
 

 

 ابه نام خد

 مسابقه عرفیم

با استفاده از یک چراغ قوه هدایت کنند و از یک مسیر مشخص ساخته و بایست ربات را  آموزان می در این مسابقه دانش

 .به محل پایان برساند، امتیازاتی را در طول مسیر کسب کند و ربات را عبور داده

 زمین مسابقه 

 

باشد. در زمین محلی به عنوان نقطه شروع و محلی به عنوان نقطه پایان  سانتیمتر می ۱۸۰*۱۰۰زمین مسابقه پارک نوری 

وجود دارد که ربات باید آنها را سرنگون کند. هر مانع امتیاز مربوط به خود  ییها مشخص شده است. در طول مسیر مانع

توانند همه امتیازات و یا بخشی از آنها  ها می ربات (هستند -باطری قلمی-ها  مانع) تاره ها در زمین نشانگر مکان د. را دار

اند مجاز نیست و منجر به حذف تیم از مسابقات  عبور از خطوط مشکی  که به عنوان دیواره مشخص شده را کسب کنند.

 شود می



 

 

 شرایط ساخت ربات

 ربات ابعاد و مکانیک

قطعات  از استفاده. مورد تایید دبیرخانه باشد قطعات مجموعه از بایست ربات می بدنه اصلیموتور گیربکس و ساختار 

 مجاز است )به پیوست مراجعه شود(. بهبود عملکرد ربات برای دیگر مکانیکی

 افزار نرم و پردازشی بردهای 

 د برای کنترل ربات استفاده کند.نرای که نیاز دا نوع چراغ قوه هر از توانند می کنندگان شرکت

 نور مستقیم )طبق پیوست( می باشد. 2سنسور مجاز برای تشخیص نور در این ربات حسگر 

 در این ربات استفاده از بردهای قابل برنامه ریزی و کنترل از راه دور مجاز نمی باشد.

 ربات تغذیه

 .است ولت ۶ ها ربات تغذیه نامی ولتاژ

 .باشد نمی مجاز دیگر شکل هر به یا و آداپتور ترانسفورماتور، مانند شکل هر به ربات از خارج تغذیه منبع از استفاده

در صورت مشاهده ربات از  .شود ولت ۷ از بیشتر نباید گردد می موتورها تحویل که ولتاژی میزان شرایطی هیچ تحت

 دور مسابقه حذف خواهد شد.

 شرایط برگزاری مسابقه

 شد. خواهد برگزار رحلهم دو در مسابقات

 فیلم ارسال: اول  مرحله

نمایند و برای دبیرخانه  ضبط می اخالقی شئونات یی مناسب و با رعایتدر فضاکننده آثار خود را  در این مرحله شرکت»

 «.یابند می  کنند، و طبق پارامترهای قوانین اجرای و کسب امتیاز افراد منتخب به مرحله بعد راه یمارسال 

 کنندهموظفاستبرایشرکتدرمسابقه،یکفیلمبامحتویاتزیرضبطوبرایدبیرخانهارسالنمایید:شرکت

 یله متروس  بهگیری ابعاد ربات و زمین مسابقه  اندازه 

 کننده و مشخص بودن بازیکن عضو تیم، ربات و زمین مسابقه معرفی شرکت 

 ها و .... و باتری کاررفته بههای  المانهای ربات، موتورها،  فیلم کامل از تمامی قسمت 



 

 

 و کنند برگزار مسابقه آنالین یا فیلمصورت  به نمایند درخواست کننده شرکت از توانند می نیاز صورت در داوران 

 باشد. می جدید مسابقه یازدهیامت مبنای

  دقیقه میباشد. 5حداکثر زمان ارسال فیلم مرحله اول 

  انه ارسال خزمین مسابقه، یکبار مسابقه را اجرا کرده و فیلم آن را برای دبیرپس از ساخت ربات و مهیا کردن

 .مینماید

 کنندگان بعد از ارسال فیلم به دبیرخانه تائیدیه دریافت اثر خود توسط دبیرخانه را از طریق شماره  شرکت

 رسان ایتا اخذ نمایند. از ارسال چندین فیلم خودداری نمایید. در پیام  ۰9229۷۱۸33۷

  فیلم های ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی

 برای همه تیم ها بصورت یکسان خواهد بود. ارزیابی عملکرد خوب ربات و افراد تیم است و شرایط 
 

 : مسابقه حضوری دوم  مرحله

 5 زمان در نهایی مرحله در تیم کنند. هر مرحله دوم با هم رقابت میافراد منتخب در مرحله اول بصورت حضوری در 

 شود. کند که رکورد بهتر برای تیم در نظر گرفته می ثبت رکورد 2 حداکثر تواند می که دارد ای دقیقه

 امتیاز کسب و اجرایی قوانین

 توسط ربات به زدن دست یا قوه چراغ برخورد بار هر .شود ربات حرکت مانع یا و کند برخورد ربات به نباید قوه چراغ

 .دارد منفی امتیاز 5 اعضای تیم

)در صورت تساوی . شوند تا تیم های برتر مشخص شوند کسب کرده مرتب میبیشترین امتیاز  ها بر اساس در پایان تیم

 گیرد.( ها، تیم با زمان کمتر باالتر قرار می امتیازات تیم

 وبینارهای آموزشی

 بصورت مجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد تایید دبیرخانه برگزار خواهد شد. رشته اینوبینار آموزشی 
 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی  ثبت نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش

 گردد. براساس اطالعیه دبیرخانه مسابقات اعالم میآثار مرحله اول،  نام، ارسال پس از ثبت

http://www.siccup.ir/


 

 

 

 حضور در مسابقات فنی شرایط

 باشد. با کیفیت ارسالی های در مرحله اول فیلم

 بر روی فیلم الزامیست )کپشن(. کننده شرکت مشخصات درج

 .باشد نمی مجاز مسابقه برگزاری جریان طول در اطرافیان و خانواده همکاری هرگونه

 .باشد مناسب مکانی و فضا در آثار ضبط شود می موکد توصیه

 .باشد نمی مجاز اول مرحله در فیلم تدوین

 .شود انجام نورکافی با و صوتی آلودگی هرگونه از عاری و نداشته بازگشت صدا که فضایی در برداری تصویر

 .است بالمانع حرفه ای های دوربین یا و همراه تلفن خانگی، دوربین باهرگونه فیلم ضبط

 . شود گرفته قرار افقی صورت به گوشی همراه، تلفن با فیلم ضبط صورت در

 گردد. ارسال  mp4 فرمت در ها فیلم

 کننده، زمین مسابقه و ربات در کادر دوربین قرار داشته باشد. ای قرار دهند که شرکت دوربین مورد استفاده را باید به گونه

 گردد. وجود دارد که از طریق سایت مسابقات اعالم می امکان تغییر قوانین در مرحله دوم مسابقات



 

 

 پیوست

 

 های مجاز ماژول

 نمونهتصویر موارداستفاده/رشتهموردنیاز نامماژول

 فرهنگ ترافیک –رالی  نور 2خط 2

 

 فرهنگ ترافیک –رالی  8ماژول اتمگا  -ال  8>ل ماژ –ال  8برد 

 

 فرهنگ ترافیک –رالی  (SMD -درایور ترانزیستوری ) معمولی

 

  کانال سیم دار 4کانال یا  3دسته کنترل 

 
 

 

 

 

 



 

 

 چرخ و موتورهای مجاز

 تصویر موارداستفاده/رشتهموردنیاز مشخصاتقطعه/وسیله

 سانتیمتر 6چرخ و روکش با حداکثر قطر 
پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

محور یکطرفه  1موتورگیربکس پالستیکی 

 دور در دقیقه 330حداکثر 

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

طرفه  2محور  1موتورگیربکس پالستیکی 

 دور در دقیقه 330حداکثر 

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 ترافیکرالی/ فرهنگ 
 

محور حداکثر  2موتورگیربکس پالستیکی 

 دور در دقیقه 330

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

 قطعات مکانیکی مجاز

 نمونهتصویر موارداستفاده/رشتهموردنیاز نامقطعه

المان های تسمه ای و منحنی پالستیکی 

تسمه ای و الملن های  -سوراخ دار تخت 

 منحنی پالستیکی شیاردار تخت

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

 المان های زاویه دار پالستیکی سوراخ دار
پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

المان های فلزی تسمه ای و منحنی سوراخ 

تسمه ای و منحنی  المان های فلزی -دار 

المان های زاویه دار سوراخ –شیاردار تخت 

صفحات فلزی سوراخ  –دار یا شیاردار فلزی 

 دار

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

 


