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 یتعالباسمه

 

 ی اول و دوم)مریخ نورد (متوسطه دوره هایمسابقه ربات
  

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

 یها... در محیطمریخ نورد، جستجو و بررسی، �ونه برداری، کاوش و های کاوشگر نظیر رباتهای هدف از ساخت ربات

 باشد.ها میبدون به خطر انداخنت جان انسان یا دور از دسرتس ناشناخته

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. م؛نفر به عنوان اعضای تی ٢الی  ١

 

 روش برگزاری: )٣

ی حیات را پیدا ها، مناطق خاکی، سنگالخ و سطوح شیبدار جسمی به عنوان بستهدر این مسابقه ربات با عبور از ناهمواری

ن رقابت یکننده در ارشکت آموزان�اید. دانشو به ابتدای مسیر مسابقه منتقل می گیردمیکرده با گریپر متحرک خود آن را 

 .ندیر اقدام �ایز یهاییبا مشخصات و توانا ید نسبت به ساخت رباتیبا

 مرتسانتی ٤٠درجه با عرض  ٣٠شیب با حداکرث زاویه  ازو پایین آمدن رفنت توانایی باال  •

 مرتسانتی ٤ی آب گرفته با حداکرث عمق توانایی عبور از منطقه •

 مرتسانتی ٣ی ناهمواری با اختالف ارتفاع حداکرث توانایی عبور از منطقه •

 مرتسانتی ٣ی سنگالخی با اختالف ارتفاع حداکرث انایی عبور از منطقهتو  •

 مرتسانتی ۳توانایی عبور از منطقه چوبی با اختالف ارتفاع حداکرث  •

 داشنت گیریپر با توانایی گرفنت مکعب و بلند کردن آن •

ند. ی�ایش مشاهده می�ا یصفحهق یربات و از طر یم نصب شده بر رو یسین بیر مسابقه را توسط دوربیآموزان مسدانش

ن و یشود جهت متریه میها توصمیبه ت یرد ولیگیکننده قرار مرشکت یهامیار تیم توسط برگزارکنندگان در اختیسین بیدورب

 ند.یش از مسابقات اقدام �ایآن پ یهیرشکت در رقابت نسبت به ته یشرت برایب یآمادگ

 

 قوانین مسابقه: )٤

 دو بار جهت رکوردگیری مسیر مسابقه را طی �اید. تواندهر ربات می -١

 باشند. KAI-ROBOTبات الزاماً باید از قطعات قطعات استفاده شده در ساخت ر  یکلیه -٢

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

 باشد.می

 باشد. RC3باشد و این ریموت کنرتل حت�ً باید از نوع تهیه ریموت کنرتل برای رقابت بر عهده تیم رشکت کننده می -٤
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 ٦نباید از آن و دو جا باطری استفاده کند و ولتاژ  RC3تواند از حداکرث یک ریموت کنرتل در این رقابت هر تیم می -٥

 باشد.مجاز �یها ولت تجاوز �اید، 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

 های شارژی و آلکاالین بالمانع است.)باطری

این  ی که دردر صورت .تدقیقه زمان در نظر گرفته شده اس ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  برای آماده -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. امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه 

مرت جهت نصب دوربین بر روی سازه خود تعبیه کنند در سانتی ٧*٧بایست مکانی مناسب با ابعاد حداقل تیم ها می -٨

 باشد.صورت هر گونه عواقب پیش آمده از جمله حذف ربات، بر عهده تیم رشکت کننده میاین غیر 

یکی از اعضای  ،بیافتد، زمان متوقف شدهیا و  وددر حین رقابت اگر به هر دلیلی دوربین نصب شده از ربات جدا ش -٩

ریموت کنرتل از روی ربات جدا شود یکی از اعضای جا باطری یا گروه دوربین را روی سازه نصب می �اید. اما اگر 

 در هر دو مورد اجازه داور الزامیست. گروه بدون نگه داشنت زمان، آن را روی ربات نصب میکند.

باشد. در صورت خارج شدن بخشی برای ربات می ی پایان رکوردگیریبه منزله ،ابقهمساز زمین ربات کامل  خارج شدن -١٠

توان از ی ربات باید سعی کند آن را به زمین باز گرداند و در صورت عدم پیرشوی میاز زمین، هدایت کنندهاز ربات 

 .پرش مرحله استفاده �ود

متیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و بایست حداقل نیمی از ادر این رقابت تیم رشکت کننده می -١١

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

 

 زمین مسابقه: )٥

 گردد.کنندگان اعالم �یی دقیق زمین قبل از رقابت به رشکتهای خاص این رقابت، نقشهبا توجه به ویژگی -١

 باشد.مرت میسانتی ٧*٧*٧حیات یک مکعب با ابعاد  بسته -٢

 باشد.گرم می ٧٠ حدود حداکرث وزن بسته حیات -٣

 باشد.خارج شدن ربات �یجلوگیری از  جهت لبه و مانعی گونه زمین مسابقه دارای هیچ -٤

 

 دهی:نحوه امتیاز )٦

 باشد.دقیقه می ٣کل زمان مسابقه  -١

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

 خواهد شد.

 همراه خواهد داشت.امتیاز را برای ربات به  ۳۰باال رفنت از سطح شیبدار  -٣

 امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت. ۱۰پایین آمدن از بزرگرتین سطح شیبدار  -٤

 همراه خواهد داشت.امتیاز را برای ربات به  ٢٥ی آب گرفته عبور از منطقه -٥

 همراه خواهد داشت. امتیاز را برای ربات به ٣٠ی سنگالخی عبور از منطقه -٦

 همراه خواهد داشت. امتیاز را برای ربات به ٣٥ی ناهمواری عبور از منطقه -٧

 امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت. ۳۰ی چوبی عبور از منطقه -٨
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هر ربات  �اید.می کسبامتیاز منفی ٧٥تواند از یک مرحله عبور �اید در ابتدای مرحله بعد قرار گرفته اگر ربات ن -٩

 در طی هر رکوردگیری در اختیار دارد. تنها دو بار این فرصت را

 �اید.امتیاز کسب می ١٥٠بسته حیات را به انتهای مسیر مسابقه برساند  که بتواند تیمی -١٠

هر گونه متاس و دست زدن به ربات به منظور تعمیر در جریان مسابقه منجر به حذف ن مسابقه، قوانی ٩به جز بند  -١١

 رکورد جاری تیم خواهد شد.

 .آورندبه دست می ن برتر راکه ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب �اید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -١٢

 

 یاطالعیت هرگونه بیمسابقات به روز شوند. مسئولبرگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ

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


