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 تعاليباسمه

 هاي آموزشيباتالمپیاد ر میننهي مسابقات هامعرفي رشته

 
 مقطع دبستان:

 :ايهاي کارخانهباتر لیگ - 1

اي مأموریت دارد قطعات مورد نیاز ساخت یک محصول را از انبار به ربات کارخانه

جا کردن یک این ربات باید به کمک جابه ،تولید انتقال دهد. براي دسترسي به انبار خط

 کند درب انبار را باز نماید.مي قطعه که مانند کلید سخت افزاري عمل

سازند که قابلیت مي( Mobile Robot)بات متحرک یک رآموزان دانش رقابتاین  در

کنترل  .ودشاستفاده مي جابجایي اجسام ازگریپررا داشته باشد. براي جایي اجسام هجاب

 ابتداپذیرد. پس از اعالم شروع مسابقه مي انجام RC3 کنترلریموتبا استفاده از  ربات

 .ي مکعبي را جلوي یک سنسور قرار دهد تا درب انبار باز شودقطعهیک باید  ربات

ي هایانبار را به مکانلف موجود در باید قطعات مخت پس از باز شدن درب انبار ربات

  گردد.کار را انجام دهد برنده اعالم مياین کمترین خطا با و رباتي که در کمترین زمان  مشخص شده انتقال دهد. که براي هرکدام

 

 :هاي بدون رانندهلیگ اتومبیل – 2

یکي از قوانین مهم و جهاني راهنمایي و  .اندراننده را آغاز کرده ساخت خودروهاي بدون هاي مختلفهاست محققان دانشگاهسال

هاي بزرگ شرکت .باید فقط به رانندگي معطوف باشدرانندگي داللت بر آن دارد که هنگام رانندگي، تمام توجه و حواس راننده 

را به دست  روخود ها بتواند به تنهایي حرکتهستند که رایانه مرکزي آن هادنبال ساخت این نوع از اتومبیل خودروسازي دنیا به

عوامل جسماني یر ثأرعایت کامل قوانین، عدم ت د.نهمانند یک مسافر در داخل خودرو نشسته و از سفر خود لذت ببر انسرنشین ،گرفته

 رانندگيک ها براي داشتن یحواس پرتي از جمله فواید این ربات و رانندگي بدون ن همراهپاسخ به تلفعدم ، مثل خستگي و بیماري

این ربات مأموریت دارد مسیر پیچ در پیچ جاده را تشخیص دهد و بدون خروج از مسیر، جاده را در  است. تصادف و بدون امن

 کمترین زمان طي نماید و خود را به خط پایان برساند.

سیر ماست در این رقابت ربات با استفاده از سنسورهایي که روي آن نصب شده 

در  د.دهرا تشخیص مي هاي مشکي استحاشیهسفید رنگ با  ايجادهمسابقه که 

آموزان دانش هایي نیز تعبیه شده باشد.عبوري ممکن است پل و یا زیر گذر مسیر

در  .هستند PRCیا  KRCالجیک، پک جهت هوشمندسازي مجاز به استفاده از 

  IRاستفاده از مثالً سنسور بااطراف جاده تابلوهاي راهنمایي قرار دارد که ربات باید 

بلوها در دو طرف جاده یا موتور وجود تا غیک چرا و توسط ها را تشخیص دادهآن

  سریع ترین ربات برند این رقابت است. نماید.را اعالم 
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 :پله نورد هايباتر لیگ - 3

توماتیک هاي ادر آخرین لحظات پرتاب یک موشک تحقیقاتي به فضا، سیستم

است. براي فعال سازي سیستم  سکوي پرتاب دچار مشکلي ناگهاني گردیده

ه کلید هاي سکوي پرتاب باال رفتکنترل دستي، ربات پله نورد مأموریت دارد از پله

ها باز سرعت به پایین پله مخصوص را فشار دهد و به دلیل وجود خطرات زیاد با

 گردد.

کت عمودي بلکه توانایي حرباالرفتن از پله رقابتي است که نه تنها حرکت افقي 

دور  راف،حرکت به اط ،رفتن باال توانایي که نمایند طراحي باتير باید کنندگاندهد. شرکتها مورد ارزیابي قرار ميدر رباترا 

ا کارایي هایي بباتک سیستم حرکتي انسان و حیوانات رتوانند با درآموزان ميدانش. باشد داشته راها پله و پایین آمدن اززدن 

 هدایت RC3رل ریموت کنت. همچنین ربات باید با استفاده از استفاده شوددو موتور براي ساخت ربات باید از حداقل  باالتر بسازند.

  با برآمدگي که در قسمت جلوي آن وجود دارد، کلید مربوطه را فشار دهد. باید این ربات .شود

 

 :خالقانه هايلیگ سازه - 4

ن بخش در ای آموزان در مقاطع سني مختلف باشد.شکوفایي استعدادهاي دانشتواند فرصتي براي هاي خالقانه ميرباتساخت 

دهند. گذارند و به کمک تابلوي علمي آن را توضیح ميسازند و به نمایش ميها و ابداعات خود را ميآموزان مبتکر، ایدهدانش

ر این دهند. دداوران و بازدید کنندگان ارائه مي ي خود را به هیأتآموزان با استفاده از فیلم، عکس و بروشور سازههمچنین دانش

و قطعات  و سایر وسایل KRCو  PRCکنترلرهاي توان از ریموت کنترل، جک پنوماتیک، سرو موتور، براي ساخت ربات مي رقابت

 معرفي شده از سوي شرکت استفاده نمود.

 

 :متوسطه دوره اول و دوممقطع 
 :مریخ نوردهاي باتلیگ ر - 1

ست ي حیات ارسال شده ابراي یک پایگاه فضایي روي سطح مریخ یک بسته

معلوم در مکاني دورتر از پایگاه فرود آمده است. مأموریت ربات که به دالیلي نا

 به پایگاه منتقل نماید. و کندي حیات را پیدا این است که بسته

وح سنگالخ و سطها، مناطق خاکي، با عبور از ناهمواري بایددراین رقابت ربات 

داي ابت همراه خود به را حیات يیک جسم یا همان بسته و عبور نموده شیبدار

شده بر  سیم نصبدوربین بي آموزان مسیر مسابقه را توسطدانشمسیر برساند. 

و هیچگونه دسترسي  نمایندي نمایش مشاهده ميق صفحهبات و از طریروي ر

باشد شکل زمین از قبل مشخص نمي ندارند. سطوح ناهمواري و رباتبه مستقیم 
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یموت کنترل رربات باید با استفاده از  هدایت را نیز داشته باشد.و منطقه آب گرفته تاریک  محلامکان عبور از  بایدبات و همچنین ر

RC3 باشد.اي برداشتن و حمل بسته الزامي ميداشتن گریپر بر در ضمن. صورت پذیرد  

 :گرهاي امدادباتلیگ ر - 2

هاي ذغال سنگ شده است. اي باعث اشتعال رگهدر یک معدن ذغال سنگ حادثه

 وها مصدومین را شناسایي نموده ربات امدادگر مأموریت دارد با حرکت در مسیر ریل

 پایه هايربات دگر،امدا هايربات بیند را خاموش کند.ه در مسیر ميهایي کشعله

 این .شوندمي ساخته و طراحي واقعي محیط با ملاتع براي که هستند متحرکي

 خطرات و محدودیت داراي انساني نیروي اعزام امکان که محیطي هر در هاربات

 به توانمي این ربات هايابلیتق از .گیرندمي قرار استفاده مورد باشد، جاني

 و تصاویر ارسال و همچنین گاز صدا، دما، نظیري محیط پارامترهاي گیرياندازه

 حسگرهاي از استفاده مصدومان، یافتن براي جستجو ربات، موقعیت کردن پیدا و اکتشافي محیط نقشه زمانهم ساختن صدا،

 .کرد اشاره خطرناک هايمحموله حمل همچنین و محیط در تغییراتي ایجاد یا و برداري نمونه مختلف،

روي آن مسیر خط مشکي  بر در این رقابت ربات با استفاده از سنسورهاي نصب شده

قسمت تشکیل شده است که با سطح  زمین مسابقه در دو طبقه و از دو. نمایدرا طي مي

 راي این قابلیتبات باید داامتیاز بیشتر ر. براي کسب ندگردشیبدار به یکدیگر متصل مي

عالئم مشکي رنگ تعبیه شده در کنار خط )به عنوان باشدکه در طي مسیر نسبت به 

نشان دهد. در طول مسیر   LEDالعملي مانند روشن کردن موتور سوم یامصدوم( عکس

 ها را تشخیص و بااست که ربات باید آنتعبیه شده  هایيقابت در اطراف جاده شعلهر

آموزان نماید. دانشها استفاده از فن نصب شده روي ربات اقدام به خاموش کردن آن

  هستند. PRC یا و KRCالجیک، از پک  جهت هوشمندسازي مجاز به استفاده

 

 :انباردار هايباتر لیگ - 3

، صنایع گوناگون و حتي مصارف خانگي مورد هاهدر کارخان زیاديهاي باتامروزه ر

 در .باشدمي دارهاي انبارباتها، ریکي از انواع این ربات گیرند.استفاده قرار مي

باردار شود. ربات انربات استفاده مي اینجایي مواد اولیه در انبار از اي براي جابهکارخانه

ل ه داخجا کردمأموریت دارد قطعاتي را که تازه خریداري و وارد انبار شده است را جابه

 هاي مربوط قرار دهد.قفسه

سازند که قابلیت مي( mobile robot)بات متحرک آموزان یک ردانش در این رقابت

باید با استفاده از بازو و گریپر قطعات را در  ربات داشته باشد. جابجایي اجسام را

 دن اجساممکانیزمي براي قرار داهمچنین و  داشتن گریپر براي جابجایي اجسام .هاي مختلف و مشخص قرار دهدهایي با ارتفاعقفسه

هاي و در جاي خود در ارتفاعاجسام مختلف را برداشته ها باید باتشروع مسابقه رپس از اعالم  .هاي مختلف الزامي استدر ارتفاع



 

 4 

 

ها اتبهاي بکار رفته در این گونه ریزمدار و مکانهاي خانگي و انبارباتسابقه آشنایي با رهدف از این م. دنقرار ده تعیین شده

  د.نشوهدایت مي RC3ریموت کنترل با استفاده از  ات ها به صورت کنترل دستي بوده واین رب باشد.مي

 :هاي خالقانهلیگ سازه - 4

ن بخش در ای آموزان در مقاطع سني مختلف باشد.تواند فرصتي براي شکوفایي استعدادهاي دانشهاي خالقانه ميرباتساخت 

دهند. گذارند و به کمک تابلوي علمي آن را توضیح ميسازند و به نمایش ميها و ابداعات خود را ميآموزان مبتکر، ایدهدانش

ر این دهند. دي خود را به هیأت داوران و بازدید کنندگان ارائه ميآموزان با استفاده از فیلم، عکس و بروشور سازههمچنین دانش

وسایل و قطعات  و سایر KRCو  PRCکنترلرهاي توان از ریموت کنترل، جک پنوماتیک، سرو موتور، اي ساخت ربات ميبر رقابت

 معرفي شده از سوي شرکت استفاده نمود.

 

 :STEAM CUP آزاد لیگ
 نما:هاي انسانالمپیک ربات - 1

هاي در حال وريآنما، یکي از فنانسان هايربات طراحي و ساخت

هایي به رباتنما هاي انسانربات .باشدسطح جهاني مي رشد در

ها هاي ظاهري بسیار به انسانشود که از لحاظ خصوصیتگفته مي

اخته و با ابزار سهاي انساني ها در محیطشبیه هستند. اینگونه ربات

سمي را ج براي مثال تعامل داشته باشندتوانند مي شده توسط انسان

هاي در حالت کلي، ربات .کار، راه بروندبردارند و یا در محیط 

انسان نما از نظر ظاهري شبیه انسان و داراي سر و دو پا و دو دست 

 .هستند

ویدادي سرگرم کننده و رقابتي چندگانه است راین مسابقه که 

باید  هاباشد. رباتميها براي سنجش سطح توانمندي این ربات نماهاي انسانباتدر جهت به چالش کشیدن سازندگان ر جذاب

اشد. بهاي خود را در طي نمودن مراحل مختلف مسابقه به نمایش گذارند. سرعت و صحت انجام هر مرحله داراي اهمیت ميتوانایي

  ممکن است دویدن، زدن ضربه پنالتي، انداختن توپ در سبد، عبور از موانع و ... از جمله مراحل این المپیک باشد.

 

 :ROBOTISاي خالقانه هسازه لیگ - 2

آموزان در مقاطع سني مختلف باشد. وجود آزادي عمل تواند فرصتي براي شکوفایي استعدادهاي دانشهاي خالقانه ميساخت سازه

آموزان اقدام به ساخت سازه مورد هاي نو فراهم آورد. در این بخش دانشتواند بستري مناسب براي ظهور ایدهدر ساخت و ساز مي

 باشد.آموزان و با مشورت مربي مينمایند. انتخاب موضوع سازه بنابر عالیق دانشمي نظر خود

وجود  .دازندپري خود ميبه ساخت سازههاي داینامیکسل موتور با استفاده از پک بایولوید، استم و رقابتشرکت کنندگان در این 

 د.ناشب يهاي ساخته شده داراي هوشمندي باالتررباتد تا این قطعات باعث میشوخواص  آزادي عمل در ساخت و ساز و باال بودن

 تر نیز باشند.ها باید کاربردي و صنعتياین ربات
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تبط با المپیاد هاي مررسانيها، نکات و تمامي اطالعالزم به ذکر است توضیحات و تصاویر مربوط به هر لیگ، قوانین مربوط به هر رشته، فرم

 باشد.پیشروبات، وب سایت سرزمین خالقیت و وب سایت پیشروبات قابل دسترس مياز طریق کانال تلگرام 

 

 

 

 

 

 
 

 


