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 یتعالباسمه

  )ی اول و دومتوسطه دوره(م امدادگر هوشمند الجیک و برنامه نویسی هایباتمسابقه ر 
  

  

 ن مسابقه:یا یهدف از برگزار  )١
ریخنت  زلزله و فرو آتش سوزی، غیرطبیعی نظیرهای امدادگر، نجات جان مصدومان حوادث طبیعی و هدف از ساخت ربات

یافتگان  ساختامن در ضمن به حداقل رساندن خطر احتاملی موجود برای نیروهای امداد و نجات و نیز افزایش تعداد نجات

  باشد.می

 

 :میساختار ت )٢
  .میهر ت یبات به ازاک ر ی م؛یت ینفر به عنوان اعضا ٢ یال ١

 

 :یروش برگزار  )٣
به شناسایی  در بین مسیرکنند و استفاده می مشکی های امدادگر برای شناسایی مسیر از یک خطربات در این مسابقه،

. در منایندر اقدام به خاموش کردن آن میدر بین مسی آتش در صورت وجود شعله . همچنینپردازندمصدومین کنار خط می

  د.نباشنشان می، هم امدادگر و هم آتشهاواقع این ربات

زمین  .بایست خط مشکی رنگ روی زمینه سفید را در کوتاهرتین زمان ممکن طی منایدآموزان میدانش ترقابت ربادر این 

درجه به  ٣٠سطح شیبدار با حداکرث زاویه  ی یکبه وسیلهدو قسمت مربعی مطابق شکل تشکیل شده است که  ازمسابقه 

ر مسیر نسبت به عالئم مشکی رنگ تعبیه شده د ولط بتواند درت باید . برای کسب امتیاز بیشرت ربااندشدهیکدیگر متصل 

در طی مسیر ممکن است خط  نشان دهد.از خود یا موتور   LEDملی مانند روشن کردنالعکنار خط (به عنوان مصدوم) عکس

د هایی وجود دار شعله د. در اطراف مسیر مسابقهدوباره رشوع گردد که ربات باید از این قسمت عبور منایو مشکی قطع شده 

ها با فن (آرمیچر و پره) اقدام به خاموش کردن آن ،های نصب شده روی آن وجود شعله را تشخیص دادهکه ربات باید با سنسور

  مناید.

استفاده منایند. استفاده کنندگان از پک الجیک و  PRCیا   KRCتوانند از پک الجیک،آموزان جهت هوشمندسازی میدانش

  .برنامه نویسی به صورت جداگانه مسابقه خواهند داد هایگروه

  

 ن مسابقه:یقوان )٤
 بایست مسیر رقابت را بطور کامل طی منایند.ها میربات متامی -١

و این تعداد قابل  تواند یک بار به صورت آزمایشی و دو بار جهت رکوردگیری مسیر مسابقه را طی منایدهر ربات می -٢

 باشد.دقیقه می ۳۰زمانی بین دو رکوردگیری حداقل باشد. فاصله افزایش منی

باشند.  PRCیا  KRC، پک الجیک،  KAI-ROBOTی قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعات کلیه -٣

ه) و بلربینگ چشمی ارائه شده توسط رشکت هوشمندافزار به عنوان خاموش از فن (آرمیچر و پر  استفادهفقط چنین هم

 باشد.چرخ هرزگرد بالمانع می کننده و
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مجاز  بات) کای ر Servo Motorهای (و رسو موتور DC-108 ،DC-48های استفاده از موتورفقط در ساخت ربات  -٤

 باشد.می

 .ولت تجاوز مناید ٦ژ آن نباید از دو جا باطری هستند که ولتاحداکرث کنندگان با پک الجیک مجاز به استفاده از رشکت -٥

 AA بایست از نوع قلمیمسابقه می این های استفاده شده درباشد. باطریها مجاز منیهمچنین رسی کردن جا باطری

 های شارژی و آلکاالین بالمانع است.)ولت باشد. (استفاده از باطری ١٫٥با حداکرث ولتاژ 

 گذاشته خواهد شد. PRCو  KRCکنندگان با یک رشته سیم متصل به منبع تغذیه استاندارد در اختیار رشکت -٦

ی که در این در صورت .تدقیقه زمان در نظر گرفته شده اس ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  آمادهبرای  -٧

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

 و پس از امتام این زمان رکورد جاری تیم حذف خواهد گردید. ت داده خواهد شدامتیاز منفی به ربا ۲ثانیه 

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب مناید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -٨

 د شد.تیم باشند فقط به تیم اول جایزه اهدا خواه ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

  

  ن مسابقه:یزم )٥
 باشند.مرت میسانتی ١٨٠*١٨٠حدودی  های مسابقه به صورت مربع و با ابعادزمین -١

 باشد.مرت میسانتی ١٠خط مشکی مرکز ی مصدومین در طرفین از فاصله -٢

 باشد و درمرت میسانتی ١٣خط مشکی ی آن از مرکز در سمت راست مسیر رقابت بوده و فاصلهفقط های آتش شعله -٣

 د.نقرار دار  از زمین مرتیسانتی ٦ارتفاع 

  بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است.  MDFجنس زمین مسابقه از -٤

  باشد.مرت و به رنگ مشکی میسانتی ٢/٢تا  ٨/١ (خط) عرض مسیر رقابت -٥

 باشد.مرت میسانتی ٢٠ها حداقل قطر داخلی مسیر در پیچ -٦

که متاس یا عبور  مشکی رنگ وجود دارد طمرت از مرکز خیسانت ١٣ی فاصلهدر طرفین خط مشکی دو خط (ریل) با  -٧

  باشد.ی خطا میها از روی آن به منزلههر یک از چرخ

  باشد.مرت میسانتی ٢٠حداکرث طول قسمت بریدگی  -٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
.دباشمانند مسیر اصلی رقابت منیمسیر نشان داده شده در شکل دقیقاً 
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 :یدهازینحوه امت )٦
 باشد.دقیقه می ٢کل زمان مسابقه  -١

امتیاز) به عنوان امتیاز به ربات داده  ۱پس از رسیدن ربات به خط پایان مدت زمان باقیامنده (بر حسب هر ثانیه  -٢

  خواهد شد.

امتیاز مثبت و در صورت  ۱۰العمل صحیح نسبت به مصدومین قرار گرفته در طرفین مسیر ربات به ازای هرعکس -٣

  امتیاز منفی کسب خواهد منود. ۵ابجا العمل نعکس

ثانیه به  ٣تا  ١بین باید به وضوح قابل تشخیص باشد و در شناسایی مصدوم العمل نشان داده شده توسط ربات عکس -٤

 طول انجامد.

 باید از دید داور و ناظر قابل تفکیک باشد. با فاصله مختلفالعمل ربات در اثر تشخیص دو مصدوم عکس -٥

 امتیاز خواهد داشت. ١٥های بریدگی قسمتعبور از  -٦

 برای ربات به همراه دارد. امتیاز ٢٠ آنخاموش کردن و امتیاز  ٢٠ ی آتشتشخیص وجود شعله -٧

 امتیاز در پی خواهد داشت. ٢٠عبور از سطح شیبدار به صورت کامل و رسیدن به زمین دوم  -٨

 قه منجر به حذف رکورد جاری تیم خواهد شد.هرگونه متاس با ربات به منظور تعمیر و غیره در جریان مساب -٩

 امتیاز منفی در پی خواهد داشت. ۵هرگونه متاس ربات با ریل در طرفین خط مشکی   -١٠

 عبورکامل ربات از روی ریل در طرفین مسیر مسابقه منجر به حذف رکورد جاری تیم خواهد شد. -١١

  .دآورنبه دست می ن برتر راکه ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب مناید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -١٢

  

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


