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 بنام خدا 

 ماز هوشمند  قوانین مسابقات

 موضوع مسابقه (1

ربات را    داور  مسابقهی  ابتدا  در .  استی  مشک  خطوط   شمارش  و  ماز  حل  قسمت  2  شامل   مسابقه  ن یا(  1ماده  

 بایست میو   دهد و ربات باید پس از عبور از خط سوم، تمامی چراغ ها را روشن کنددر ابتدای مسیر قرار می

   .کندی ط  را ریمس ادامه ربات شده مشخص وط خط از عبور از پسو  کند  عبور هاپیچ و  هاخم از

 زمین مسابقه  (2

سانتیمتر   37تا    32ها  در طول مسیر  باشد. و عرض تونلمتر می  1*2ابعاد زمین مسابقه  حدوداً     (2ماده  

 باشد.  درجه نمی 90های  است. زمین دارای گوشه

 سانتی متری قرار دارد. 40( زمین مسابقه در ارتفاع حدود 1تبصره 

 مکانیک و ابعاد ربات   (3

ها و یا سایت نادکو  یست از مجموعه قطعات موجود در بستهباموتور و گیر بگس حرکتی ربات  می( 3ماده 

 باشد.

 پردازشی و نرم افزار  بردهای  (4

با زبان برنامه نویسی روبورو و سنسورهای موجود در سایت    8Lبرد پردازشی  از    بایستمی( شرکت کنندگان  4ماده  

 نادکو در مسابقه شرکت کنند. 

 تغذیه ربات   (5

عدد باطری  4ولت  6منظور از  .باشد نصب رباتی رو به  دیبا هاباطری و بوده ولت 6 ربات نامی ولتاژ (5 ماده

 باشد.می  AAدر سایز ولتی   1.2عدد باطری  5ولت یا  1.5

 ( ولتاژ نامی و نوع باطری برای داور باید قابل رویت باشد.1تبصره 

 



 ابتکارات دانش آموزی  ووری آمسابقات کشوری نو  مینششو  بیست 

 26نادکاپ  

 

 30/11/1401 ماز هوشمند  متوسطهمقطع: 

 

 

 زمان بندی   (6

ها می توانند به تعداد دقیقه ای دارد تا رکورد خود را ثبت کند. در این مدت تیم  5زمان    2هر تیم    (6ماده  

امحدود به صورت آزمایشی ربات خود را در زمین تست کنند. تیم ها می توانند در زمان اول یک رکورد و  ن

 شود. رکورد ثبت کنند. بهترین رکورد به عنوان رکورد اصلی ثبت می 2در زمان دوم حداکثر 

   

 قوانین اجرایی و کسب امتیاز  (7

برنده مسابقه کسی است که حتماً خط ها را تشخیص داده باشد و مسیر را در زمان کمتری طی  (  7ماده  

 کرده باشد. 

 . بزنند دست ربات به توانندنمی کنندگان  شرکت ر یمس در ربات دادن  قرار از  پس( 8 ماده

برنامه    ایگونهتماسی استفاده کند. یعنی ربات باید به    سنسورهایاز    هاپیچ ربات باید برای عبور از    (9ماده   

که در صورت برخورد  سنسورها با دیواره مسیر خود را تغییر دهد. همچنین از لحاظ مکانیکی    دریزی شو

 باید امکان برخورد سنسورها به دیواره وجود داشته باشد. 
 

 


