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بىام خدا

قًاویه مسابقات شی جمع که مغىاطیسی دبیزستان
 )2مًضًع مسابقه
هادُ  )1در ایي هساتقِ رتات هیتایست یک سین حاهل جزیاى در حذٍد  3تا  4آهپز را تشخیض دادُ ٍ در هسیز سین
حزکت کٌذ .در هسیز اجساهی قزار دارًذ کِ رتات تایذ آىّا را تشخیض دّذ ٍ جوغ آٍری کٌذ.
 )1سمیه مسابقه
هادُ  )2سهیي هساتقِ یک طفحِ چَب تا قطز  8هیلی هتز است کِ سین حاهل جزیاى  3تا  4آهپزی اس سیز آى رد شذُ
است.
هادُ  ) 3اتؼاد هَاًؼی کِ رتات تایذ کٌار تشًذ  5*5*5ساًتی هتز ٍ اس جٌس یًََلیت است.
 )3مکاویک ي ابعاد ربات
هادُ  )4استفادُ اس ّز ًَع هَتَر ٍ گیزتکس تزای ساخت رتات آساد هیتاشذ.
 )4بزدهای پزداسشی ي وزم افشار
هادُ  )5شزکت کٌٌذگاى هیتایست اس تزد پزداسشی  8Lیا  16Lتا ستاى تزًاهِ ًَیسی الکتزٍ،هکاتزٍ یا رٍتَرٍ تزای رتات
تزًاهِ ًَیسی کٌٌذ .استفادُ اس ستاىّای تزًاهِ ًَیسی ًظیز کذ ٍیضى ،تسکام ٍ ًظایز آى هجاس ًیست .استفادُ اس ّز ًَع
سٌسَر تزای تشخیض خط هجاس هیتاشذ.
 )5تغذیه ربات
هادُ ٍ )6لتاص ًاهی تغذیِ رتاتّا حذاکثزٍ 12لت است ٍ تاتزیّا تایذ رٍی رتات ًظة گزدًذ.
تثظزُ  ) 1استفادُ اس هٌثغ تغذیِ خارج اس رتات تِ ّز شکل هاًٌذ تزاًسفَرهاتَر ،آداپتَر ٍ یا تِ ّز شکل دیگز هجاس
ًویتاشذ.
تثظزُ  )2تحت ّیچ شزایطی هیشاى ٍلتاصی کِ تحَیل هَتَرّا هیگزدد ًثایذ تیشتز اس ٍ 14لت شَد در ایي طَرت رتات
هجاس تِ شزکت در هساتقِ ًخَاّذ تَد.
 )6سمان بىدی
هادُ  )7تِ ّز تین  2سهاى  8دقیقِ ای اختظاص پیذا هیکٌذ .در ایي هذت تینّا هیتَاًٌذ در سهیي تستّای هَرد ًیاس
خَد را اجزا کٌٌذ ٍ .در ّویي سهاى حذاکثز  2رکَرد ثثت کٌٌذ .تْتزیي رکَرد تِ ػٌَاى رکَرد اطلی ثثت خَاّذ شذ.
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 )7قًاویه اجزایی ي کسب امتیاس
هادُ  )11رتات هیتایست در هسیز حزکت کزدُ ٌّگاهی کِ تِ هاًغ رسیذ تَقف کزدُ ٍ هاًغ را تا هکاًیشم دلخَاّی
تزدارد ٍ تا خَد حول کٌذّ .ز هاًغ  21اهتیاس دارد ( .هیتَاًذ یک هحفظِ در پشت رتات تاشذ کِ اجسام را درٍى آى قزار
دّذ) .چٌاًچِ رتات هاًغ را تشخیض ًذّذ  5اهتیاس اس رتات کسز هیشَد.
هادُ  )11چٌاًچِ رتات اس هسیز خارج شَد هیتَاًذ هجذداً تِ طَرت خَدکار تِ هسیز تزگزدد اها اػضای گزٍُ ًویتَاًٌذ
تِ رتات دست تشًٌذ .اػضای گزٍُ تا تاییذ داٍر هیتَاًٌذ رتات را دقیقاً اس ّواى جایی کِ اس خط خارج شذُ هجذداً تِ خط
تزگزداًٌذ ،اها  5اهتیاس اس رتات کسز هیشَد.
هادُ  )12تزًذُ هساتقِ کسی است کِ اهتیاس تیشتزی کسة کزدُ تاشذ .در اهتیاس تزاتز تزًذُ کسی است کِ در سهاى
کوتزی هأهَریت خَد را پایاى دادُ تاشذ.
هادُ  )13هتي تزًاهِ رتات هوکي است تَسط داٍر تاستیٌی قزار گیزد تٌاتزایي شزکت کٌٌذگاى هیتایست تِ الگَریتن
اشزاف کاهل داشتِ تاشٌذ.

