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 یتعالباسمه

   )قطع دبستان(م نوردپله هایباتمسابقه ر 
   

  

  

 ن مسابقه:یا یهدف از برگزار  )١
دهد. یقرار م یابیها مورد ارزرا در ربات یحرکت عمود ییبلکه توانا یاست که نه تنها حرکت افق یباال رفنت از پله رقابت

باالتر به منظور عبور از موانع مختلف  ییبا کارا ییهاوانات رباتیانسان و ح یستم حرکتیتوانند با درک سیآموزان مدانش

  بسازند.

 

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

 

 :یروش برگزار  )٣
ها بتواند در جهات مختلف حرکت ن آمدن از پلهییو پا باال رفنت ییکه عالوه بر توانا ندیمنا یطراح ید رباتیکنندگان بارشکت

ها باال برود پس از دور زدن و قرار گرفنت در راهرو کلید مربوطه را فرشده و به رسعت از کرده و دور بزند. ربات باید از پله

  باشد.یدان میز مرو یان برسد پیکند و به خط پا یر مسابقه را طیمستر عیکه رس یان رباتیهای انتهای راهرو پایین بیاید. در پاپله

  

 ن مسابقه:یقوان )٤
باشد. یش منین تعداد قابل افزایو ا دیمنا یر مسابقه را طیاصلی مس یر یکوردگدو بار جهت ر فقطتواند یهر ربات م -١

 باشد.یقه میدق ۳۰حداقل  یر ین دو رکوردگیب یفاصله زمان

باشند و محدودیتی در تعداد  KAI-ROBOTد از قطعات یقطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاماً با یهیکل -٢

 موتورها وجود ندارد.

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

   باشد.می

 ز ریموت کنرتل صورت پذیرد.در این رقابت حرکت ربات باید با استفاده ا -٤

 باشد. RC3باشد و این ریموت کنرتل حتامً باید از نوع تهیه ریموت کنرتل برای رقابت بر عهده تیم رشکت کننده می -٥

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

 باشد.ها مجاز منیهمچنین رسی کردن جا باطریولت تجاوز مناید، 

ولت باشد. (استفاده از  ١٫٥با حداکرث ولتاژ AA بایست از نوع قلمی مسابقه می نیا استفاده شده در یهایباطر  -٧

 ن بالمانع است.)یو آلکاال یشارژ  یهایباطر 

 ربات نصب شود. ید بر رو یو ریموت کنرتل با یباطر  یمجموعه -٨

ر به هر دلیلی جا باطری یا ریموت کنرتل نصب شده از ربات جدا شود و یا بیافتد، داور بدون نگه در حین رقابت اگ -٩

 دهد که آن را روی ربات نصب کند.داشنت زمان، به یکی از اعضای گروه اجازه می
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 باشد.یرقابت من یر اصلیمانند مس قاً یر نشان داده شده در شکل دقیمس

روی  ،مرتیانتیس ٥باشد که در ارتفاع مرت میسانتی ١٠کلید تعبیه شده در وسط راهرو قرار گرفته و یک دایره با قطر  -١٠

 دیوار نصب گردیده است.

آن  یاز زمانین پرت شود، امتیها به زمپله یا از رو یر خارج شود و یان از مسیدن به خط پایقبل از رس یچنانچه ربات -١١

 های گذرانده شده را کسب خواهد منود.حذف گردیده و فقط امتیاز پله

ده برای های گذرانده شانتهای مسیر مسابقه نرسد، فقط امتیاز پلهدرصورتی که زمان رقابت به پایان برسد و ربات به  -١٢

 گردد.تیم محاسبه می

ای است که ربات از روی آن به طور کامل عبور کرده باشد و هیچ قسمتی از ربات با آن پله "پله گذرانده شده"، پله -١٣

 در متاس نباشد.

ی که در این در صورت .ته زمان در نظر گرفته شده اسدقیق ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  برای آماده -١٤

 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. امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه 

 شد. نخواهد داده یر یگقلق و نیمتر فرصت کننده رشکت هایی بودن ریموت کنرتل، به تیمبه دلیل شخص -١٥

ترین قسمت ربات از خط پایان محاسبه ترین قسمت ربات از خط رشوع تا رد شدن انتهاییزمان رقابت از عبور ابتدایی -١٦

 میگردد.

  

  ن مسابقه:یزم )٥
 عرض)× طول × (ارتفاع مرت یسانت ٦٠×١٥×٣در ابعاد  عدد پله ٢٠حداکرث  -١

 باشد.مرت میسانتی ٢٠٠مرت بوده و طول مسافتی که باید طی شود حداکرث تا سانتی ٦٠ها و راهرو عرض پله -٢

 .باشدمنی ایلبه گونه هیچ دارای هااطراف پله -٣
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 :یدهازینحوه امت )٦
 باشد.یه میثان ٩٠ کل زمان مسابقه -١

از به ربات داده یاز) به عنوان امتیامت ۱ه یامنده (برحسب هر ثانیان مدت زمان باقیدن ربات به خط پایپس از رس -٢

 خواهد شد.

 ربات خواهد داشت. یاز برایامت ٥عبور کامل از هر پله   -٣

 امتیاز برای ربات به همراه دارد. ٧٠زدن دکمه و رها سازی موشک  -٤

هر گونه متاس و دست زدن به ربات به منظور تعمیر در جریان مسابقه منجر به حذف قوانین مسابقه،  ٩به جز بند  -٥

 رکورد جاری تیم خواهد شد.

  .دآورنبه دست می ن برتر راکه ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب مناید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -٦

  

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


