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  یتعالباسمه

  آزاد ایران                       اولین دوره مسابقات

  ROBOTIS خالقانه هایسازهمسابقه لیگ 
  

 ن مسابقه:یا یهدف از برگزار  )١

 و استگذارانیس از یار یبس توجه مورد یآموز دانش پژوهش ینهیزم در مناسب یبسرتها از یكی عنوان به كیربات علم امروزه

 هك است یپژوهش یهاتیفعال از یاحوزه یآموز دانش سطح در كیمكاترون عام طور به ای و كیربات. است گرفته قرار انیمجر

 یتخصص ای و روزمره سطح در را خود رامونیپ جهان دارد، اریاخت در كه ییابزارها به توجه با كه دهدیم فرصت آموزدانش به

 در عمل یآزاد وجود همچنین و دهد برش یازهاین به خور در یپاسخ آن یساز  ادهیپ و یعلم یراهكارها ارائه با و بشناسد

  آورد. فراهم نو یهادهیا ظهور یبرا مناسب یبسرت  تواندیم ساز و ساخت

 الوهع به .باشدیم املللی بین مسابقات در رشكت جهت هامیت تیتقو و یساز  آماده یبرا یمحل آموزیدانش هایربات املپیاد

 شوند آشنا قاتمساب نیا با شرتیب و ندیمنا استفاده گرید یهامیت اتیتجرب از تا ندیمنایم دایپ را فرصت نیا نوپا یهامیت نكهیا

 این اهداف از مبدع و خالق طراح، افرادی به ساخت هایروش به مسلط آموزانیرشکت کنندگان از دانش تبدیل همچنین و

  است. رقابت

آموزان پس از رشکت در این رقابت تبدیل به نوجوانانی شوندکه نیازهای دنیای واقعی را تشخیص داده با امید است که دانش

 ها ابداع کنند و توسعه دهند.هایی را در جهت رفع آنجسارت طرح

 

 :میساختار ت )٢

  .میهر ت یبات به ازاک ر یهمراه به عنوان رسپرست و  نفرک یم؛ یت ینفر به عنوان اعضا ٣ یال ١

 

 :یروش برگزار  )٣

ند. انتخاب موضوع سازه بنابر یمنایمورد نظر خود مهوشمند  زاتیتجه هرگونه آموزان اقدام به ساختن بخش دانشیدر ا

 و وتریكامپ ،یصنعت یطراح ع،یك، صنایالكرتونهایی همچون خشب در هاسازه. باشدیم یآموزان و با مشورت مربق دانشیعال

  گرفت. خواهند قرار یداور  مورد كیمكان

 خود ربات معرفی جهت علمی تابلوی یک باید گروه شود. هردر این رقابت به هر گروه یک میز با شامره مشخص داده می

 ایشیوه به را کار از ایخالصه بتوان که است این علمی تابلوی ساخت از هدف. مناید درج آن در را مربوطه اطالعات و بسازد

 سازماندهی روزنامه یک مانند آن در مندرج اطالعات که است دیواره سه دارای علمی تابلوی. گذاشت درمیان دیگران با چشمگیر

سایر ان از تو باشد و منیمیدر محدوده میز مجاز فقط  کارت، منایش فیلم و کلیپ و ...ارائه بروشور،  تی نظیرتبلیغا .است شده

  های مکان مسابقه برای این کار استفاده منود.محیط

دهند و روند پردازند، هدف و چگونگی کار دستگاه را توضیح میآموزان پس از حضور داور به منایش ربات خود میدانش

شامل اطالعات فوق و فیلم و عکس ربات به داور تحویل  DVDدهند و در پایان یک طراحی و مراحل ساخت را رشح می

  دهند.می
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  ن مسابقه:یقوان )٤

و  ROBOTIS، KAI-ROBOTی قطعات اصلی استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعات کلیه -١

RoboBuilder باشد.باشند و به کار گیری قطعات آماده مجاز منی 

 باشد.آلکاالین و شارژی مجاز میاستفاده از انواع باطری مانند  -٢

یا  KRC، های کای ربات، رسو موتورکای ربات های قدرتی و رسعتیموتور، Dynamixelهای انواع موتوراستفاده از  -٣

PRC ، د.باشگردد مجاز میرشکت ارائه میهای پنوماتیکی و نیز قطعات و ادواتی که از طرف ، همچنین جکالجیکپک 

ابزار و وسایل جانبی مانند چوب، یونلیت، فوم و ... در جهت افزایش کارایی ربات و تزئین آن بالمانع استفاده از انواع  -٤

 است.

 استفاده منایند.روبوتیس وانند از ریموت کنرتل تهای رشکت کننده جهت کنرتل و راه اندازی ربات میتیم -٥

شنت روند مناسب توضیح مطالب و تسلط علمی، ی توضیحات به داور، قابل فهم بودن، جذاب بودن، دادر نحوه ارائه -٦

 باشد.دارای امتیاز میو کند؟" مهم بوده پاسخ کامل به سؤال "این طرح چه نیازی را مرتفع می

 شامل حداقل موارد زیر به داور تحویل مناید: DVDهر تیم موظف است یک  -٧

 های مختلف رباتفیلم کامل از عملکرد 

 های ربات از متامی زوایاعکس 

 های مراحل ساخت رباتستندات مربوط به طراحی ربات به همراه عکسم 

 های استفاده شده در تبلیغات محیطیی بروشورها و طرحمنونه 

 طرح تابلوی علمی و یا عکس آن 

 الزامی است. DVDنوشنت نام تیم، نام اعضای گروه، مقطع، کالس، مدرسه و نام ربات بر روی  -٨

ات باال (ناقص بودن محتوای آن و عدم درج کامل اطالعات بر روی آن) هیچ با مشخص DVDدر صورت عدم تحویل  -٩

 گیرد.امتیازی به ربات تعلق منی

سه دیواره است که به خوبی و بدون تکیه دادن می ایستد.  معرفی تابلوی علمی: یک تابلو منایش استاندارد دارای -١٠

سیاه یا رنگی تواند سفید، می مرت ارتفاع دارد وسانتی ٩٠طول و  مرتسانتی ١٢٠ تابلوی علمی در حالت گشوده حداکرث

ای که سازهبه نوع ، کارتن پالست، فوم یا چوب و ... باشد. هر گروه بنا تواند از مقوای محکمباشد. جنس آن هم می

توانند به ب ها را طوری روی تابلو بچسباند که بازدید کنندگانکند و باید آناست مطالب روی تابلو را آماده می ساخته

می به چند قد هفاصلزمان با توضیحات شام مسیر کارتان را دنبال کنند. مطالب روی تابلوی علمی باید از رسعت و هم

ا کاغذ سفید بنویسید ی ، رویبچسبانید علمیر است روی تابلوی توانید اطالعاتی را که قرامی. نده شوندآسانی خوا

ید توجه داشته باش معمولی می توانید از کاغذهای مقوایی نیز استفاده کنید.های به جای استفاده ازکاغذ .چاپ کنید

 که گاهی تصاویر از کلامت گویاتر هستند.
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 در روز مسابقات به داور تحویل داده شود. DVDباید به همراه  (TDP)یک نسخه از فرم مشخصات فنی ربات  -١١

 کنند.استفاده  خود قرار دادن تابلوی علمی وتوانند از فضای میز جهت تبلیغات کنندگان فقط میرشکت -١٢

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب مناید تا به آن جایزه تعلق گیرد و این رقابت تیم رشکت کننده میدر  -١٣

 د فقط به تیم اول جایزه اهداء خواهد شد.نتیم باش ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 

 :یدهازینحوه امت )٥

 در ذیل بیان گردیده است. دهیمحورهای مورد نظر داوران جهت امتیاز

 از نظر طرح و ایده: .١

 :پارامرتهای عمومی 

 ی توضیح به داورانی معرفی و ارائهنحوه 

 تسلط علمی به مطالب 

 نیازسنجی مناسب 

 ) کامل بودن فرم مشخصات فنی رباتTDP( 

 نوآوری و خالقیت در ساخت 

 های منایشگاهی گذشتهمختلف سازه و عدم تشابه زیاد با سازههای ابتکار در قسمت 

 :پارامرتهای مکانیکی و الکرتونیکی 

 (بدون نقص و مشکل کار کند) کیفیت کارکرد ربات 
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 های متعدد در سازه رباتاستفاده از مکانیزم 

 رعایت اصول آموزش داده شده در کالس در ساخت ربات 

 :پارامرتهای طراحی صنعتی 

 یارهای طراحیی معارائه 

 تطابق فرم مشخصات فنی با عملکرد ربات 

 کیفیت اجرا 

 قابلیت ساخت و تولید 

 های مختلف ربات (به طور مثال برای تعمیر)امکان دسرتسی به قسمت 

  برنامه نویسیپارامرتهای: 

 سطح هوشمندی ربات 

 طراحی الگوریتمی 

 کنرتل نرم افزاری 

 

 ی مطلب و توضیح:از نظر ارائه .٢

  به آن امتیاز تعلق خواهدگرفت:مواردی که 

 استفاده از تصاویر مستندات و دالیل برای توضیح بیشرت 

  سازهارائه فیلم یا انیمیشن از 

 هر گروه در زمان داده شده ارائه مطالب خود را به خوبی انجام  زمانبندی مناسب در ارائه مطالب)

 داده و به پایان برساند.)

 گویا و مفید بودن مطالب ارائه شده 

 ارائه تابلوی منایش علمی مناسب با طرح 

 ی توضیح:ترتیب پیشنهادی برای ارائه 

 معرفی گروه 

 معرفی ربات 

 هدف از ساخت ربات 

 معرفی کاربردهای ربات 

 معرفی ویژگی خاص ربات 

 توضیح مراحل انجام کار 

 های مختلف رباتمعرفی قسمت 

 توضیح در مورد منابع 
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 :تابلوی علمی و تبلیغاتاز نظر  .٣

  باشد:دارای امتیاز می تابلوی علمیمواردی که در طراحی 

 مناسب بودن ظاهر میز و تبلیغات آن 

 ،و ... در جهت ارائه بهرت سازه ساخته شده برن استفاده از بروشور 

 گویا بودن مطالب 

 ساختارمند بودن و توالی مطالب 

 بودن مطالب و توضیحات مفید دارا 

  مخاطبزیبایی و جذاب بودن مطالب برای 

 رباتموجود در پوسرت و تبلیغات با  انطباق مطالب 

  

ت هرگونه یک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیات مسابقات ممکن است تا یط و جزئیقوانین، رشا

 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یشرت به سایاطالع ب یبرا ها خواهد بود.مید برعهده تین جدیاز قوان یاطالعیب


