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 بنام خدا 

 ابتدایی رالی  قوانین مسابقات

 موضوع مسابقه (1

در مسابقه رالی ربات در یک مسیر قرار می گیرد و می بایست تا انتهای مسیر را طی کند. برنده مسابقه کسی (  1ماده  

 است که بتواند مسیر پیش روی خود را سریعتر طی کند. 

 زمین مسابقه  (2

ی  رو در ری مس و است رنگ دیسف بنر نیزم جنسسانتیمتر می باشد.   180در  180ابعاد زمین مسابقه  (2ماده 

  مسابقه  ر یمس .کندی ط را  ر یمسی انتها تا  و کرده حرکت   ریمسی ابتدا از ستیبای م ربات  .است شده  چاپ بنر

 . است ر یز شکل ماننده تقریباً

 ( پیست مسابقه روی زمین قرار دارد.1تبصره 

 

 ییابتدای رال مسابقهتقریبی  نیزم



 ابتکارات دانش آموزی  ووری آمسابقات کشوری نو  مینششو  بیست 

 26نادکاپ  

 

 30/11/1401 رالی   ابتداییمقطع: 

 

 

  

 .است متری سانت 10 حداقل  نیزم کناری مشک  نوار عرض و  متری سانت 25 دیسف  قسمت عرض( 3ماده 

 مکانیک و ابعاد ربات   (3

 در مسابقه شرکت کنند.  2و روبورو   1( شرکت کنندگان می بایست با ربات روبورو  4ماده 

محوره و یا موتور گیربکس دور   2پردازشی روبورو، موتور گیربکسهای مشکی  بصره: منظور از ربات روبورو برد ت

هر گونه تغییر در مکانیک ربات شامل اضافه کردن   لذا باالی تک محوره و کفه موجود در جعبه روبورو است؛

  تغییرچرخ، هرز گرد، ساخت کفه جدید استفاده از گیربگس های به غیر از آنچه در جعبه ربات موجود  چرخ،

 مجاز نیست.است 

 برد های پردازشی و نرم افزار  (4

نور بدون   2خط    2با زبان برنامه نویسی روبورو ویک سنسور    8Lبرد پردازشی  ( شرکت کنندگان می بایست از  5ماده  

 استفاده کنند.   BCXتغییرات و درایور ترانزیستوری و 

 مجاز نمی باشد. 6استفاده از درایور تیپ تبصره: 

 تغذیه ربات   (5

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

 زمان بندی   (6

 را  خود  ازین  مورد  هایتست  نیزم  در  توانندمی  مدت  نیا  در.  دارندی  ساز  آماده  وقت  قهیدق  3  هاربات   (7ماده  

 .کنند اجرا

دقیقه فرصت دارد تا رکورد خود را ثبت کند. تیم ها می توانند در   2هر تیم بعد از زمان آماده سازی  (  8ماده  

 شود. هترین رکورد به عنوان رکورد اصلی ثبت میرکورد ثبت کنند. ب 2این زمان حداقل یک رکورد و حداکثر  

 دقیقه 2زمان مسابقه   دقیقه  3آماده سازی 
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 قوانین اجرایی و کسب امتیاز  (7

امتیاز بیشتری در طول مسیر کسب    و  دیان برساکه زودتر به خط پشود  میرباتی در این مسابقه برنده   ( 9ماده  

 در زمین مشخص شده است.  کرده باشد. میزان امتیازات

مسابقات در دو مرحله برگزار می شود و تیم های صعود کننده به مرحله دوم تیم هایی خواهند بود (  10ماده  

بایست در دور دوم نیز شرکت کرده  رکورد برتر می  10  زمان کسب کرده باشد.  نیرا در کمتر  ازیامت  نیشتریب  که

 . برنده مسابقه دارنده بهترین رکورد دور دوم استو یک رکورد دیگر ثبت کنند. 

 .  باشدکسب کرده  در مرحله دوم مسابقه کسی است که بهترین امتیاز را در زمان کمترنهایی برنده  (11ماده 

  ر ی مس  که ایگونه به شود  خارج دیسف ریمس از ربات  چنانچه اما شودی مشک  ریمس وارد تواندمی ربات (12ماده 

 را از دست خواهد داد. مسابقه، امتیاز شود  فیحر میت  ریمس وارد یا و کند گم  را خود

بنا به تشخیص هیئت برگزاری ممکن است کم یا زیاد    ،های صعود کننده به مرحله بعدتعداد تیم(  13ماده  

 شود.

 

 


