. مي

 نخواهد داشت.

 

 دهي:نحوه امتياز (6

 باشد.يقه ميدق ۳کل زمان مسابقه  

بات داده خواهد ( به عنوان امتياز به رامتياز 1هر ثانيه ها مدت زمان باقيمانده )برحسب يتمام قوط یيجابجاپس از  

 شد.

بات امتياز به ر 2۳ ،يصورت کامل و به حالت عمود مشخص شده به مناطق رنگيبه ازاي قرار دادن هر قوطي در  

 داده خواهد شد.
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 شد. خواهد بات دادهامتياز به ر 1۳ تنها تدبيف واز حالت عمودي خارج گشته  مناطق رنگياگر قوطي درون  

بدون نگه  امتياز منفي داده خواهد شد و داور 1بيفتد  و ق رنگي از حالت عمود خارج گشتهاگر قوطي بيرون از مناط 

 مسابقه را ادامه خواهد داد.گردانده قوطي را به حالت اوليه بر داشتن زمان

 گردد.امتياز مي 1و غيره منجر به کسر  بات حين برگزاري رقابت جهت تعميرزدن به رهرگونه دست  

 که بيشترین امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوین برتر خواهند گردید. تيمي ۳در نهایت  

 

 شرایط مساوي: (7

هاي برتر، مسابقه ميان آنان تيمیا  یکدیگر و عدم امکان تشخيص تيم یا چند تيم بار صورت تساوي امتيازات دو د

 .تکرار خواهد شد

 موارد اصالح شده و تغيير یافته: (8

 مدو یرایشو ،(2: بند قوانين مسابقه) قطعات مورد استفادهاصالح بند مربوط به  (1

 

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

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جدید برعهده تيمهرگونه بي

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