
 



 

 ربات كاوشگر كنترلي

 

 مقدمه
هدف از ساخت ربات هاي كاوشگر،جستجو و بررسي، نمونه برداري و ... در محيط هاي ناشناخته بدون به خطر انداختن جان 

 انسان ها مي باشد.

 

 شرایط سني
 این مسابقات ویژه دانش آموزان مقطع دبيرستان دوره اول و دوم مي باشد. 

 

 زمین مسابقه
 .با توجه به ویژگي هاي خاص این رقابت، نقشه دقيق زمين قبل از رقابت به شركت كنندگان اعالم نمي گردد 

  ميلي متر وجود داشته باشد. 8ممکن است در سطح زمين مسابقه ناهمواري هایي به ارتفاع 

 :پارامترهایي كه ممکن است در سطح زمين وجود داشته باشد 

  سانتي متر. 40درجه با عرض  20سطح شيبدار با حداكثر زاویه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  سانتي متر. 40سانتي متر و ارتفاع  40درجه در ميان تونل و پهناي  45متر با زاویه شکستگي  1تونل تاریك به طول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توانایي برداشتن قوطي استوانه اي شکل از ارتفاعcm 5 .سطح زمين و حمل كردن آن به باالي سطح شيبدار 

 

 

 

 

 

  ابعاد قوطي: ارتفاعcm 13  قطر دهنه ،cm 5.5  گرم . 100و وزن  

 

 
 

 ویژگي های ربات

  صفحه نمایش مشاهده  نموده و ربات باید مسير مسابقه را توسط دوربين بي سيم نصب شده بر روي ربات و از طریق

هيچ گونه دیدي نسبت به زمين مسابقه ندارند. دوربين بي سيم  توسط برگزار كنندگان در اختيار تيم هاي شركت 

 كننده قرار مي گيرد.

  كليه قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاما باید از قطعاتARIANA .باشند 

  ها بتوانند تدابيري براي راه اندازي آن بيندیشند بالمانع است.استفاده از موتور سروو در صورتي كه تيم 

  آمپر مي باشد. 2ولت و  12منبع تغذیه جهت راه اندازي ربات باتري با ولتاژ حداكثر 

  تيم ها باید با باتري شارژ شده و آماده در مسابقات شركت كنند. كميته داوري هيچ گونه مسئوليتي در قبال باتري هاي

 بدون شارژ ندارد. كم شارژ یا

 .تيم ها باید جایي جهت نصب دوربين روي ربات خود در نظر بگيرند 



 

  ابعاد دوربين:  طولcm 6  و ارتفاعcm 12  . 

    

 

 

 

 

 

 نحوه برگزاری مسابقه
 .تيم مي تواند شامل یك یا دو نفر به عنوان اعضا باشد 

  طي نماید.هر ربات مي تواند دو بار جهت ركوردگيري مسير مسابقه را 

  دقيقه زمان در نظر گرفته شده  3جهت آماده كردن ربات براي شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداكثر

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

 .داشتن ریموت كنترل بي سيم براي تيم ها الزامي مي باشد 

  دقيقه مي باشد. 6كل زمان مسابقه 

  امتياز به عنوان امتياز به ربات داده خواهد  1پس از رسيدن ربات به خط پایان مدت زمان باقيمانده بر حسب هر ثانيه

 شد.

  امتياز را براي ربات به همراه خواهد داشت. 30باال رفتن از سطح شيبدار 

  امتياز را براي ربات به همراه خواهد داشت 30عبور از تونل تاریك. 

 متياز منفي كسب مي نماید. هر ربات ا 30اگر ربات نتواند از یك منطقه عبور نماید در ابتداي مرحله بعد قرار گرفته و

 تنها دو بار این فرصت را در طي هر ركوردگيري در اختيار دارد.

  برداشتن بطري استوانه اي شکل از ارتفاعcm5  داشت.امتياز براي ربات به همراه خواهد  30سطح زمين 

  گرم( قرار داده شده در مسير مسابقه را همراه خود  100تيمي كه بتواند قطعه استوانه اي شکل )قوطي نوشيدني با وزن

 امتياز اضافه كسب مي نماید. 60به باالي سطح شيبدار برساند 

  بود.از بين امتياز هاي ثبت شده در هر ركورد، باالترین امتياز مالك انتخاب تيم هاي برتر خواهد 

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

 داشتن زمان، به یکي از اعضاي گروه اجازه مي دهد كه آن را روي ربات نصب كند.

 
  



 

 چارت سازماني 
 شده ثبت نام نمایند. تيم ها باید قبل از شروع مسابقات و در زمان تعيين-1

فرایند ثبت نام شامل : پيش ثبت نام، ارسال مدارك فني مطابق فایل نمونه، دریافت تایيدیه از كميته برگزاري مسابقات،  -2

 ثبت نام نهایي و پرداخت هزینه مي باشد.

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

قوانین مسابقات ممكن است تا یك هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیت هر گونه بي اطالعي از  -4

 قوانین جدید بر عهده تیم ها خواهد بود.

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

 خواهد بود.

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

 شكایاتي كه بعد از این زمان اعالم شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

 تعداد تیم های برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر مي باشد: نحوه تعیین -8

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

 برای تك تك اعضای تیم.  

 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد. 6در صورتي كه تعداد تیم های شركت كننده در هر لیگ به  -9

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوایز 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

 


