


ربات كاوشگر كنترلی

مقدمه
هــدف از ســاخت ربــات هــای كاوشگر،جســتجو و بررســی، نمونــه بــرداری و ... در محیــط هــای ناشــناخته بــدون بــه خطــر انداختــن جــان 

انســان هــا مــی باشــد.

شرایط سنی
این مسابقات ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان دوره اول و دوم می باشد. 

زمین مسابقه
• با توجه به ویژگی های خاص این رقابت، نقشه دقیق زمین قبل از رقابت به شركت كنندگان اعالم نمی گردد.

• ممکن است در سطح زمین مسابقه ناهمواری هایی به ارتفاع 8 میلی متر وجود داشته باشد.
• پارامترهایی كه ممکن است در سطح زمین وجود داشته باشد:

• سطح شیبدار با حداكثر زاویه 20 درجه با عرض 40 سانتی متر.

• تونل تاریك به طول 1 متر با زاویه شکستگی 45 درجه در میان تونل و پهنای 40 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر.

• توانایی برداشتن قوطی استوانه ای شکل از ارتفاع cm 5 سطح زمین و حمل كردن آن به باالی سطح شیبدار.

• ابعاد قوطی: ارتفاع cm 13 ، قطر دهنه cm 5.5 و وزن 100 گرم . 



ویژگی های ربات
• ربــات بایــد مســیر مســابقه را توســط دوربیــن بــی ســیم نصــب شــده بــر روی ربــات و از طریــق صفحــه نمایــش مشــاهده  نمــوده و هیــچ 
گونــه دیــدی نســبت بــه زمیــن مســابقه ندارنــد. دوربیــن بــی ســیم  توســط برگــزار كننــدگان در اختیــار تیــم هــای شــركت كننــده قــرار مــی 

گیــرد.
• كلیه قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاما باید از قطعات Ayrik، Kai،Meccano،Metalsus،Merkur باشند.

• استفاده از موتور سروو در صورتی كه تیم ها بتوانند تدابیری برای راه اندازی آن بیندیشند بالمانع است.
• منبع تغذیه جهت راه اندازی ربات باتری با ولتاژ حداكثر 12 ولت و 2 آمپر می باشد.

• تیــم هــا بایــد بــا باتــری شــارژ شــده و آمــاده در مســابقات شــركت كننــد. كمیتــه داوری هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال باتــری هــای كــم 
شــارژ یــا بــدون شــارژ نــدارد.

• تیم ها باید جایی جهت نصب دوربین روی ربات خود در نظر بگیرند.
.  12 cm 6 و ارتفاع cm ابعاد دوربین:  طول •

   

نحوه برگزاری مسابقه
• تیم می تواند شامل یک یا دو نفر به عنوان اعضا باشد.

• هر ربات می تواند دو بار جهت ركوردگیری مسیر مسابقه را طی نماید.
• جهــت آمــاده كــردن ربــات بــرای شــروع مســابقه و قــرار گرفتــن پشــت خــط شــروع حداكثــر 3 دقیقــه زمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و 

در صــورت تاخیــر بــه ازای هــر 10 ثانیــه 2 امتیــاز منفــی بــه ربــات داده خواهــد شــد.
•  داشتن ریموت كنترل بی سیم برای تیم ها الزامی می باشد.

• كل زمان مسابقه 6 دقیقه می باشد.
• پس از رسیدن ربات به خط پایان مدت زمان باقیمانده بر حسب هر ثانیه 1 امتیاز به عنوان امتیاز به ربات داده خواهد شد.

• باال رفتن از سطح شیبدار 30 امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت.
• عبور از تونل تاریك 30 امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت.

• اگــر ربــات نتوانــد از یــك منطقــه عبــور نمایــد در ابتــدای مرحلــه بعــد قــرار گرفتــه و30 امتیــاز منفــی كســب مــی نمایــد. هــر ربــات تنهــا 
دو بــار ایــن فرصــت را در طــی هــر ركوردگیــری در اختیــار دارد.

• برداشتن بطری استوانه ای شکل از ارتفاع cm5 سطح زمین 30 امتیاز برای ربات به همراه خواهد داشت.
• تیمــی كــه بتوانــد قطعــه اســتوانه ای شــکل )قوطــی نوشــیدنی بــا وزن 100 گــرم( قــرار داده شــده در مســیر مســابقه را همــراه خــود بــه 

بــاالی ســطح شــیبدار برســاند 60 امتیــاز اضافــه كســب مــی نمایــد.
• از بین امتیاز های ثبت شده در هر ركورد، باالترین امتیاز مالك انتخاب تیم های برتر خواهد بود.

ــا بیفتــد، داور بــدون نگــه  ــا دوربیــن از ربــات جــدا شــده و ی • در حیــن رقابــت اگــر بــه هــر دلیلــی بــرد راه انــداز، باتــری نصــب شــده و ی
ــات نصــب كنــد. ــه یکــی از اعضــای گــروه اجــازه مــی دهــد كــه آن را روی رب داشــتن زمــان، ب



چارت سازمانی 
1-تیم ها باید قبل از شروع مسابقات و در زمان تعیین شده ثبت نام نمایند.

ــزاری  ــه برگ ــه از كمیت ــت تاییدی ــه، دریاف ــل نمون ــق فای ــی مطاب ــدارک فن ــال م ــام، ارس ــت ن ــش ثب ــامل : پی ــام ش ــت ن ــد ثب 2- فراین
ــد. ــی باش ــه م ــت هزین ــی و پرداخ ــام نهای ــت ن ــابقات، ثب مس

3- بررسی فنی ربات ها در زمان تعیین شده و توسط كمیته برگزاری مسابقات انجام خواهد شد.
ــی از  ــی اطالع ــه ب ــر گون ــئولیت ه ــوند. مس ــه روز ش ــابقات ب ــل از روز مس ــه قب ــك هفت ــا ی ــت ت ــن اس ــابقات ممك ــن مس 4- قوانی

ــود. ــده تیــم هــا خواهــد ب ــر عه ــد ب قوانیــن جدی
5- تصمیــم نهایــی در مــورد هــر گونــه درخواســت تجدیــد نظــر و یــا اعتــراض بــه عهــده داور و كمیتــه برگــزاری مســابقات خواهــد 

بــود.
6- هــر گونــه اعتراضــی بایــد در طــول اجــرای مســابقه و یــا بالفاصلــه بعــد از پایــان مســابقه بــه داور گــزارش شــود، بــه شــكایاتی 

كــه بعــد از ایــن زمــان اعــالم شــود، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
7- در هر صورت تصمیم نهایی به عهده داور و بر اساس قوانین كمیته برگزاری مسابقات خواهد بود.


