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   بنام خدا

 بازوی رباتیک   قوانین مسابقات

 موضوع مسابقه  (1

های مشخص قرار دارد.  ربات  در یک محل  مشخص  و ثابت قرار می  توپ در مکان   4در این مسابقه  (  1ماده  

مسابقه کسی  های مشخص منتقل می کند . هر توپ امتیاز مشخصی دارد. برنده  توپ را به  مکان   4گیرد و  

  است که در زمان کمتر توپ ها را به مقصد رسانده باشد.

 زمین مسابقه (2

به قطر  زمین مسابقه    (2ماده   توپمیتیمتر  سان  60همانند شکل زیر یک دایره  فاصله  باشد.   25ها همگی در یک 

درجه مطابق شکل   180و   45سانت فاصله از یکدیگر قرار دارند. دو مانع در زاویه   7سانتیمتری از مرکز و با حداقل  

 های به مکان Sهای  ها را از مکانتوپ  باید با هدایت کاربر سانت در  زمین مسابقه وجود دارد. ربات   15به ارتفاع 
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 مکانیک و ابعاد ربات   (3

با هدایت کاربر حرکت    (3ماده   باید در محل خود ثابت بوده  و تنها بازوهای ربات  نباید چرخ داشته باشد و  ربات 

   .باشدمیمجاز  بازوها حرکتی  برا کهی ربکسیگ و موتوراستفاده از هر کنند. می

 پردازشی و نرم افزار  بردهای (4

 را نقض نکند، برای کنترل ربات استفاده کنند.  3که ماده ای وسیلهاز هر ایده و  توانندمی( شرکت کنندگان 4ماده 

 تغذیه ربات   (5

 توانند روی دسته کنترل و یا روی ربات نصب گردند.ها میو باتری ولت است 12ها ولتاژ تغذیه ربات ( 5 ماده

و یا به هر شکل دیگر مجاز  ( استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور، آداپتور1تبصره 

 باشد. نمی

ولت شود در این صورت   14گردد نباید بیشتر از  ( تحت هیچ شرایطی میزان ولتاژی که تحویل موتورها می2تبصره  

  ربات مجاز به شرکت در مسابقه نخواهد بود.

 زمان بندی  (6

. کنند  اجرا  را  خود  ازین  مورد  هایتست   نیزم  در  توانندمی  مدت   نیا  در.  دارندی  ساز  آماده   وقت  قهیدق  5  هاربات   (6ماده  

 .دقیقه فرصت ثبت دو رکورد را دارند 5 هارباتزمان آماده سازی  از بعد

   دقیقه پس از سوت داور مبنی بر شروع مسابقه است.  5( زمان مسابقه حداکثر 7ماده 

 

 دقیقه 5 زمان مسابقه  دقیقه  5آماده سازی 

 اجرایی و کسب امتیازقوانین  (7

 های خود مطابق جدول زیر امتیاز دارد.ها در مکانقرار دادن توپ (8ماده 

 10 زرد 

 20 آبی  

 30 سبز 

 40 قرمز 
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 قرار دادن توپ در مکانی غیر از مکان اصلی امتیاز ندارد.  ( 9ماده 

از محل خود خارج شود، ربات امتیاز مربوط  ( چنانچه توپ از بازوی ربات جدا شود و یا هنگام برداشتن توپ 10ماده 

 به آن توپ را از دست خواهد داد. 

 گرم است.  50( جنس توپ پالستیکی بوده و وزن آن کمتر از  11ماده 

 برنده مسابقه کسی است که بتواند امتیاز بیشتر در زمان کمتر کسب کند. ( 12ماده 

 

 


