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 : مقدمه( 1بخش 

 نهیدر زم تیارائه ابتکارات و خالق یپژوهشگران نوجوان برا بیو ترغ قیدانشآموزان و با هدف تشو یسطح علم یبه منظور ارتقا

بسازند که بتواند  یربات دیمسابقه، دانش آموزان با نیشود. در ا یبرگزار م ابیریدوره از مسابقه ربات مس نیربات، اول کنترل ساخت و

که به صورت هوشمند و بدون استفاده از کنترل و دخالت انسان بتواند  ی. رباتدینما یمشخص شده را ط ریمس زمان نیدر کمتر

با  ریمس یداده و آن را دنبال کند و در انتها صیتشخ یصفحه مشک یرا بر رو دیسف ریمس ای و دیصفحه سف یرا بر رو یمشک ریمس

 متوقف شود یالمان با رنگ مشک کیبه  دنیرس



 : شرکت کنندگان طیا( شر2بخش  

هزار تومان در این مسابقات شرکت نمایند. دانش  50با پرداخت فقط  توانند یمتوسطه مو دوم اول  یدانش آموزان دوره ها تمام

 آموزانیکه در ورکشاپهای آکادمی دانش پژوهان آتی شرکت کرده اند بصورت خودکار در این مسابقات شرکت داده شده اند.

نهایی کرده و در اردیبهشت  3ین فایل ذکر شده است تا تاریخ هم 4تمامی شرکت کننده گان باید مستندات خود را که در بخش 
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 : اثر یاختصاص طیشرا( 3بخش  

 متر باشد. یسانت25×25×25از   شتریب دیابعاد ربات نبا یوزن ربات وجود ندارد ول یبرا یتیمحدود .1

 شود.ی ضرب م0/99در   میکمتر باشد زمان رکورد به دست آمده ت ایمتر و  یسانت15×15×15که ابعاد ربات   ی: درصورت تذکر

 هستند.PICو  Arduino ،AVR  یو بردها کروکنترلرهایشرکت کنندگان فقط مجاز به استفاده از م .2

 ستفاده نمود.ا نویآردو یلدهایتوان از ش یم یول ستیآماده مجاز ن ابی ریمس یاستفاده از بردها .3

 در انتخاب نوع سنسور وجود ندارد. یتیمحدود چیه .4

 سنسور باشد.8از   شتریب دیمورد استفاده نبا یحداکثر تعداد سنسورها .5

 شود. یضرب م0/99در   میزمان رکورد به دست آمده ت ،یداخل یدر صورت استفاده از باطر .6

. )درصورت استفاده ستی( مجاز نیمیس ای موتی)ر یهرگونه کنترل انسان ایو  ستیاز پ رونیاستفاده از هر گونه پردازشگر در ب .7

 باشد.( دیبا هیتغذ یها میس رون،یربات با ب یارتباط لهیوس تنها هیاز منبع تغذ

داده  صی، بلوتوث و ...( در هر مرحله از مسابقات که تشخ یفا یدر کنترل ربات )وا ی: درصورت اعمال هر نوع دخالت انسان تذکر

 از چرخه مسابقات حذف خواهد شد  متخلف میشود، ت

 

 :آثار ازیمستندات مورد ن( 4بخش  

 :شده قرار داده و در سایت آکادمی دانش پژوهان آتی بارگذاری نمایید Zipرا در یک فایل  لیذ مستندات

 PDFو Wordشده در قالب   لیتکم1برگ   هنمون .1

انجام  دیسازنده ربات با میو ساخت ربات )همه مراحل توسط ت یساز هیشب ،یگزارش ساخت ربات شامل مراحل طراح .2

 خواهد شد.( دهیاز گزارش ساخت پرس یسواالت یداور مصاحبه گرفته باشد و در

نرم افزار و  طیدر مح یسیو کدنو یساز هیو ساخت ربات )شب یاز روند طراح یقهایدق3  لمیف کیعکس و 5حداقل   .3

دوره  "با عنوان  ینوشته ا دیبا یارسال یها لمی( در فلمیدر عکس ها و ف میت یضور اعضابا ح ربات روند ساخت نیهمچن

 نوشته شده باشد.(A4کاغذ   کی یرو " یبردار لمیروز ف خیطور تار نیهم و دانشگاه تهران یسیمسابقات کدنو

http://www.4adateam.com/


انطباق ربات با  یبالفاصله بعد از بررس1مطابق با جدول )  یریاثر با ربات و رکورد گ یاختصاص طیچک کردن شرا لمیف .4

 نشده باشد.( شیرایبوده و و وستهیپ دیبا لمیف نی. اردیصورت گ یریرکورد گ دیبا ،یاختصاص طیشرا

  بکار رفته در پروژه یلهایفا ریکاتالوگ سنسورها، ماژول ها و سا ،یساز هیشب لیبرنامه، فا لیاثر شامل فا یمستندات فن .5

 کاتالوگ ،یساز هیشبمسابقه انجام شود ریعمود بر مس هیاز زاو ،یبردار لمیالمقدور ثابت و ف یحت ن،یدورب تیموقع  تذکر 

 بکار رفته در پروژه( یو کتابخانه ها لهایفا ری( ماژول ها و ساتیتاشی)د


