
 

 

 ین مسابقه رباتیک گرایش تعقیب خطقوان

 دوم متوسطه دوره

 

 موضوع مسابقه. 1

( ُدف از ایً ىصاةلَ غتّر از یک خط ىظکی ةا غّارض غٍّان طده در اداىَ در کيحریً زىان اشث. اشحفاده از ُر گٌَّ 1ىاده 

 .پردازطگر در ةیرون از پیصث و یا ُرگٌَّ کٍحرل اٌصاٌی )ریيّت یا شیيی( ىعهلا ىجاز ٌیصث
 
 سمین مسابقه. 2

 .ةا روکض شفید و یا ةٍر شفید رٌگ ىی ةاطد  MDF( زىیً ىصاةلَ از جٍس2ىاده 

غرض خط ىظکی  ةاطد.چصب ةرق ىظکی( و یا ىصیر چاپ طده ةَ روی ةٍر ) خط ىظکی ىيکً اشث نٍث ىظکی :1تبصزه 

 .ىحر اشث( شاٌحی1/8انی  1/5)ةیً  1/6حدود 
شاٌحی ىحر ىی ةاطد. ةریدگی ُا  5ىيکً اشث در ىصیر ةریدگی ُایی وجّد داطحَ ةاطد. ظّل ةریدگی ُا حداکثر  :2تبصزه

 . در كصيث غاف خط كرار ىی گیرٌد

 
 

 

 .در ىصیر ىصاةلَ ىيکً اشث اطکال زیر كرار گرفحَ ةاطد

 

 



 

 
 
 

 .ةَ غّرت زیر ةاطد  (inverse)كصيحی از زىیً ىيکً اشث جغیر در رٌگ در رٌگ زىیٍَ و رٌگ خط: 3تبصزه 

 
 

 

 .درجَ در ىصیر وجّد داطحَ ةاطد 15ىيکً اشث یک طیب ةا حداکثر زاویَ  :4تبصزه 

 .در ىصیر وجّد دارددرجَ  90زاویَ  :5تبصزه 

 .اشث غاف خط آن از ةػد و شاٌث كتم 15کَ درجَ وجّد دارد  90در ىصیر یک جلاظع : 6تبصزه 

 

 

 :شاٌحی ىحر اشث 10طػاع پیچ ُا حداكم  :7تبصزه 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 .ىيکً اشث در كصيحی از ىصیر اغهی ىصاةلَ ىکػتی ةَ غٍّان ىاٌع كرار گیرد :8تبصزه 
 
 .رةات ةاید ةحّاٌد ىاٌع را جظخیع دُد - 

 
 .ىصیر اغهی ةرگرددرةات ةاید ةحّاٌد ىاٌع را دور ةزٌد و ةَ  - 

 
 .ىکػب ةَ گٌَّ ای اشث کَ اىکان رد طدن از روی آن وجّد ٌدارد - 

 
 .شاٌحی ىحر ىی ةاطد 15شاٌحی ىحر و ظّل  15شاٌحی ىحر، غرض  15حداکثر اةػاد ىکػب، ارجفاع  - 

 
 .ىکػب ثاةث ةّده و جا ةَ جا ٌيی گردد - 

 
 .ةاطدىکػب ةَ رٌگ شفید ةّده و دارای ُیچ خعی ٌيی  - 

 
 .ةرخّرد ةا ىکػب خعا ٌيی ةاطد - 

 
 مکانیک و ابعاد ربات. 3 
 .( اشحفاده از ُر ىّجّر و گیرةکصی آزاد اشث3ىاده  
 از ُا رةات ىصاةلات طروع از كتم  ىی ةاطد. 25*25*25ات دارای ىحدودیث وزٌی ٌيی ةاطد ونی دارای ىحدودیث اةػاد ةر

 ةَ ىياٌػث ىصاةلات در جیو طرکث از كّاٌیً، ةا ُا رةات شازگاری غدم غّرت در و طّد ىی ةررشی كّاٌیً ةا ىغایرت نحاظ

 .آید ىی غيم
 .ضرب ىی طّد 0/9یا کيحر ةاطد زىان رکّرد ةَ دشث آىده جیو در  15*15*15درغّرجی کَ اةػاد رةات  :1تبصزه 

 

 بزدهای پزداسشی و نزم افشار
 .و ُر زةان ةرٌاىَ ٌّیصی اشحفاده کٍٍد جّاٌٍد از ُر ةرد پردازطی ( طرکث کٍٍدگان ىی4ىاده 

 .در اٌحخاب جػداد و ٌّع شٍصّرُا ىحدودیحی وجّد ٌدارد :1تبصزه 
از شٍصّرُای ىٍاشب  کيیحَ ةرگزاری ُیچ جػِدی در كتال ٌّیزُای ىحیط ةر غِده ٌيی گیرد. ةٍاةرایً پیظٍِاد ىی طّد

 .اشحفاده ٌيایید
 
 



 

 
 
 

 

 تغذیه ربات. 4
 .ىحدودیحی ٌدارد  جغذیَ رةاتونحاژ ٌاىی  (5ىاده 

َ خارج از رةات ةَ ُر طکم ىاٌٍد جراٌصفّرىاجّر، آداپحّر و یا ةَ ُر طکم دیگر ىجاز ٌيی :1تبصزه   .ةاطد اشحفاده از ىٍتع جغذی
 
 سمان بندی. 5

غٍّان رکّرد جیو ثتث رکّرد را ثتث کٍد ةِحریً رکّرد ةَ  3جّاٌد  دكیلَ دارد. در ایً ىدت جیو ىی 5زىان  2( ُر جیو 6ىاده 

 .خّاُد طد

 6 پایان جا جیو چٍاٌچَ وّد ط ىی طروع گردد ىی ىٍحظر ىصاةلَ از كتم کَ ةٍدی زىان جدول ىعاةق جیو ُر زىان ( 7ىاده 
 .داد خّاُد دشث از را خّد فرغث ٌظّد حاضر زىیً در دكیلَ

   
 قوانین اجزایی و کسب امتیاس. 6

 .اغضای جیو ىی جّاٌٍد ةَ ٍُگام ىصاةلَ کٍار پیصث ىصاةلَ حضّر داطحَ ةاطٍد( فلط دو ٌفر از 8ىاده 
َ رةات دشث ةزٌٍد. چٍاٌچَ اغضای جیو ةَ رةات دشث ةزٌٍد اىحیاز غفر ةرای  ُا ٌيی در زىان ثتث رکّرد جیو :1تبصزه  جّاٌٍد ة

 .رةات در ٌظر گرفحَ خّاُد طد

وارد ةخض دیگری از ىصیر طّد) ىیاٌتر(، اىحیاز غفر ةرای رةات در ٌظر گرفحَ ( چٍاٌچَ رةات از ىصیر خارج طّد و یا 9ىاده 

 .خّاُد طد

( ىصاةلات در دو ىرحهَ ةرگزار ىی طّد. در دور اول جياىی جیو ُا ةاید رکّردگیری کٍٍد. رکّرد ُای ةرجر ةاید در دور 10ىاده 

 .دوم ٌیز طرکث کرده و یک رکّرد دیگر ثتث کٍٍد

 .ىصاةلَ جیيی اشث کَ ةِحریً رکّرد دور دوم را کصب کرده ةاطد( ةرٌده 11ىاده 

 .( زىیً دور دوم ىيکً اشث ةا زىیً دور اول ىحفاوت ةاطد12ىاده 

 .( جػداد جیو ُای غػّد کٍٍده ةَ ىرحهَ ةػد ةٍا ةَ جظخیع ُیئث ةرگزاری ىی ةاطد13ىاده 

 .ا دارد( یک رةات فلط از ظرف یک جیو ىجّز حضّر در ىصاةلَ ر14ىاده 

 .گردد ( اىکان جغییر ةرٌاىَ ی ٌرم افزاری رةات وجّد ٌدارد و در ظی ىصاةلَ ةاید از یک رةات ةاید اشحفاده15ىاده 

( رةات ُا در دور اول و دوم ىصاةلَ )ىراحم ىلدىاجی و ٌیيَ ٌِایی( پس از اجرای ىصاةلَ ی خّد، جا پایان دور 16ىاده 

 .ىصاةلات در كرٌعیٍَ خّاٍُد ىاٌد
 .( در غّرت ةروز ىّارد پیض ةیٍی ٌظده، ٌظر کيیحَ داوران ىالك اغهی ىی ةاطد18ىاده 

 


