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 یتعالباسمه

  )قطع دبستان(م ایکارخانه هایباتمسابقه ر 
  (ویرایش دوم)

  

  

 ن مسابقه:یا یهدف از برگزار  )١
رند. یگیقرار م ع گوناگون مورد استفادهیجا کننده در کارخانجات و صناهای جابهای مختلفی نظیر رباتکارخانه یهاامروزه ربات

ای مأموریت دارد باشد. ربات کارخانهیها مبکار رفته در آن یهازمیها و مکانبا این گونه ربات یین مسابقه آشنایهدف از ا

  قطعات مورد نیاز ساخت یک محصول را از انبار به خط تولید انتقال دهد.

 

 :میساختار ت )٢
  .میهر ت یبات به ازاک ر یهمراه به عنوان رسپرست و  ک نفریم؛ یت ینفر به عنوان اعضا ٣ یال ١

 

 :یروش برگزار  )٣
اجسام مختلف همچون استوانه  ییت جابجایسازند که قابلی) مmobile robotک ربات متحرک (یآموزان ن مسابقه دانشیا در

ش یتواند باعث افزایپر میگرست اما وجود ین یپر الزامیاین اجسام، استفاده ازگر ییجابجا یرا داشته باشد. براو مکعب 

د با قرار دادن قطعه مکعبی شکل مقابل سنسور که مانند یربات گردد. پس از اعالم رشوع مسابقه، ربات ابتدا با یهاتیقابل

شکل  یااجسام استوانه یآور کند درب انبار را باز مناید و بعد از باز شدن درب انبار نسبت به جمعکلید سخت افزاری عمل می

ها با قوطیروی د. رنگ و طرح یها در مناطق مشخص شده اقدام مناو قرار دادن آن یومینیآلوم یدنینوش یهایمانند قوط

  مربوط به خود قرار دهد. ید هر کدام را در منطقهیباشد و ربات باییکدیگر متفاوت م

  

 ن مسابقه:یقوان )٤
مانی باشد. فاصله ز مسابقه را طی مناید و این تعداد قابل افزایش منیتواند دو بار جهت رکوردگیری مسیر هر ربات می -١

 باشد.دقیقه می ۳۰بین دو رکوردگیری حداقل 

باشد. همچنین استفاده از بلربینگ  KAI-ROBOTی قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعات کلیه -٢

 باشد.خ هرزگرد بالمانع میچشمی ارائه شده توسط رشکت هوشمندافزار به عنوان چر 

) کای ربات مجاز Servo Motorهای (و رسو موتور DC-108 ،DC-48های استفاده از موتور فقط در ساخت ربات -٣

 باشد.می

 باشد. RC3باشد و این ریموت کنرتل حتامً باید از نوع تهیه ریموت کنرتل برای رقابت بر عهده تیم رشکت کننده می -٤

 ٦نباید از آن و دو جا باطری استفاده کند و ولتاژ  RC3تواند از حداکرث یک ریموت کنرتل میدر این رقابت هر تیم  -٥

 باشد.ها مجاز منیولت تجاوز مناید، همچنین رسی کردن جا باطری

ولت باشد. (استفاده از  ١٫٥با حداکرث ولتاژ AA بایست از نوع قلمی مسابقه می این های استفاده شده درباطری -٦

 ی شارژی و آلکاالین بالمانع است.)هاباطری
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ریموت کنرتل نصب شده از ربات جدا شود و یا بیافتد، داور بدون نگه جا باطری یا در حین رقابت اگر به هر دلیلی  -٧

 .دهد که آن را روی ربات نصب کندداشنت زمان، به یکی از اعضای گروه اجازه می

ی که در این در صورت .تدقیقه زمان در نظر گرفته شده اس ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  برای آماده -٨

 ۱۰به ازای هر دقیقه  ١شود و در طول این ی دیگر به تیم فرصت داده میدقیقه ١ حداکرثمدت ربات آماده نشد 

 گردید. و پس از امتام این زمان رکورد جاری تیم حذف خواهد امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه 

 شد. نخواهدگیری داده های رشکت کننده فرصت مترین و قلقبه دلیل شخصی بودن ریموت کنرتل، به تیم -٩

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب مناید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -١٠

 ط به تیم اول جایزه اهداء خواهد شد.تیم باشند فق ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

  

  ن مسابقه:یزم )٥
  باشد.مرت میسانتی ١٨٠*١٨٠ حدود ابعاد زمین -١

  باشد.با روکش استیکر می MDFزمین مسابقه از جنس  -٢

  مرت است.سانتی ٧*٧*٧کلید سخت افزاری یک مکعب با ابعاد  -٣

باشد. وزن هر قوطی مرت میسانتی ۱۲تا  ١٠آنها بین مرت و ارتفاع سانتی ۷تا  ٥عدد و قطر آنها بین  ۴ها تعداد قوطی -٤

  باشد.گرم می ۵۰

  .باشدمیمرت متغییر سانتی ٢٠تا  ١٠ابعاد مناطق رنگی مشخص شده بین  -٥

اهد دیدگی ربات در اثر سقوط نخو زمین مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمیته اجرائی مسئولیتی در قبال آسیب -٦

 داشت.

  باشد.مرت میسانتی ۴۰عرض درب انبار حدود  -٧
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 :یدهازینحوه امت )٦
 باشد.یقه میدق ٣کل زمان مسابقه  -١

امتیاز) به عنوان امتیاز به ربات داده خواهد  ۱ها مدت زمان باقیامنده (برحسب هر ثانیه پس از جابجایی متام قوطی -٢

 شد.

ربات امتیاز به  ٢۰به ازای قرار دادن هر قوطی در مناطق رنگی مشخص شده به صورت کامل و به حالت عمودی،  -٣

 داده خواهد شد.

 امتیاز به ربات داده خواهد شد. ١٠اگر قوطی درون مناطق رنگی از حالت عمودی خارج گشته و بیفتد تنها  -٤

داده خواهد شد و داور به ربات امتیاز منفی  ٥اگر قوطی بیرون از مناطق رنگی از حالت عمود خارج گشته و بیفتد  -٥

 ان به حالت اولیه برگردانده، مسابقه را ادامه خواهد داد.بدون نگه داشنت زمان قوطی را در هامن مک

هر گونه متاس و دست زدن به ربات به منظور تعمیر در جریان مسابقه منجر به حذف قوانین مسابقه،  ٧به جز بند  -٦

 رکورد جاری تیم خواهد شد.

 .دآورنبه دست می برتر ران که ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب مناید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -٧

  
  د اصالح شده و تغییریافته:ر وام )٧
 )، ویرایش دوم۷(زمین مسابقه: بند  درب انبارابعاد فزودن بند مربوط به ا -١

  

ت هرگونه یک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیات مسابقات ممکن است تا یط و جزئیوانین، رشاق
 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یشرت به سایاطالع ب یبرا ها خواهد بود.مید برعهده تین جدیاز قوان یاطالعیب


