
 

 

 قوانین مسابقه رباتیک گرایش تعقیب خط

 اول متوسطه دوره

 

 

 موضوع مسابقه .1
ً ىصاةلَ غتّر از یک خط ىظکی ةا غّارض غٍّان طده در اداىَ در کو جریً زىان اشث. اشحفاده از ُر گٌَّ  :1ماده  ُدف از ای

 .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 ةاطد  MDFزىیً ىصاةلَ از جٍس :2ماده
غرض خط ىظکی  چصب ةرق ىظکی( و یا ىصیر چاپ طده ةَ روی ةٍر ةاطد.) ( خط ىظکی ىيکً اشث نٍث ىظکی1جتػره 

 .ىحر اشث( شاٌحی  1/8انی  1/5)ةیً  1/6حدود 
شاٌحی ىحر ىی ةاطد. ةریدگی ُا در كصيث غاف خط كرار  5( ةریدگی در زىیً وجّد دارد. ظّل ةریدگی ُا حداکثر 2جتػره 

 .ةریدگی ُا در ىرز طکصحگی كرار ٌيی گیرد 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 زىیٍَ و رٌگ خط3جتػره 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 .ةاطددرجَ در ىصیر وجّد داطحَ  15( ىيکً اشث یک طیب ةا حداکثر زاویَ 4جتػره 

 در ىصیر وجّد دارد 90( زاویَ 5جتػره 

 .اشث غاف خط آن از وةػد  شاٌث كتم 15درجَ وجّد دارد کَ  90( در ىصیر یک جلاظع 6جتػره 

 :شاٌحی ىحر اشث 10( طػاع پیچ ُا حداكم 7جتػره 

 

 

 :( ىصیر دارای ىارپیچ اشث8جتػره 

 

 

 



 

 
 
 
 

شاٌحی ىحر ةَ غّرت غيّدی روی ىصیر افحاده ةاطد کَ  1*1اةػاد ( در كصيث ُایی از ىصیر ىيکً اشث ىاٌػی ةَ 9جتػره 

 .رةات ةاید از روی آن غتّر کٍد

 

 تمکانیک و ابعاد ربا. 3

َ اةػاد 3ىاده    .شاٌحی ىحر ججاوز کٍد 25*25*25( اشحفاده از ُر ىّجّر و گیرةکصی آزاد اشث. اةػاد رةات ٌتاید از یک ىکػب ة
 .طّد ىی ضرب 9/0در  جیو آىده دشث ةَ رکّرد زىان ةاطد کيحر یا 15*15*15 رةات اةػاد کَ درغّرجی ( 1جتػره 

 
 بزدهای پزداسشی و نزم افشار. 4

جّاٌٍد از ُر ةرد پردازطی و ُر زةان ةرٌاىَ ٌّیصی اشحفاده کٍٍد. در اٌحخاب ٌّع شٍصّرُا  ( طرکث کٍٍدگان ىی4ىاده 

 .ىحدودیحی وجّد ٌدارد
 
 تغذیه ربات. 5

 .ونث ةاطد. در غیر ایً غّرت حق طرکث در ىصاةلَ را ٌخّاٍُد داطث 13ُا ٌتاید ةیظحر از  ( ونحاژ ٌاىی جغذیَ رةات5ىاده 

 ةاطد. ( اشحفاده از ىٍتع جغذیَ خارج از رةات ةَ ُر طکم ىاٌٍد جراٌصفّرىاجّر، آداپحّر و یا ةَ ُر طکم دیگر ىجاز ٌيی1جتػره 

 .گردٌد ُا ةاید روی رةات ٌػب ةاجری

 

 سمان بندی. 6

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

 .ثتث خّاُد طد
 6ان پای جا جیو چٍاٌچَ و طّد ىی طروع گردد ىی ىٍحظر ىصاةلَ از كتم کَ ةٍدی زىان جدول ىعاةق جیو ُر زىان ( 7ىاده 

  .دكیلَ در زىیً حاضر ٌظّد فرغث خّد را از دشث خّاُد داد
 

 قوانین اجزایی و کسب امتیاس. 7
جّاٌٍد ةَ رةات دشث ةزٌٍد. چٍاٌچَ اغضای جیو ةَ رةات دشث ةزٌٍد اىحیاز غفر ةرای  ُا ٌيی ( در زىان ثتث رکّرد جیو8ىاده 

 .رةات در ٌظر گرفحَ خّاُد طد

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

 .خّاُد طد

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

 .ددوم ٌیز طرکث کرده و یک رکّرد دیگر ثتث کٍٍ

 .( ةرٌده ىصاةلَ جیيی اشث کَ ةِحریً رکّرد دور دوم را کصب کرده ةاطد11ىاده 
 .( زىیً دور دوم ىيکً اشث ةا زىیً دور اول ىحفاوت ةاطد12ىاده 

  .( جػداد جیو ُای غػّد کٍٍده ةَ ىرحهَ ةػد ةٍا ةَ جظخیع ُیئث ةرگزاری ىيکً اشث کو یا زیاد طّد13ىاده 


