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 تعاليباسمه

  (و دبيرستان )مقطع راهنمايي ت انبارداربامسابقه ر
 )ويرايش دوم( 

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

گيرند. يکي استفاده قرار ميها، صنايع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد هاي جابجاکننده در کارخانهامروزه ربات

 باشد.هاي انباردار ميباتها، راز انواع اين ربات

 باشد.ها ميهاي بکار رفته در اين گونه رباتهاي خانگي و انباردار و مکانيزمهدف از اين مسابقه آشنايي با ربات

 

 ساختار تيم: 

 .بات به ازاي هر تيمو يک ر همراه به عنوان سرپرستنفر به عنوان اعضاي تيم، يک نفر  3الي  1

 

 روش برگزاري: 

اي شکل سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانهمي( mobile robot)بات متحرک آموزان يک ردر اين مسابقه دانش

داشته باشد. براي جابجايي  را مترسانتي 14تا  8و ارتفاع  مترسانتي 8تا  4با قطر  هاي نوشيدني آلومينيوميمانند قوطي

 الزامي است.ها قوطيو مکانيزمي جهت باال بردن اي، داشتن گريپر اجسام استوانه

که هم رنگ برداشته بر روي سکوهاي  مکان مشخصاي را از استوانههاي ها بايد قوطيباتپس از اعالم شروع مسابقه ر

 .باشدمتر متغيير ميسانتي 12تا حد اکثر ارتفاع سکوها د. باشند قرار دهمختلف ميهاي ارتفاع داراي

 

 قوانين مسابقه: 

. فاصله باشدو اين تعداد قابل افزايش نمي مسير مسابقه را طي نمايدجهت رکوردگيري  بار سهتواند بات ميهر ر 

 باشد.دقيقه مي 32زماني بين دو رکوردگيري حداقل 

همچنين استفاده از بلبرينگ  باشد. ROBOT-KAIبات الزاماً بايد از قطعات ي قطعات استفاده شده در ساخت رهکلي 

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

 باشد.مجاز مي KAI-ROBOTهاي و سرو موتور DC-108 ،DC-48هاي در ساخت ربات استفاده از موتور 

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

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

 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 

 هاي شارژي و آلکاالين بالمانع است.(باطري

 ، داور بدون نگه داشتن زمان، بهنترل نصب شده از ربات جدا شوددر حين رقابت اگر به هر دليلي ريموت ک 

 د.ندهد که آن را روي ربات نصب کناعضاي گروه اجازه مي

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

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

 شد. نخواهدگيري داده فرصت تمرين و قلق هاي شرکت کنندهبه تيم ،کنترلدليل شخصي بودن ريموت به  

بايست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را کسب نمايد تا به آن جايزه تعلق گيرد و در اين رقابت تيم شرکت کننده مي 

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

 

 زمين مسابقه: 

 .باشدمي MDFو از جنس متر سانتي 182×182 حدودي ابعاد زمين مسابقه يک مربع با (1

 .باشدمتر ميسانتي 12و تا ارتفاع  14×14 حدود ابعاد سکوها (0

 باشد.متر ميسانتي 12و با ارتفاع عرض( ×)طول 32×14 حدودي بزرگترين سکو يک مکعب تو خالي با ابعاد (3

 باشد.عدد مي 4ها گرم و تعداد آن 04 حدود هاوزن قوطي (5
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 باشد.اصلي رقابت نمي زمينمانند  "دقيقا"نشان داده شده در شکل  زمين

 

 

 دهي:نحوه امتياز (2

 باشد.دقيقه مي 3کل زمان مسابقه  

بات داده خواهد امتياز به ر( به عنوان امتياز 1ها مدت زمان باقيمانده )برحسب هر ثانيه پس از جابجايي تمام قوطي 

 شد.

بات امتياز به ر 02رنگي مشخص شده به صورت کامل و به حالت عمودي،  سکويبه ازاي قرار دادن هر قوطي در  

 داده خواهد شد.

امتياز براي ربات در پي خواهد  52 امتياز اضافه و در مجموع 02 بر روي بزرگترين سکوقرار دادن عمودي قوطي  

 داشت.

 .خواهد شد کسر باتر ازامتياز  12 ،شوداز حالت عمودي خارج  روي سکواگر قوطي  

مينبه ربات تعلق  يامتياز هيچ فتدابه زمين بي هاوکسهر يک از قوطي از روي  تا پايان رکوردگيريکه در صورتي   

بات در حين برخورد رر قوطي بر روي سکو و يا تواند بر اثر قرار دادن ناپايدامي هاقوطي از روي سکوافتادن گيرد. 

 براي قرار دادن قوطي روي سکوي مورد نظر اقدام کند. اً اما ربات مي تواند مجدد .باشدبا آن حرکت 

امتياز منفي  4فتد ابي از حالت عمود خارج گشته در موقع برداشته شدن توسط ربات و يا در حين حرکتاگر قوطي  

به حالت اوليه برگردانده مسابقه را در همان مکان قوطي را  بدون نگه داشتن زمان داده خواهد شد و داوربه ربات 

 ادامه خواهد داد.

 گردد.امتياز مي 4بات حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به کسر هرگونه دست زدن به ر 

 ند گرديد.که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواه تيمي 3در نهايت  

 

 شرايط مساوي: (8

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

 تکرار خواهد شد.
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 موارد اصالح شده و تغيير يافته: (8

 مدو يرايشو ،(1: بند قوانين مسابقه) تعداد رکوردگيري افزايش (1

 مدو يرايشو ،(0: بند قوانين مسابقه) قطعات مورد استفادهاصالح بند مربوط به  (0

 

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

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جديد برعهده تيممسئوليت هرگونه بي

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

http://www.pishrobot.com/

