
حدود مشخصات ربات  مسابقات مھارت

:ھارت در مرحلھ استانی بایستی در چھار چوب مشخصات ذیل بگنجندمربات ھای مسابقات 

توضیحات حدود مشخصات عنوان مشخصھ ربات  #
کیلوگرم ٢.۵: حد اکثر وزن ربات  وزن ربات ١

سانتی متر  ١۵ربات بایستی در یک دایره بھ شعاع 
جای گیرد

ابعاد ٢

در این مرحلھ در صورت ( 
عدم دسترسی ، می توان از 

)سایر چرخ ھا نیز استفاده نمود

ای  خمره * بایستی از نوع ماتریسیترجیھا چرخ ھا 
. باشد 

سانتی متر ٨: حداکثر قطر چرخ 

چرخ ھا  ٣

کیلو گرم  ٢.٣برای وزن ( 
موتور باخروجی گیربکس حد 
RPM 200اکثر   N.m ٠.۴و  

)ی گرددپیشنھاد م

 گیربکس دار  DCسھ عدد موتور 
  

موتور ھا ۴

می توان از سایر پولی و تسمھ 
شکل و یا  Vھا ، تسمھ پولی 

تسمھ پولی با مقطع دایره ای 
  .استفاده نمود

.ترجیھا سیستم پولی و تسمھ تایم پیشنھد می شود سیستم انتقال حرکت ۵

 ۴سانتی متر و عمق دھانھ  ٨با حداقل طول دھانھ 
سانتی متر

گریپر  ۶

می توان از پرو فیل آلومنیوم 
نیز استفاده نمود

میلیمتر٣ با ضخامت ورق آلو مینیوم شاسی ربات ٧

نئوپان رنگ شده جنس زمین  ٨
در صورت عدم استفاده از چرخ 
ماتریسی بایستی خطوط شکستھ 

 ٩٠با حد اقل زاویھ شکست 
درجھ منحنی با حد اقل شعاع 

انتی متر  باشد س ١۵

حد ( شکستھ  مستقیم  مسیر یاستی متشکل از خطوط
منحنی  باشد) درجھ ٩٠اقل زاویھ شکست 

نوع خطوط ٩

می توان از میکرو کنترلر 
نیز استفاده کرد ٨٠۵١

AVRمیکرو کنترلر  ریز پردازنده ١٠

دو نوع چرخ  ماتریسی خمره ای* 



مراحل مسابقات مھارت- رباتیک

١ اسمبل کردن ربات:
ربات بایستی بھ گونھ ای ماژوالر ساختھ شده باشد کھ شرکت کننده درا ین مرحلھ  با در اختیار داشتن ماژول 

وھمچنین اتصاالت مربوطھ این ماژول ھا را ...  ھای  سیستم جرکتی ، شاسی و سیستم ھای الکترو نیک ربات و 
.سر ھم و ربات را آماده نماید

ت توانایی حرکت رباتتس -٢

اضافھ کردن سنسور ھای نوری و اقایی بھ ربات -٣

تست تشخیص مسیر -۴

جھت برنامھ نویسی میکرو ھا شرکت کنندگان می توانند برنامھ ھای از قبل نوشتھ شده را ( طی مسیر مرکب  -۵
ھمراه خود آورده و بھ ھنگام مسابقھ با ایجاد تغییراتی از آن ھا استفاده نمایند، شکل مسیر حرکت نبایستی قبل 

)از آغاز مسابقھ بھ اطالع شرکت کنندگان برسد

حمل جسم -۶



حدود مشخصات ربات  مسابقات مهارت

ربات های مسابقات مهارت در مرحله استانی بایستی در چهار چوب مشخصات ذیل بگنجند:


		توضیحات

		حدود مشخصات

		 عنوان مشخصه ربات

		#



		

		حد اکثر وزن ربات : 2.5 کیلوگرم

		وزن ربات

		1



		

		ربات بایستی در یک دایره به شعاع 15 سانتی متر جای گیرد

		ابعاد

		2



		( در این مرحله در صورت عدم دسترسی ، می توان از سایر چرخ ها نیز استفاده نمود)

		ترجیها چرخ ها بایستی از نوع ماتریسی * خمره ای باشد . 

حداکثر قطر چرخ : 8 سانتی متر




		چرخ ها 

		3



		( برای وزن 2.3 کیلو گرم موتور باخروجی گیربکس حد اکثر 200 RPM و 0.4 N.m پیشنهاد می گردد)

		سه عدد موتور DC گیربکس دار 



		موتور ها

		4



		می توان از سایر پولی و تسمه ها ، تسمه پولی V شکل و یا تسمه پولی با مقطع دایره ای استفاده نمود.

		ترجیها سیستم پولی و تسمه تایم پیشنهد می شود.

		سیستم انتقال حرکت

		5



		

		با حداقل طول دهانه 8 سانتی متر و عمق دهانه 4 سانتی متر

		گریپر 

		6



		می توان از پرو فیل آلومنیوم نیز استفاده نمود

		ورق آلو مینیوم با ضخامت 3میلیمتر

		شاسی ربات

		7



		

		نئوپان رنگ شده

		جنس زمین 

		8



		در صورت عدم استفاده از چرخ ماتریسی بایستی خطوط شکسته با حد اقل زاویه شکست 90 درجه منحنی با حد اقل شعاع 15 سانتی متر  باشد 

		مسیر یاستی متشکل از خطوط مستقیم  شکسته ( حد اقل زاویه شکست 90 درجه) منحنی  باشد

		نوع خطوط

		9



		می توان از میکرو کنترلر 8051 نیز استفاده کرد

		میکرو کنترلر AVR

		ریز پردازنده

		10





* دو نوع چرخ  ماتریسی خمره ای





مراحل مسابقات مهارت- رباتیک

1 اسمبل کردن ربات:

ربات بایستی به گونه ای ماژولار ساخته شده باشد که شرکت کننده درا ین مرحله  با در اختیار داشتن ماژول های  سیستم جرکتی ، شاسی و سیستم های الکترو نیک ربات و ...  وهمچنین اتصالات مربوطه این ماژول ها را سر هم و ربات را آماده نماید.


2- تست توانایی حرکت ربات


3- اضافه کردن سنسور های نوری و اقایی به ربات


4- تست تشخیص مسیر


5- طی مسیر مرکب ( جهت برنامه نویسی میکرو ها شرکت کنندگان می توانند برنامه های از قبل نوشته شده را همراه خود آورده و به هنگام مسابقه با ایجاد تغییراتی از آن ها استفاده نمایند، شکل مسیر حرکت نبایستی قبل از آغاز مسابقه به اطلاع شرکت کنندگان برسد)


6- حمل جسم

