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 مقدمه : 

دارد که   ی کننده در به ثمر رساندن اهداف ن ییعلوم نقش تع ی در اغلب شاخه ها  شرو،ی علم پ ک یبه عنوان  کیربات

  ی ز یر در برنامه ی ریپذ  انعطاف لیآن ها شده است. رباتها به دل  دنیرس  سرانجام  مانع از به  یانسان یت هایمحدود

  ی لحاظ کردن دقت   ایاست و    زیمخاطره آم  انسان یکه برا  ییها  تیانجام مأمور  ،یبهره ور  شیباعث افزا  توانند یم

باعث  ربات،    ی طراح ساخت و  یی و توانا  ک یدانش آموزان با ربات  یی شوند. آشنا  ست،یکه انسان قادر به محاسبه آن ن

 . شود ی آنها م ی توانمند  یو ارتقا  یخودباور  هی روح جادیا

 اهداف: 

 : با هدف kidcod  مسابقات

 ی سیو برنامه نو  کیالکترون-  کیمکان نه ی دانش آموزان در زم  یکشف استعدادها -1

 ی ری ادگیآموزش و  جان یه جادیا -2

 یک یربات یدانشها  نهیکودکان و نوجوانان در زم یتوانمندساز -3

 .شد  خواهد  برگزار یی دانش اموزان دوره اول و دوم ابتدا ن یدانش آموزان در ب  تیرشد خالق -4

 :اتمسابق معرفی

 .انجام خواهد شد  kidcod.ir تیمراحل ثبت نام در سا ه یکل ✓

 .اهدا خواهد شد   دگان یبه برگز ژهیو ز یجوا یدانش آموزان کل ی برا زه یانگ  جادیمسابقات جهت ا انیپا در ✓

 .شرکت در مسابقات اهدا خواهد شد  یگواه شرکت کنندگان  ه یکل  به ✓

با حما  نیا ✓ از مسابقات  ترب  تی دوره  و    ی مدرس و معاونت علم  ت یو مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه 

 .برگزار خواهد شد  یجمهور استیر ی فناور

 . مدرس  برگزار خواهد شد   تیکه در محل دانشگاه تهران و دانشگاه ترب  ی مسابقات به صورت حضور ✓
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  میت  طیشرا

  م به باالراچه ایه : پ ی نس گروه  ✓

  نفر 4ثر ک: حدامتی هر  عضایا دادتع ✓

  ربات طیشرا

 50cm*50cm*50cmثر ک: حدا اترب دبعاا ✓

 4kgثر کحداو   1kgحداقل  :  اتوزن رب ✓

 سیم دار یا بی سیم:  اتنترل ربک ✓

   لت و 24ثر  ک: حدا اترب یربات ✓

 

 مسابقه  طیشرا

  ایه متیو    ند یشوم یند تقسیم ب تیمی  4 ای ننده در گروهکت کشر ایمهتیمیباشد. 3*3زمین مسابقه به ابعاد 

به  اول و دوم هرگروه  تیم های . است دقیقه 5ت زمان هر مسابقه . مد  با یکدیگر به رقابت میپردازند هر گروه 

تیم دوم گروه زوج و تیم دوم گروه فرد با تیم اول گروه زوج رقابت  مرحله بعد صعود میکنند.تیم اول گروه فرد با  

پس از این مرحله مسابقه به صورت حذفی برگزار میشود. در    .(Bبا تیم دوم گروه   A)مثال تیم اول گروه   میکنند 

ه از  ک  ییها م یت .نهایت یک فینال و یک دیدار رده بندی برگزار میشود که نفرات اول تا سوم معرفی میشوند 

ربات   .باشد یها م م یبه عهده خود  ت ز یوجود نو  ایو   یهرگونه اختالل فرکانس کنند یاستفاده م  م یس  یکنترل ب

مانع   ا یرفته و  فیربات حر ر یز د یربات نبا م یس هایی که از کنترل سیم دار استفاده میکنند دقت کنند که 

کنترل ربات دقت   یها م یشود. )در انتخاب اندازه س  ی خطا محسوب م زین نیگردد که ا ف یحرکت ربات حر

 (د ییفرما

  شدن برنده  طیشرا

  10. اگر رباتی به مدت برنده است که ربات حریف را به چاله ها انداخته یا باعث از کار افتادن آن ها شوند  یمتی

 ثانیه بدون حرکت باشد،توسط داور بازنده اعالم میشود. 

درمرحله حذفی مساوی نداریم ،اگر رباتی در وقت قانونی موفق به شکست حریف نشد،دو تیم باید در مرحله  

پرچم به رقابت با یکدیگر بپردازند.قانون پرچم بدین صورت است که پس از پایان وقت قانونی دو پرچم در دو  
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به سمت پرچم ربات حریف حرکت   دقیقه فرصت داده میشود تا   2طرف میز قرار داده میشوند و به دو ربات  

)اگر در حین برگزاری مسابقه دروقت پرچم ،رباتی  کنند .رباتی برنده است که سریع تر به پرچم حریف برسد 

 داخل چاله بیافتد یا از حرکت بایستد ،ربات حریف برند اعالم میشود( 

 

 خطا

استفاده از ربات با   اتتشار مایعات باشند.ربات ها باید فاقد سالح های پرتابی، سالح آتش زا ،امکان  ✓

 قابلیت پرواز ممنوع است.

منوع است.درصورت انجان این عمل به گروه خاطی اخطار  مس ربات ها توسط اعضای تیم ها مل ه نوهرگ ✓

داده میشود یا بازنده آن مسابقه خواهد شد)اگر تیمی اخطار بگیرد در صورت مساوی شدن در وقت  

 برنده اعالم خواهد شد(  قانونی ، تیم حریف، 

هر گونه توهین به داور یا اعضای تیم حریف، خلل در برگزاری مسابقه طبق نظر کمیته برگزاری   ✓

 مسابقات بررسی خواهد شد و امگان حدف تیم از کل مسابقات را خواهد داشت.

 آن ها خواهد شد.  می توسط شرکت کنندگان باعث حذف ت یعمد  ز ینو جاد یهرگونه ا ✓
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  میت  طیشرا

  به باال سوم ایه : پ ی نس گروه  ✓

  نفر 4ثر ک: حدامتی هر  عضایا دادتع ✓

  ربات طیشرا

 25*25*25حداکثر :  اترب دبعاا ✓

 kg*2ثر ک: حدا اتوزن رب ✓

 سیم دار یا بی سیم:  اتنترل ربک ✓

   لت و 12ثر  ک: حدا اترب یربات ✓

 متر باشد. 1اقل د در صورت استفاده از کنترل سیم دار ، طول سیم مورد نظر باید ح ✓

 باشد. و هم حمل توپ  برای شوت زدن توپهم ربات باید دارای سیستمی  ✓

 مسابقه  طیشرا

 توپ توپ پینگ پنگ است.   در ابعاد ه را پرتاب کند . توپ مسابقه  ق ربات باید قادر باشد توپ مساب  رسیستم شوت

دو  دو ربات حریف در برگزار خواهد شد .  مه یدو ن  نیمسابقه در ب ن یزم ض یو با تعو  یاقه یدق 2 مه یمسابقه در دو ن

باید یه سمت  د. با سوت داور دو ربات  ر،توپ در وسط زمین قرار دا  قرار میگیرند جلوی دروازه خود  زمین    طرف

 شروع کننده مسابقه است. ،عتر به توپ برسد ی، هر رباتی سر توپ حرکت کنند 

دو ربات باید تالش کنند تا توپ را به دروازه حریف هدایت کند و ربات حریف باید مانع رسیدن توپ به دروازه  

  روازه رقیب کند برنده اعالم میشود. توپ را وارد د  برای اولین باز بتواند هر کدام از ربات ها که  ،  خود شود. درنهایت  

  ، مهیدر دو ن   دو ربات  یدر صورت تساوو یا    نتوانند گل بزنند   کدام از دو رباتچهی  در مدت زمان تعیین شده  اگر

باشد    یم   فیهدف گل زدن به حر  ستیدر مسابقات ربات فوتبال  د یتوجه داشته باش   اجرا خواهد شد .  یپنالت  یقانون

اگر    ن یکردن بپردازند.همچن  ی کرده و صرفا به فوتبال باز   ی ربات کامال خوددار   2  نی ب  ی ریاز درگ  د یها با  م یو ت

در    کرد.  اهد خو  افتیدر  یضربه بزند اخطار انظباط   فیتوپ به ربات حر  یر یعمدا صرف نظر از محل قرارگ  یربات

گروه فرد با تیم دوم گروه زوج و تیم دوم  به مرحله بعد صعود میکنند.تیم اول  اول و دوم هرگروه  تیم هاینهایت 

پس از این مرحله مسابقه     .( Bبا تیم دوم گروه    A)مثال تیم اول گروه   گروه فرد با تیم اول گروه زوج رقابت میکنند 

به صورت حذفی برگزار میشود. در نهایت یک فینال و یک دیدار رده بندی برگزار میشود که نفرات اول تا سوم  

به عهده   ز یوجود نو  ایو  یهرگونه اختالل فرکانس  کنند ی استفاده م م یس  یکه از کنترل ب  ییها میت  .معرفی میشوند 

ربات    ری ز  د یربات نبا  میس   ربات هایی که از کنترل سیم دار استفاده میکنند دقت کنند که  .باشد یها م  م یخود  ت
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  ی ها  م یشود. )در انتخاب اندازه س   ی خطا محسوب م  زی ن  نیگردد که ا  فیمانع حرکت ربات حر  ایرفته و    فیحر

 (د ییکنترل ربات دقت فرما

 

مکان  صاحب توپ از    م یرا ترک نموده و ت  ن یمقابل به طور کامل زم  م یربات ت   ی،: در زمان پنالت   ی نحوه پنالت 

در    م یشدن هر دو ت  یدر صورت مساو  خواهد کرد.  یاقدام به شوت زن  ن یوسط زممشخص شده توسط داور در  

شدند ، نقطه شروع ضربات    یمساو  م ی، اگر باز هم هر دو ت  شودی تکرار م  ی، تا سه مرتبه ضربه پنالت  یضربات پنالت

 عقب تر خواهد رفت. 

 قوانین مسابقه : 

مسابقه نگه داشته شده و    ،داور   صیبا تشخ  گری د ک یو قفل شدن ربات ها در   م یدو ت ی ریدر صورت درگ  ✓

 را شروع خواهد نمود.   ی جدا نموده و مجدداً باز گری د ک یخود داور ربات ها را از 

  ن یوسط زم  رهیرا از دا  ی نموده است باز  افتیکه گل را در  ی میدر صورت گل خوردن جهت شروع مجدداً ت ✓

 . ردیگ ید قرار م خو مه یکه گل را به ثمر رسانده است در محوطه جر ی میشروع خواهد نمود و ت

 منجر به حذف ربات خطاکار خواهد شد. یاخطار انظباط 2گرفتن   ✓

کنند.در صورت    یمطلق خوددار   نو از دفاع کرد باشند    گریکد یگل زدن به    ی برا  در تالش   د یها با  میت ✓

 تواند به اپراتور اخطار دهد.   یاز حد داور م  شیدفاع ب

 

 خطاهای مسابقه :

 . ربات شود  ییکه منجر به جابجا  میس  دنیکش ✓

بدون در نظر گرفتن محل توپ و جهت حرکت  ، از پشت    ا یاز کناره ها و    فی به ربات حر  می ضربه مستق ✓

 .  نیتوپ در زم

 افراد تیم به ربات های خود یا ربات حریف  ن ی یا دست زدکیزیتماس ف ✓

 هر گونه سیستمی که منجر به ضربه زدن به ربات حریف شود. ✓

 شدن افراد تیم به محوطه زمین مسابقه وارد  ✓

 

 زمین مسابقه :
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 متر میباشد. 3* 2ابعاد زمین   ✓

 برروی زمین قرار دارد.  کامال  زمین مسابقه از جنس بنر میباشد و ✓

 زمین مسابقه دارای روکش سبز رنگ و کامال شبیه زمین فوتبال خط کشی شده است. ✓

 سانتی متر میباشد. 45*17ابعاد دروازه  ✓
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 راهنمای ربات حل ماز کنترلی 

 
 

•  
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  میت  طیشرا

 دبستان   دوره اول و دوم دانش آموزان    : سنی گروه  ✓

  نفر 4ثر ک: حدامتی هر  عضاید اداتع ✓

  ربات طیشرا •

  : آزاد باتوزن ر ✓

  : آزاد باتر دبعاا ✓

 ولت 12ثر ک: حدا تغذیه منبع  ✓

  یعموم  نیقوان •

 .  تنها میتواند یکبار و برای یک تیم در مسابقه استفاده شود  باتهر ر ✓

سانتی   75و ابعاد مسیر که ربات باید درآن حرکت کند    متر است.  2.5متر و عرض  3ابعاد زمین طول   ✓

 متر است.  

در ایتفاد از قطعات مختلف در ساخت ربات   .  بدنه ربات میتواند از نوع فلزی، پالستیک یا پلکسی باشد  ✓

 .  محدودیتی وجود ندارد

 .د س رب finish  به نقطه ن ازم نیمترکرده و در  کشروع   startقطه از ن بات باید ر ✓

  ی جهت روشن کردن برد راه انداز خود و آماده ساز  میبه هر ت   یا  قه ی دق  3زمان    کی در زمان شروع مسابقه داور  

مسابقه اجازه دست زدن به ربات خود را ندارند. هر گونه تماس    ی اجرا  نیدهد و شرکت کنندگان در ح یربات م

برد راه انداز    یل یرقابت اگر به هر دل  نیدر ح  شود.  یم  می مسابقه باعث حذف آن ت  یشخص با ربات در زمان اجرا

  ی مگروه اجازه    ی از اعضا  ی کیداور بدون نگه داشتن زمان، به    فتد،یب  ا ینصب شده از ربات جدا شده و    یباتر  ای

بنر چاپ شده است. رباتها    ی رو   در   ر یرنگ است و مس  د ی بنر سف  نیجنس زم   ربات نصب کند.  یدهد که آن را رو 

. طول مسیر دارای دیواره هایی است که  کنند   یرا ط   ر یمس  ی حرکت کرده و تا انتها  ر یمس  ی از ابتدا  ستیبا  یم

   برخورد ربات ها با دیواره ، امتیاز منفی کسب میکندد.  برخورد داشته باشند. در صورت ن ربات ها نباید با آ

 

 تخلفات

 امتیاز منفی خواهند داشت 1-  بقه م مساجادر حین ان  اتنترل ربکیم  س شیدن ک ✓

 امتیاز منفی خواهد داشت. 2-  ابقه م مسجادر حین ان ستدا  ب اتربجا کردن باج ✓
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 زمین مسابقه

 

.  

 

 


