
 



 

 ربات باال بر وزنه

 
 مقدمه

مفاهيم آموزش ديده از قبيل ،دانش آموزان در قالب انجام مسابقه ربات مورد عالقه خود اين است كه هدف از برگزاري اين رقابت 

و از ايده هاي يكديگر بهره علمي  نمودهرا اجرا استفاده از قرقره هاي ساده و مركب و  ،ساخت شاسي قدرتيساخت گيربكس هاي 

 .برند

 

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

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

 

 زمین مسابقه
  ابعاد زمين مسابقه: زمين اين مسابقه دو سكو با ارتفاعcm 80  و فاصله بين دو سكوcm15 .مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 ویژگی های ربات

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

 : با دور بين عدد موتور  1حداكثر تعداد موتورrpm 450  0تاrpm 600  از نوعZGA25r  ياETONM. 

  در زمان مسابقات منبع تغذيه از طرف مي باشد.آمپر  2 ولت 12با ولتاژ حداكثر آداپتور منبع تغذيه براي راه اندازي ربات

 كميته برگزاري مسابقات تامين مي شود.

  .هر تيم موظف است يک قالب همراه خود داشته باشد 

 

 نحوه برگزاری مسابقه

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

 رباتي بسازند كه قابليت بلند كردن اجسام سنگين را داشته باشد.  در اين مسابقه دانش آموزان بايد 

  رباتي كه وزنه سنگين تري را حداكثر تا ارتفاعcm 30   .باال ببرد به فينال اين مسابقه راه خواهد يافت 

  كيلوگرم شروع شده و در مراحل بعدي سنگين تر مي شود. 5وزنه ها ابتدا از وزن 

  درصد از كل شركت كنندگان با هم به رقابت مي پردازند به گونه اي كه وزنه ها از طرف داور  10در فينال اين مسابقات

 سنگين تر مي شود و در نهايت رباتي كه بتواند سنگين ترين وزنه را بلند كند برنده نهايي مسابقه خواهد بود.

  ،تيم ها در طراحي گيربكس بايد به اين نكته دقيقه خواهد بود.  5حداكثر زماني كه از طرف داور به هر تيم داده مي شود

 توجه الزم را داشته باشند.

 .رعايت اصول مكانيكي در ساخت شاسي ، طراحي گيربكس قدرتي ،استفاده از قرقره ها از معيارهاي امتياز داوري مي باشد 

 

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

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

بقات ممكن است تا یك هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیت هر گونه بی اطالعی از قوانین مسا -4

 قوانین جدید بر عهده تیم ها خواهد بود.

تصمیم نهایی در مورد هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به عهده داور و کمیته برگزاری مسابقات  -5

 خواهد بود.



 

در طول اجرای مسابقه و یا بالفاصله بعد از پایان مسابقه به داور گزارش شود، به  هر گونه اعتراضی باید -6

 شكایاتی که بعد از این زمان اعالم شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 در هر صورت تصمیم نهایی به عهده داور و بر اساس قوانین کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود. -7

 ی برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر می باشد:نحوه تعیین تعداد تیم ها -8

تذکر مهم: تیم ها توجه داشته باشند برای تیم های برتر یك تندیس و جایزه نقدی در نظر گرفته می شود و نه 

 برای تك تك اعضای تیم.  

 لیگ برگزار خواهد شد.تیم برسد، آن  6در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده در هر لیگ به  -9

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

 برترنفر  1 تيم 1-6

 نفر برتر 2 تيم 7-10

 نفر برتر 3 تيم 11-30

 نفر برتر 4 تيم 31-40

 نفر برتر 5 41-60

 نفر برتر 7 تيم به باال 61

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


