
 

 

 

 رقوانین مسابقه رباتیک گرایش همکا
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 موضوع مسابقه( 1

ُای ُيکار جعدادی کاال ةَ طکم جّپ ةا رٌگِای ىخحهف در ورودی کارخاٌَ كرار دارد. دو رةات ةا  در ىصاةلَ رةات (1ماده

و در ىکان ىٍاشب در اٌتار كرار دٍُد. ةرٌده ىصاةلَ گروُی اشث کَ  ُيکاری یکدیگر ةاید اجٍاس را از راُرو ُا عتّر داده

   .و در جای ىٍاشب كرار دُد ةحّاٌد کاالُا را زود جر ةَ اٌتار اٌحلال دُد

 سمین مسابقه( 2

شاٌحیيحر و  54ً زىیً طاىم چٍدیً راُرو ةا عرض حدود ةاطد. ای شاٌحیيحر ىی 061در  081اةعاد زىیً ىصاةلَ  (2ماده 

اٌد. رةات اول ةاید ُيراه جّپ در راُرو زرد  و اجٍاس شتز در اةحدای راُرو زرد كرار گرفحَ ةاطد. اجٍاس آةی اٌتار کاال ىی  2

ةاید  د دارد کَ رةات ىیشاٌث درون دیّار ىاةیً دو راُرو وجّ 01حرکث کٍد. در اٌحِای ىصیر زرد یک حفره ةا كفر جلریتی 
را از ـرق آن ةَ راُرو آةی اٌحلال دُد. رةات دوم ٌیز در ىصیر آةی حرکث کرده و از ـریق دو حفره کاال ُا را در كصيث  جّپ

 .گرم ُصحٍد 41شاٌحیيحر و وزٌی کيحر از  7ُای ةا كفر جلریتی  جّپ  دُد. کاال ُا ىظخع طده كرار 

 

 
 .ُای اٌتاردار رةاتزىیً جلریتی ىصاةلَ 

 
 

 
            

 ُا طکم جلریتی حفره



 

 

 
 

 

 مکانیک و ابعاد ربات( 3

ىّجّر و گیرةکس و شایر ججِیزات رةات ةایصحی از ججِیزات ىحعارف ىصاةلات داٌض آىّزی ةاطد و داوران ىصاةلَ ( 3هماد

ةَ غالحدید خّد شّاالجی  ىّارد ىلحؾی و ةٍا ىیحّاٌٍد ٌصتث ةَ کارکرد رةات و طرایؿ ـراحی و شاخث و ـرز عيهکرد آن در

را ةپرشٍد و در غّرجیکَ ةرای داوران ىحرز طّد کَ شاخث ایً روةات جّشؿ خّد داٌض آىّزان غّرت ٌگرفحَ اشث، داوران 

  .حق اخراج آن جیو از ىصاةلات را دارٌد. اشحفاده از ُر ٌّع وشیهَ دیگر ةرای حفق زةانَ و یا اٌحلال آن ىجاز اشث

 بزدهای پزداسشی و نزم افشار( 4

 .را ٌلؼ ٌکٍد، ةرای کٍحرل رةات اشحفاده کٍٍد 0ای کَ ىاده  جّاٌٍد از ُر ایده و وشیهَ طرکث کٍٍدگان ىی (4ماده 

  تغذیه ربات( 5

 .جّاٌٍد روی دشحَ کٍحرل و یا روی رةات ٌػب گردٌد ُا ىی و ةاجری ونث اشث 6ُا حداکثر  ونحاژ ٌاىی جغذیَ رةات (5ماده 

 .ةاطد ( اشحفاده از ىٍتع جغذیَ خارج از رةات ةَ ُر طکم ىاٌٍد جراٌصفّرىاجّر، آداپحّر و یا ةَ ُر طکم دیگر ىجاز ٌيی0جتػره 

ونث طّد در ایً غّرت رةات ىجاز  7 گردد ٌتاید ةیظحر از ( جحث ُیچ طرایفی ىیزان ونحاژی کَ جحّیم ىّجّرُا ىی2جتػره 
 .ةَ طرکث در ىصاةلَ ٌخّاُد ةّد

 سمان بندی( 6

ُای ىّرد ٌیاز خّد را اجرا کٍٍد. ةعد از  جّاٌٍد در زىیً جصث دكیلَ وكث آىاده شازی دارٌد. در ایً ىدت ىی 0ُا  رةات (6ماده 

 .زىان طرکث خّاٍُد کرد ُا در یک ىصاةلَ ُو زىان آىاده شازی رةات

 .دكیلَ پس از شّت داور ىتٍی ةر طروع ىصاةلَ اشث 4زىان ىصاةلَ حداکثر  (7ماده 

 .جّاٌد ىصاةلَ را طروع کٍد ةعد از پایان زىان آىاده شازی اگر جیيی در زىیً حاؽر ٌتّد جیو ىلاةم ىی (8ماده 

 

 دكیلَ 4زىان ىصاةلَ  دكیلَ 0آىاده شازی 

 

 قوانین اجزایی و کسب امتیاس( 7

طّد کَ زودجر ُيَ کاالُا را در كصيث ىظخع طده كرار دُد. چٍاٌچَ ةعد از پایان  گروُی در ایً ىصاةلَ ةرٌده ىی (9ماده 

ةرٌده کصی اشث کَ ةیظحریً کاال را  ،ُا ٌحّاٌصحَ ةاطٍد ُيَ کاالُا را اٌحلال دٍُد دكیلَ( ُیچ یک از گروه 4زىان ىصاةلَ )

( کصی ةرٌده اشث کَ کاالی دوم را زودجر در كصيث ىظخع طده كرار داده ةاطد. در 2َ ة 2آورده ةاطد. در طرایؿ ةراةر )

 .( کصی ةرٌده اشث کَ کاالی اول را زودجر در كصيث ىظخع طده كرار داده ةاطد0ةَ 0طرایؿ ةراةر )

جیو  0رحهَ گروُی ُا در ى طّد. جعداد جیو ىصاةلات در ىرحهَ اول ةَ غّرت گروُی و شپس جک حذفی ةرگزار ىی (11ماده 

 .کٍد جیو ةرجر ةَ ىرحهَ ةعد غعّد ىی 2ُا ةا یکدیگر ىصاةلَ داده  در ُر گروه اشث. ایً جیو

 .ُا كرار خّاُد گرفث کاالُا ةَ غّرت جک جک در اخحیار جیو( 11ماده 

اىاٌث داده و یا از آٌِا رةات ُر جیو ىی ةایصث دو رةات داطحَ ةاطد. جیيِا ٌيی جّاٌٍد رةات خّد را ةَ شایر جیيِا  (12ماده 

 .ةگیرٌد. در غّرت اٌجام ایً کار ُر دو جیو )اىاٌث دٍُده و اىاٌث گیرٌده( حذف خّاٍُد طد

 


