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  یباسمه تعال

 )STEAM CUP(و مسابقات استیم کاپ آزاد ایران  )EROهای آموزشی (باتاملپیاد ر  دهمینمراحل ثبت نام در 

 ؛رساندمی به استحضاری گرامی، احرتاماً و خانواده خدمت شامضمن عرض سالم و ادب  ولی محرتم؛

آموزان ایرانی ناپذیر زندگی برش خواهند بود. با توجه به اینکه نسل جدید به خصوص دانشای نزدیک، عضو اجتنابها در آیندهربات

توان از این انگیزه برای رسیدن به اهدافی واالتر بهره گرفت. دهند، میاشتیاق وافری در فراگیری علم رباتیک از خود نشان می

همراه با ته آشنا مناید و پیرشف هایآوریآموزان با علم رباتیک آنان را با علوم پایه و فنسعی دارد ضمن آشنایی دانش پیرشوبات

توان موارد از جمله اهداف آموزش رباتیک پیرشوبات می آنان را نیز افزایش دهد. علمی و تجربی هایها و مهارتافزایی، تواناییدانش

  ذیل را نام برد:

 )STEM )Science, Technology, Engineering & Mathematicsآموزش مفاهیم  -

  و کار گروهی افزایش قدرت تفکر و خالقیت، مترکز و روحیه خودباوری -

  ی با مشکالتیمهارت در حل مسئله و رویاروخالقیت و افزایش  -

 تقویت حس تحقیق و اکتشاف دنیای پیرامون -

  و ابداعاتها راهی ساده برای تحقق ایدهایجاد  -

برگزار خواهد شد.  ١٣٩٦رشکت هوشمندافزار در مرداد ماه  و مسابقات استیم کاپ های آموزشیبه یاری پروردگار دهمین املپیاد ربات

گردد. امید است با مطالعه آن و راهنامیی فرزند خود، ما را در جهت اطالع شام از روند اجرایی املپیاد توضیحاتی به رشح ذیل تقدیم می

 املپیاد یاری منایید. منودن اینچه بهرت برگزار هر 

های مرتبط با رسانیها، نکات و متامی اطالعالزم به ذکر است توضیحات و تصاویر مربوط به هر لیگ، قوانین مربوط به هر رشته، فرم

  باشد.س میاملپیاد از طریق کانال تلگرام پیرشوبات، وب سایت رسزمین خالقیت و وب سایت پیرشوبات قابل دسرت 

 

 های آموزشیعناوین و موضوعات دهمین املپیاد ربات
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  ROBOTISهای خالقانه سازه  مناهای انساناملپیک ربات  آزاد هایلیگ

  بازه زمانی  هافعالیت تیم

  ۲۶/۱۲/۱۳۹۵تا  ۲۳/۱۱/۱۳۹۵از   نام نویسی

  ۰۸/۰۴/۱۳۹۶تا  ۲۳/۰۲/۱۳۹۶از   و صدور کارتتأیید 

  ۱۳۹۶مرداد   مسابقات یبرگزار 
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 )KAI-ROBOT( های کای رباتلیگ معرفی
  

منایند با توجه به شکل و تنوع قطعات مکانیکی باتیک از آن استفاده میآموزان در کالس ر که دانش KAI-ROBOTآموزشی  هایکیت

  .باشندبه مینیاتور ساز معروف می در جهان به همین دلیل این وسایل .منایدکه دارد کار ساخت و ساز را بسیار تسهیل می

های ی آشنایی با علوم جدید و یادگیری مکانیزمواسطه ای که بهد و انگیزهنبفردی که این وسایل دار ات منحرص خصوصیلذا با توجه به 

آموزش  رانویسی و برنامهمکانیک  ،باتیکر  و همزمان اصول دست یافتکه ذکر شد  توان به اهدافیمیشود، متنوع در کالس ایجاد می

  داد.

و همچنین ای های رایانهبرای بازی یجایگزین مناسب تواندمیشود ها همراه میو ساخت ایده لهأ روش حل مسبا باتیک ر  هنگامی که

های سازهساخت  برای در منزل KAI-ROBOTهای پکاز . بنابراین استفاده باشدابزاری مناسب و علمی جهت پر کردن اوقات فراغت 

  بسیار مفید است. املپیادیهای و سازه رسزمین خالقیتهای پیشنهادی ایده، "در خانه بسازید"

ها و آموزان با محیط مسابقات و به اشرتاک گذاشنت ایدهجهت ایجاد انگیزه بیشرت در ساخت و ساز و آشنایی دانش پیرشوبات

 مناید.را برگزار میهای آموزشی باتاملپیاد ر  ن هر سالاایشکارهراه

 

 

 :سوم تا ششم دبستانپایه 
 

  ای:کارخانههای ربات -۱

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

جا کردن یک قطعه که مانند انتقال دهد. برای دسرتسی به انبار این ربات باید به کمک جابه

ی ریموت کند درب انبار را باز مناید. دراین رقابت ربات به وسیلهکلید سخت افزاری عمل می

   پردازد.جایی قطعات میشود و با استفاده از گریپر به جابهکنرتل هدایت می

 

 

  های بدون راننده:ومبیلات –۲

تشخیص دهد و بدون خروج  به طور خودکار این ربات مأموریت دارد مسیر پیچ در پیچ جاده را

از مسیر، جاده را در کمرتین زمان طی مناید و خود را به خط پایان برساند. در این رقابت ربات 

دهد و همچنین با با استفاده از سنسورهایی که روی آن نصب شده مسیر جاده را تشخیص می

   مناید.روشن کردن یک چراغ یا موتور وجود تابلوها در اطرف جاده را اعالم می

 

  

 

  های پله نورد:ربات -۳

های اتوماتیک سکوی در آخرین لحظات پرتاب یک موشک تحقیقاتی به فضا، سیستم

، موشک پرتاب دچار مشکلی ناگهانی گردیده است. برای فعال سازی سیستم کنرتل دستی

های سکوی پرتاب باال رفته کلید مخصوص را فشار ربات پله نورد مأموریت دارد از پله

ها باز گردد. در این رقابت، دهد و به دلیل وجود خطرات زیاد با رسعت به پایین پله

شود و باید توانایی حرکت به اطراف و دور ربات با استفاده از ریموت کنرتل هدایت می

   .باشدزدن را داشته 
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  های خالقانه:سازه -۴

آموزان در دانش یاستعدادها ییشکوفا یبرا یتواند فرصتیخالقانه م یهاساخت ربات

ها و ابداعات خود را آموزان مبتکر، ایدهمختلف باشد. در این بخش دانش یمقاطع سن

دهند. گذارند و به کمک تابلوی علمی آن را توضیح میسازند و به منایش میمی

ی خود را به هیأت آموزان با استفاده از فیلم، عکس و بروشور سازههمچنین دانش

توان از این رقابت برای ساخت ربات میدهند. در داوران و بازدید کنندگان ارائه می

و سایر وسایل و  KRCو  PRCریموت کنرتل، جک پنوماتیک، رسو موتور، کنرتلرهای 

   قطعات معرفی شده از سوی رشکت استفاده منود.

 

 

 :متوسطه ی اول و دومدوره

 

 های مریخ نورد:ربات -۱

 حیات ارسال شده است که به دالیل یبرای یک پایگاه فضایی روی سطح مریخ یک بسته

نامعلوم در مکانی دورتر از پایگاه فرود آمده است. مأموریت ربات این است که با  مشکالتی

ی حیات را پیدا کرده بسته مریخ، ها، مناطق خاکی، سنگالخ و سطوح شیبدارعبور از ناهمواری

به پایگاه منتقل مناید. در این رقابت ربات با استفاده از دوربین نصب شده بر روی آن و توسط 

  شود.ریموت کنرتل هدایت می

 

 

  های امدادگر:ربات -۲

سنگ شده است. ربات امدادگر های ذغالای باعث اشتعال رگهدر یک معدن ذغال سنگ حادثه

هایی که در مسیر ها مصدومین را شناسایی منوده شعلهبا حرکت در مسیر ریلمأموریت دارد 

بیند را خاموش کند. در این رقابت ربات با استفاده از سنسورهای نصب شده روی آن، مسیر می

با استفاده از فن نصب شده  را پیدا کرده شده های مشتعلمناید و محلخط مشکی را طی می

 کند.ها میش کردن آنروی ربات اقدام به خامو 

 

  

 

  های انباردار:ربات -۳

شود. جایی مواد اولیه در انبار از یک ربات استفاده میای برای جابهدر کارخانه

ربات انباردار مأموریت دارد قطعاتی را که تازه خریداری و وارد انبار شده است را 

ربات باید با استفاده های مربوط قرار دهد. در این رقابت جا کرده داخل قفسهجابه

های مختلف و مشخص قرار دهد. هایی با ارتفاعاز بازو و گریپر قطعات را در قفسه

  .شوداین ربات با استفاده از ریموت کنرتل هدایت می

 

 

 

 



 
 

4 

 

  های خالقانه:سازه -۴

آموزان در دانش یاستعدادها ییشکوفا یبرا یتواند فرصتیخالقانه م یهاساخت ربات

ها و ابداعات خود را آموزان مبتکر، ایدهمختلف باشد. در این بخش دانش یمقاطع سن

دهند. گذارند و به کمک تابلوی علمی آن را توضیح میسازند و به منایش میمی

ی خود را به هیأت آموزان با استفاده از فیلم، عکس و بروشور سازههمچنین دانش

توان از این رقابت برای ساخت ربات می دهند. درداوران و بازدید کنندگان ارائه می

و سایر وسایل و  KRCو  PRCریموت کنرتل، جک پنوماتیک، رسو موتور، کنرتلرهای 

   قطعات معرفی شده از سوی رشکت استفاده منود.

 

 

 :های سنی در این رقابت آزاد است)لیگ آزاد (رشکت متام رده

 

  ):Giant Robotsهای غول آسا (ربات -

گردد. که از اسم این لیگ پیداست این رقابت در ابعاد بزرگ برگزار میهامنطور 

باشد در تر میتر و مرتفعها بزرگزمین مسابقه و موانع آن نسبت به سایر لیگ

تر ساخته شوند تا بتوانند اجسام قرار داده ها نیز باید بزرگرت و قویه رباتنتیج

در  . برای به حرکتدنبیانداز یف شده در زمین خود را از مانع وسط به زمین حر

تر با ولتاژ باالتر نیاز های قویبه موتورهای پر قدرت و باطری هاآوردن این ربات

بایست از ریموت کنرتل می ،ها با رشایط فوقاست. برای راه اندازی و کنرتل ربات

RC3  بورد راه انداز به همراهEMD22 منود. استفاده  
  است.) معرفی شده ۸در صفحه  RC3و ریموت کنرتل  EMD22بورد راه انداز موتور (
 

 

 )STEAM CUPهای استیم کاپ (لیگ معرفی
  

قات باشد که پیرشوبات آن را به منایندگی از مسابمی                       بقاتمساهای آموزشی، های دهمین املپیاد رباتاز جمله بخش

های اخیر مسابقات استیم کاپ یک رقابت جهانی است که در سال. منایدسال پیاپی برگزار میی دومین برا  جهانی                   

 باشدمی رسمی اجرای این مسابقات در ایرانمجری و مناینده  پیرشوبات .منایندآموزان خالق و توامنند در آن رشکت میبسیاری از دانش

  د.منایفراهم را زمان در این رقابت امکان حضور فرزندان عزیبا تالش بسیار  است و توانسته

 ) استفاده منایند.ROBOTISمحصوالت رشکت روباتیس (توانند از در این رقابت می رشکت کنندگان

  

 

  های سنی در این رقابت آزاد است):لیگ آزاد (رشکت متام رده

  منا:های انساناملپیک ربات -۱

های در حال رشد در سطح جهانی آوریفنمنا، یکی از های انسانطراحی و ساخت ربات

گردد. ها رقابتی چندگانه بین آنها برگزار میباشد. برای سنجش سطح توامنندی این رباتمی

های خود را در طی منودن مراحل مختلف مسابقه به منایش گذارند. ها باید تواناییربات

دویدن، زدن رضبه باشد. ممکن است رسعت و صحت انجام هر مرحله دارای اهمیت می

  پنالتی، انداخنت توپ در سبد، عبور از موانع و ... از جمله مراحل این املپیک باشد.
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  :ROBOTISهای خالقانه سازه -۲

های و موتور ، روباتیس مینیرشکت کنندگان در این رقابت با استفاده از پک بایولوید، استم

عمل در ساخت و ساز و باال  یادپردازند. وجود آز داینامیکسل به ساخت ربات خود می

های ساخته شده دارای هوشمندی باالتری شود تا رباتبودن خواص این قطعات باعث می

 تر باشند.ها کاربردی و صنعتیاین رباتشود توصیه میباشند. 

  

 

 

 )KIDSLABهای خالقانه کیدزلب (منایشگاه سازه معرفی
  

های جدید و خالقانه خود توانند ایدهآموزان میباشد که دانش) میKIDSLABکیدزلب (منایشگاه ،  STEAM CUPهایاز جمله بخش

ها انتخاب شده به مسابقات جهانی استیم ها توسط پیرشوبات به عنوان برترینرا ساخته در معرض منایش قرار دهند. برخی از این سازه

  کاپ ارسال خواهند شد.

رشکت کنندگان در این منایشگاه  گردد.برگزار می های یک نفرهتیمطراحی شده است و به صورت سال  ۹تا  ۵این منایشگاه برای کودکان 

و سایر  )DREAM()، دیریم OLLO( )، اولوIDEAS( های آیدیازهای خالقانه خود از قطعات مجموعهتوانند برای ساخت ایدهمی

 استفاده منایند. )ROBOTIS( باتیسمحصوالت رشکت ر 

  

  اول و دوم دبستان:پیش، پایه 
 (کیدزلب): KIDSLABمنایشگاه  -

مناید. این کار میخود پس از انجام ثبت نام اقدام به برنامه ریزی، طراحی و ساخت ربات  نفرهر 

صورت پذیرد. برای ایجاد انگیزه بیشرت و بروز خالقیت،  ءدر منزل و با نظارت اولیابایست می

ی توانند اقدام به فضاسازی (خانه، کوه، منظره، رود، دشت و.....) متناسب با سازهآموزان میدانش

به هر یک از افراد فضایی در روز مسابقات . خود توسط مقوا رنگی، خمیر، یونولیت و ... منایند

های ساخته شده در منزل را به معرض منایش گذاشته پیرامون آن به هشود تا ساز اختصاص داده می

 ات برای بازدید کنندگان بپردازد. ارائه توضیح
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 منایشگاه سازه های خالقانه کیدزلب توضیح مراحل ثبت نام

 ثبت نام: -١

توسط مربی رباتیک انجام  ۲۶/۱۲/۱۳۹۵تا  ۲۳/۱۱/۱۳۹۵از تاریخ  باشد ورقابت به صورت انفرادی می در اینآموزان ثبت نام دانش

 .استریال  ٥٠٠،٠٠٠مبلغ  نفربرای هر نام شود. هزینه ثبت می

 رشوع ساخت ربات: -٢

در منزل و با نظارت اولیا بایست مناید. این کار میمیخود پس از انجام ثبت نام اقدام به برنامه ریزی، طراحی و ساخت ربات  نفرهر 

توانند اقدام به فضاسازی (خانه، کوه، منظره، رود، دشت و.....) آموزان میای ایجاد انگیزه بیشرت و بروز خالقیت، دانشصورت پذیرد. بر 

  گی، خمیر، یونولیت و ... منایند.ی خود توسط مقوا رنمتناسب با سازه

به دلیل وارد کردن لطمه به روند ساخته شود و استفاده از وسایل مدرسه  اوپک شخصی  باید با استفاده از فردربات هر  تذکر مهم:

که قبالً ذکر  طورهامنگردد باشد. توجه داشته باشید که پک رباتیک تنها به دلیل رشکت در املپیاد تهیه منیمجاز منی هاآموزش در کالس

 ن و ساخت و ساز علمی بپردازد.در منزل نیز به متریبا تهیه این قطعات تواند آموز میشد هر دانش

 صدور کارت: -٣

. کسانی که در جهت دریافت کارت خود به رشکت مراجعه منایند ۰۸/۰۴/۱۳۹۶تا  ۲۳/۰۲/۱۳۹۶از تاریخ  ستبایرشکت کننده می افراد

نهایی، قوانین  هایبررسیپس از  ننامیند اجازه رشکت در مسابقات را نخواهند داشت. جهت دریافت کارت خود اقداماین بازه زمانی 

 گردد.ارائه می افرادمشرتک و کارت ورود به مسابقات به 

 رشکت در مسابقات: -٤

هایی از رسارس با توجه به این که تیممنایند. خود را برای روز مسابقه آماده میکه کارت ورود به جلسه خود را تحویل گرفتند  افرادی

ات معیاری مناسب جهت سنجش افراد است. باید توجه داشت که برد و باخت در این کشور در این رقابت حضور دارند این مسابق

باشد. همچنین نده میتر از آن کسب تجربه و پی بردن به اشکاالت و برطرف کردن آن برای املپیاد سال آیمسابقات اهمیتی ندارد. مهم

 تر شد.بقات آینده قویهای جدید را آموخت و برای رشکت در مساهای دیگر، ایدهتیمباید از 

 

  

  

  

  

  رضایت نامه

کت در .................................................. فرزند شام به همراه ................................................. جهت رش  آموزولی گرامی دانش

ق هستید ذیل برگه اند. در صورتیکه با رشکت فرزند خود در این املپیاد موافآمادگی منودهم .......................... اعال لیگ .........................

  توسط فرزند خود به مربی رباتیک تحویل منایید. را امضا منوده

  

رضایت خود را جهت رشکت فرزندم در اینجانب ........................................ ولی دانش آموز ....................................... بدین وسیله 

  منایم.اعالم می در دفرتچهبا توجه به موارد مطرح شده  های آموزشیدهمین املپیاد ربات

  باتیک تحویل منایید.همراه این نامه به مربی ر  ۹۵.../لطفاً مبلغ ذیل را جهت پیش ثبت نام حداکرث تا روز .................... مورخ ..../ .

   ریال به ازای هر نفر ۲۵۰،۰۰۰نفره:  ۲تیم  

   ریال به ازای هر نفر ۵۰۰،۰۰۰نفره:  ۱تیم  

  امضای ولی 
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  هاسایر لیگ توضیح مراحل ثبت نام

  پیش ثبت نام: -١

مربی توسط  ۲۶/۱۲/۱۳۹۵تا  ۲۳/۱۱/۱۳۹۵رشته مورد نظر از تاریخ  نفره طبق ٢ یا ١های آموزان در قالب گروهپیش ثبت نام دانش

باشد انتخاب رشته برای هر تیم با های مسابقه متناسب با سطوح مختلف آموزشی میکه رشتهبا توجه به این شود.انجام میباتیک ر 

  باشد.میریال  ٥٠٠،٠٠٠ مبلغ برای هر تیم یهای آموزشباتهزینه پیش ثبت نام املپیاد ر  پذیرد.مشورت مربی انجام می

  :باترشوع ساخت ر  -٢

اعضای گروه و با  توسط بایستمیاین کار  مناید.میبات ساخت ر  وطراحی  ،یش ثبت نام اقدام به برنامه ریزیاز انجام پ هر تیم پس

الوه بر مترین ع رونداین  .شودمیء انجام با مشورت اولیازمانی و مکانی الزم  هایدر نتیجه هامهنگی .صورت پذیرد همکاری یکدیگر

ارتقاء سطح  با هدف را به صورت کامل تجربه کنند.مراحل انجام یک پروژه علمی  آموزاندانششود که کار گروهی باعث می

  باشد.اعضای گروه می یاجتامعی، تقسیم وظایف به عهده هایمهارت

توجه . باشدمنیپک شخصی اعضای گروه ساخته شود و استفاده از وسایل مدرسه مجاز  بات هر گروه باید با استفاده ازر  تذکر مهم:

تواند در منزل آموز میذکر شد هر دانش به دالیلی که قبالًگردد بلکه منیتهیه به دلیل رشکت در املپیاد  تنهاباتیک پک ر  داشته باشید که

  .ساز علمی بپردازد مترین و ساخت وبه  نیز

  :)TDPفرم مشخصات فنی (سازه و ارائه  -٣

ل یفرم تکم ۰۸/۰۴/۱۳۹۶تا  ۲۳/۰۲/۱۳۹۶خ یاز تاریید سازه، جهت تأد یبا اندهکردباتشان را تکمیل ر  ش ثبت نام منودهیکه پ ییهامیت

 ٣حداکرث هر تیم  مستقر در رشکت ارائه دهند. فنیته یبات ساخته شده به کمنت عکس ربات را به همراه ر یو پر یشده مشخصات فن

و سازه ساخته  یفرم مشخصات فن ین بازه زمانیکه در ا ییهامیت مراجعه مناید. فنیکمیته به  مرتبه فرصت دارد تا جهت تایید سازه

 گردد.ها مسرتد منیمین تیش ثبت نام اینه پیالزم به ذکر است هز ند.یمنا ییند ثبت نام خود را نهاتوانیشده خود را ارائه ندهند من

به  یده از پاسخ کمیته فنیند. یمراجعه منا رشکت هوشمند افزاربه  یپس از گرفنت نوبت تلفنرشکت کنندگان باید گردد متذکر می

نت یپر، )TDPبات (ر  یحضوری، ارائه فرم مشخصات فنهنگام مراجعه باشد. یند معذور میمراجعه منا یکه بدون نوبت تلفن ییهامیت

  است. یبات ساخته شده الزامشنت ر همراه داو عکس سازه 

 :ید سازهتأی -٤

 ،کار کنددر رشایط شبیه سازی شده مسابقات ها بدون نقص بات آنر  منودهمشخص شده به رشکت مراجعه  یکه در بازه زمان ییهامیت

رد نظر را به صورت کامل پر های مو فرمهایی که تیم کمیته فنی تنها برایمنایند. یاد را از کمیته فنی دریافت میپمجوز حضور در امل

  کند.صادر می را نهایی دتأیی را رعایت منایندموارد باال و  باشند کرده

 ثبت نام نهایی: -٥

که در  یکسان. منایندنهایی  ۰۸/۰۴/۱۳۹۶تا  ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ خیاز تارثبت نام خود را  ستبایهای رشکت کننده پس از تأیید شدن میتیم

   اجازه رشکت در مسابقات را نخواهند داشت. ننامیند یینام خود را نهاثبت  ین بازه زمانیا

باشد. (هزینه پیش ثبت ریال می ١،٢٠٠،٠٠٠مبلغ  های رشکت کننده در منابشگاه کیدزلببه جز تیم برای هر تیم هزینه ثبت نام نهایی

  باشد.)می ریال ١،٧٠٠،٠٠٠نام و ثبت نام نهایی در مجموع 

  گردد.مسابقات به اعضای گروه ارائه می ورود بهپس از ثبت نام نهایی، قوانین مشرتک و کارت 

 رشکت در مسابقات: -٦

پردازند تا آمادگی کامل را برای روز مسابقه بیشرت میکه کارت ورود به جلسه خود را تحویل گرفتند تا روز مسابقات به مترین  یایهتیم

معیاری مناسب این مسابقات در این رقابت حضور دارند های همجوار و کشوررسارس کشور هایی از تیم با توجه به این که. منایندکسب 

اما  .سامل و پیروزی در آن انجام دهند رشکت کنندگان باید در طول مسابقات تالش خود را برای یک رقابت .جهت سنجش افراد است

بردن به اشکاالت و برطرف کردن آن  یپکسب تجربه و تر از آن رد. مهمندا یتین مسابقات اهمیباید توجه داشت که برد و باخت در ا

 .تر شدینده قو یکت در مسابقات آرش  یو برا د را آموختیجد یهادهیگر، اید یهاتیمد از ین بایباشد. همچنینده میآاد سال یاملپ یبرا
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 (ریموت کنرتل): RC3 کاناله ١٨ کنرتل از راه دورمعرفی 

پذیرد و برگزار کننده هیچ گونه تعهدی در این موضوع ندارد. های رشکت کننده صورت میتوسط تیم ،رقابتتأمین ریموت کنرتل برای 

  استفاده منایند. RC3 هایکنرتل فقط از ریموتبه جهت عدم تداخل فرکانسی  بایستهای رشکت کننده میتیم

  نیاز دارند: RC3هایی که ریموت اسامی لیگ

 ایهای کارخانهلیگ ربات -

  های پله نوردرباتلیگ  -

 ی مریخ نوردهالیگ ربات -

  دارهای انبار لیگ ربات -

 های غول آسالیگ ربات -

های را تهیه منایند و یا از ریموت RC3نند ریموت کنرتل تواهای خالقانه به صورت اختیاری میکنندگان در لیگ رباتکترش نکته: 

 .معمولی استفاده کنند

  

  :EMD22 بورد راه انداز موتورمعرفی 
آمپر  ٢به صورت مستقل تا جریان مداوم ولت  ٤٠با حداکرث ولتاژ موتور دی سی را  ٢تواند می EMD22 موتور درایور (راه انداز) دور ب

استفاده منایید که گشتاور و درنهایت جریان یا  KAIتر از موتورهای خواهید از موتورهایی قویاگر می اندازی کند.برای هر موتور، راه

استفاده و آن موتور  PRCو  RC3 بینبه عنوان واسط  EMD22توانید از اژ باالتری دارند (مثل موتور فلنج دار پیرشوبات)، میولت

 منایید.

  

  :EMD22بورد راه انداز موتور مشخصات فنی برخی 

 قدرتی فلنج دارموتور عدد  ۲کنرتل هم زمان  -

 ...، پک الجیک و PRCقابلیت اتصال به ریموت کنرتل،  -

 قابلیت اتصال هر نوع منبع تغذیه (باطری لیتیوم پلیمر یا باطری خشک یا آداپتور و ...) -

  

 

 

 

 

 

  نیاز دارند: EMD22 به بوردهایی که اسامی لیگ

 غول آسا هایلیگ ربات -

در صورت استفاده از  به اندازه ربات خود و یا با توجه توانندهای خالقانه به صورت اختیاری میکنندگان در لیگ رباتنکته: رشکت

 دار از این بورد استفاده منایند.های فلنجموتور 

  

  با تشکر فراوان

  (مرکز رباتیک هوشمند افزار) پیرشوبات
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