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 تعاليباسمه

 )مقطع دبستان( نوردپله مسابقه ربات
 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

ي قرار ها مورد ارزيابباتبلکه توانايي حرکت عمودي را در رباال رفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي 

ر از با کارايي باالتر به منظور عبوهايي باترتوانند با درک سيستم حرکتي انسان و حيوانات آموزان ميدهد. دانشمي

 موانع مختلف بسازند.

 

 ساختار تيم: 

 .بات به ازاي هر تيمفر همراه به عنوان سرپرست و يک رنفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک ن 3الي  ۱

 

 روش برگزاري: 

 داشته دقيقه را ۱ از کمتر در پله 02 حداکثر از و پايين آمدن رفتن باال توانايي نمايندکه طراحي باتير بايد کنندگانشرکت

 .باشدمي ميدان و به خط پايان برسد پيروز کند طي را مسير مسابقه ترسريع که باتير پايان در. باشد
 

 قوانين مسابقه: 

و اين تعداد  نمايدمسير مسابقه را طي کوردگيري اصلي و دو بار جهت ر صورت آزمايشيه تواند يک بار ببات ميهر ر 

 باشد.دقيقه مي 32. فاصله زماني بين دو رکوردگيري حداقل باشدنميقابل افزايش 

 هاموتور تعداد درمحدوديتي و  باشند KAI-ROBOTبات الزاماً بايد از قطعات ي قطعات استفاده شده در ساخت رهکلي 

 .وجود ندارد

نتخاب ا پذيرد، اما در صورتتواند با استفاده از پاور پک و يا ريموت کنترل صورت اين رقابت حرکت ربات ميدر  

 RC3باشد و اين ريموت کنترل حتماً بايد از نوع ريموت کنترل براي رقابت، تهيه آن بر عهده تيم شرکت کننده مي

  باشد.

ولت تجاوز  2ولتاژ نبايد از  استفاده کنندو دو جا باطري  از توانند حداکثرشرکت کننده در اين مسابقه مي هايتيم 

 باشد.ها مجاز نمينمايد، همچنين سري کردن جا باطري

ولت باشد. )استفاده از  ۱.4با حداکثر ولتاژ AA از نوع قلمي  بايستمي مسابقه اين هاي استفاده شده درباطري 

 هاي شارژي و آلکاالين بالمانع است.(باطري

 بات نصب شود.کنترل بايد بر روي رو يا ريموت پاورپک  ي باطري،مجموعه 
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 باشد.مانند مسير اصلي رقابت نمي "دقيقا"مسير نشان داده شده در شکل 

 

جازه دست اترل نصب شده از ربات جدا شده و بيافتد، ندر حين رقابت اگر به هر دليلي باطري، پاور پک و يا ريموت ک 

 شود و ربات بايد به همان صورت به ادامه رقابت بپردازد.زدن به ربات داده نمي

آن  ود، امتياز زمانيها به زمين پرت شخارج شود و يا از روي پله باتي قبل از رسيدن به خط پايان از مسيرچنانچه ر 

 هاي گذرانده شده را کسب خواهد نمود.حذف گرديده و فقط امتياز پله

ده شده براي هاي گذرانبات به انتهاي مسير مسابقه نرسد، فقط امتياز پلهکه زمان رقابت به پايان برسد و ردرصورتي  

 گردد.تيم محاسبه مي

اي است که ربات از روي آن به طور کامل عبور کرده باشد و هيچ قسمتي از ربات با آن پله ، پله"گذرانده شده پله" 

 .در تماس نباشد

دقيقه زمان در نظر گرفته شده  ۱بات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع، حداکثر کردن ر براي آماده 

 بات داده خواهد شد.به رامتياز منفي  0ثانيه  ۱2به ازاي هر  و در صورت تأخير است

به ترين قسمت ربات از خط پايان محاساز خط شروع تا رد شدن انتهاييترين قسمت ربات از عبور ابتداييرقابت زمان  

 ميگردد.

 

 زمين مسابقه: 

 (عرض × طول× ارتفاع ) مترسانتي 22×۱4×3 ابعاد در پله عدد 02حداکثر  (۱

 باشد.اي نميها داراي هيچ گونه لبهاطراف پله (0
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 دهي:نحوه امتياز  

 باشد.ثانيه مي 22 کل زمان مسابقه (۱

بات داده خواهد امتياز( به عنوان امتياز به ر ۱ بات به خط پايان مدت زمان باقيمانده )برحسب هر ثانيهپس از رسيدن ر (0

 .شد

 بات خواهد داشت.امتياز براي ر 4کامل از هر پله عبور   (3

 .را ندارندبات حين برگزاري رقابت گونه دست زدن به رتيم شرکت کننده حق هيچ (5

 بود.هاي برترخواهداز بين امتيازهاي ثبت شده، باالترين امتياز مالک انتخاب تيم (4

 

 شرايط مساوي: 

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

 خواهد شد.

 

 
 

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

 ها خواهد بود.جديد برعهده تيماطالعي از قوانين هرگونه بي

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

 

http://www.pishrobot.com/

