
 

  



 

  دارانبارربات 
 

 مقدمه
 در صنايع و كارخانه ها و مكانيزم هاي به كار رفته در اين ربات ها.دار و ربات هاي انبارآشنايي با ربات هاي جابجا كننده اجسام 

 

 شرایط سنی
تا ششم دبستان مي باشد. دانش آموزاني كه مهرماه سال جاري به كالس هفتم سوم پايه هاي  اين مسابقات ويژه دانش آموزان

  دبيرستان مي روند نيز مي توانند در اين رقابت شركت كنند.

 

 زمین مسابقه
  ابعاد زمين مسابقه: زمين  مسابقه با طولcm 180  و عرضcm 180 .مي باشد 

  ابعاد منطقه ورود به انبارcm 50  عرض وcm 180 .طول مي باشد 

  25ابعاد قفسه هاي رنگي مشخص شده25 .سانتي متر مي باشد 

  مي شود و روي روي زمين مسابقه منطقه اي به عنوان منطقه شروع مشخص شده كه با ديواري از قسمت اصلي زمين جدا

ديوار يک سنسور حساس به نور نصب شده است. تيم ها بايد ديوار دري جهت ورود به زمين اصلي مسابقه قرار دارد. روي 

روي ربات خود چراغ قوه اي قرار دهند كه با حركت چراغ قوه روي ديوار سنسور حساس به نور عمل كرده و در باز شود 

 تا ربات بتواند وارد قسمت اصلي زمين مسابقه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات قوطی ها
 

  ابعاد قوطي : قوطي ها با ارتفاعcm 11.5  و قطر دهنهcm 6.5  باشند.مي 

  گرم مي باشد. 100وزن قوطي ها 

  عدد مي باشد 4تعداد قوطي ها. 

 

 

 ویژگی های ربات

 هاي قوطي  در اين مسابقه دانش آموزان يک ربات متحرك مي سازند كه قابليت جابجايي اجسام استوانه اي شكل مانند

نوشيدني را داشته باشد. براي جابجايي اجسام استوانه اي، استفاده از گريپر الزامي نيست اما وجود گريپر مي تواند باعث 

 افزايش قابليت هاي ربات گردد.

  يا قطعات مشابه باشد. قطعات آرياناكليه قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاما بايد 

 آمپر مي باشد.)استفاده از باتري هاي شارژي بالمانع  2ولت  12باتري با ولتاژ حداكثر  قه،باتري هاي استفاده شده در مساب

 است.(

  تيم ها بايد مكاني جهت نصب مجموعه باتري و گيرنده ي كنترل از راه دور با ابعاد حداقلcm 11 13 سانتي متر بر روي

 آمده از جمله حذف ربات بر عهده ي تيم شركت كننده ربات خود در نظر بگيرند. در غير اين صورت هر گونه عواقب پيش 

 مي باشد.

 

 نحوه برگزاری مسابقه
 .تيم مي تواند شامل يک يا دو نفر به عنوان اعضا باشد 

  پس از اعالم شروع مسابقه ربات ها بايد نسبت به جمع آوري قوطي ها و قرار دادن آن ها در قفسه هاي مشخص شده اقدام

مختلف مي باشد و ربات بايد هر قوطي را در قفسه همرنگ خود قرار دهد. قفسه هاي مشخص شده هم نمايند. رنگ قوطي ها 

 سطح زمين مسابقه است ، يعني ربات نياز ندارد تا براي قراردادن شي به داخل قفسه مشخص شده بازوي خود را بلند كند.

  ها الزامی است.استفاده از ریموت کنترل سیم دار یا ریموت کنترل بی سیم توسط تیم 

  در حين رقابت اگر به هر دليلي برد راه انداز يا باتري نصب شده از ربات جدا شده و يا بيفتد، داور بدون نگه داشتن زمان، به

 كي از اعضاي گروه اجازه مي دهد كه آن را روي ربات نصب كند.ي



 

  اين مسابقه طي دو راند و در دو روز برگزار مي شود. در روز اول هر ربات مي تواند دو بار جهت ركوردگيري مسير مسابقه را

 دقيقه مي باشد. 30فاصله زماني بين دو ركوردگيري حداقل  اين تعداد قابل افزايش نمي باشد.طي نمايد و 

 10 .درصد از كل شركت كنندگان كه در راند اول بهترين ركورد زماني را ثبت مي كنند به فينال مسابقات راه مي يابند 

 بار جهت ركوردگيري مسير مسابقه را پيموده فقط يكات هر ربزار خواهد شد. در فينال مسابقات فينال مسابقات در روز دوم برگ

 برگزيده خواهند شد.و بهترين ركوردهاي زماني ثبت شده به عنوان نفرات برتر 

 

 نحوه امتیاز دهی
 دقيقه زمان در 1براي آماده كردن ربات جهت شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع،نصب باتري و كنترل و .... حداكثر

 امتياز منفي به ربات داده خواهد شد. 2ثانيه  10شده است و در صورت تاخير به ازاي هر نظر گرفته 

  قوطي  4بتواند از در عبور كرده، وارد زمين اصلي مسابقه شده و ربات بايد در اين زمان  ودقيقه مي باشد  3كل زمان مسابقه

 ن و برداشتن قوطي هاي بعدي را داشته باشد.را جابجا كند. بديهي است ربات بايد قابليتي جهت دور زدن و برگشت

  مي شود.امتياز به ربات داده  25مشخص شده به صورت كامل و به حالت عمودي،  قفسهبه ازاي قرار دادن هر قوطي در 

 امتياز به ربات داده مي شود. 10گر قوطي در منطقه مشخص شده از حالت عمود خارج شود و بيفتد تنها ا 

 امتياز( به عنوان امتياز به ربات داده خواهد شد. 1م قوطي ها مدت زمان باقيمانده )برحسب هر ثانيه پس از جابجايي تما 

  امتياز منفي داده خواهد شد و داور قوطي را به حالت  5اگر قوطي بيرون از مناطق رنگي از حالت عمود خارج شود و بيفتد

 اوليه برگردانده مسابقه را ادامه خواهد داد.

  توانايي جابجايي آن ها را نداشته باشد، به درخواست در صورتي كه استوانه در هر جاي زمين مانند گوشه ها قرار گيرد و ربات

 امتياز استوانه توسط داور به مكان اوليه بازگردانده مي شود.  5اعضاي گروه و با كسر 

 حذف تيم مي شوددست زدن به ربات حين برگزاري رقابت جهت تعمير و غيره منجر به ر گونه ه. 

  تيمي كه بيشترين امتياز را كسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد. 3در نهايت 

 

 چارت سازمانی 
 تيم ها بايد قبل از شروع مسابقات و در زمان تعيين شده ثبت نام نمايند.-1

پيش ثبت نام، ارسال مدارك فني مطابق فايل نمونه، دريافت تاييديه از كميته برگزاري مسابقات، : فرايند ثبت نام شامل  -2

 ثبت نام نهايي و پرداخت هزينه مي باشد.

 بررسي فني ربات ها در زمان تعيين شده و توسط كميته برگزاري مسابقات انجام خواهد شد. -3



 

است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئوليت هر گونه بي اطالعي از قوانين  قوانين مسابقات ممكن -4

 جديد بر عهده تيم ها خواهد بود.

 تصميم نهايي در مورد هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به عهده داور و كميته برگزاري مسابقات خواهد بود. -5

اجراي مسابقه و يا بالفاصله بعد از پايان مسابقه به داور گزارش شود، به شكاياتي كه بعد هر گونه اعتراضي بايد در طول  -6

 از اين زمان اعالم شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 در هر صورت تصميم نهايي به عهده داور و بر اساس قوانين كميته برگزاري مسابقات خواهد بود. -7

 راي اهدا تنديس مسابقات و جوايز به صورت جدول زير مي باشد:نحوه تعيين تعداد تيم هاي برتر ب -8

تذكر مهم: تيم ها توجه داشته باشند براي تيم هاي برتر يک تنديس و جايزه نقدي در نظر گرفته مي شود و نه براي تک 

 تک اعضاي تيم.  

 ار خواهد شد.تيم برسد، آن ليگ برگز 6در صورتي كه تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ به  -9

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ
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