
 Robot bowling ربات                                           

 مقدمه

هدف از برگزاري اين رقابت شبیه سازي ورزش جذاب و پر هیجان بولینگ است. در اين رقابت تیم ها در قالب انجام مسابقه ربات 

 .استفاده از اهرم ها را اجرا نموده و از ايده هايمورد عالقه خود، مفاهیم آموزش ديده از قبیل ساخت گیربكس، ساخت شاسي و 

 .يكديگر بهره علمي مي برند

 شرایط سنی 

 دبستان مي باشد. چهارمتا  دوماين مسابقات ويژه دانش آموزان پايه هاي  

 زمین مسابقه 

    متر طول دارد 3ابعاد زمین اين مسابقه حداکثر  

  است سانتي متر 052حداکثر گیري ربات تا پین هاي هدففاصله محل قرار . 

   عدد مي باشد 6تعداد پین هاي هدف.  

 

 

  سانتي متر 5.5 ر، قطسانتي متر 05 ابعاد پین هاي هدف : ارتفاع 

 



 است  سانتي متر5    قطر توپ حدود.  

  است  گرم 62  وزن توپ حدود .  

  

 ویژگی های ربات 

  الزاما بايد از قطعات آريانا يا قطعات مشابه باشدکلیه قطعات استفاده شده در ساخت ربات.  

 کرد از نیروي کش يا موتور استفاده میتوان براي ضربه زدن به توپ . 

  موتورهاي استفاده شده در ربات از نوع ZGA25r يا ETONM با میزان RPM دلخواه مي باشد.  

   ولت مي باشد 20منبع تغذيه براي راه اندازي ربات باتري با ولتاژ حداکثر.  

 

 

 

 نحوه برگزاری مسابقه 

  تیم مي تواند شامل يک يا دو نفر به عنوان اعضا باشد.  

  اشته باشددر اين مسابقه دانش آموزان بايد رباتي بسازند که قابلیت پرتاپ توپ به سمت پین هاي هدف و انداختن آن ها را د. 

   بار پرتاب، به  3بار فرصت پرتاپ توپ را دارد. مجموع امتیاز تیم ها بعد از  3راند برگزار خواهد شد، در هر راند هر تیم  0اين مسابقه در

  .عنوان امتیاز آن راند براي تیم ثبت خواهد شد

   درصد از کل شرکت کنندگان با هم به رقابت مي پردازند به گونه اي که تیم هايي که بیشترين امتیاز را به دست  32در فینال اين مسابقات

  .آورند، برنده نهايي مسابقه خواهد بود

 ،دقیقه خواهد بود 3حداکثر زماني که از طرف داور به هر تیم در هر راند داده مي شود.  

 

 



 نحوه امتیاز دهی 

      هر پرتاب مي تواند از يک تا هر شش پین هدف را از حالت ايستاده، به روي زمین بیندازد. به ازاي هر پین که با ربات در                                                       

  .امتیاز مثبت مي گیرد 22تاب ربات به زمین بیفتد، تیم پر

    ا به زمین بیندازدهر تیم حداکثر سه بار مي تواند توپ ها ر. 

 چارت سازمانی

  .تیم ها بايد قبل از شروع مسابقات و در زمان تعیین شده ثبت نام نمايند -2

  .فرايند ثبت نام شامل : پیش ثبت نام، ارسال مدارک و پرداخت هزينه مي باشد -0

عي از قوانین جديد بر عهده تیم ها امسئولیت هر گونه بي اطلقوانین مسابقات ممكن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند.  - 3

 . خواهد بود

 . تصمیم نهايي در مورد هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به عهده داور و کمیته برگزاري مسابقات خواهد بود - 4

م لاه به داور گزارش شود، به شكاياتي که بعد از اين زمان اعفاصله بعد از پايان مسابقلاهر گونه اعتراضي بايد در طول اجراي مسابقه و يا ب - 5

  .شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد

 .در هر صورت تصمیم نهايي به عهده داور و بر اساس قوانین کمیته برگزاري مسابقات خواهد بود - 6

 بر اساس تعداد تیمهاي شرکت کننده در هر لیگ میباشد  نحوه تعیین تعداد تیم هاي برتر براي اهدا تنديس مسابقات و جوايز - 5 

سوم مدال و لوح تقديرو تیم چهارم و وتیمهاي دوم  مدال ولوح تقدير ،تنديس و اول تیم ها توجه داشته باشند براي تیم  تذکر مهم:  

 پنجم لوح تقدير داده خواهد شد 

 .تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد 4در صورتي که تعداد تیم هاي شرکت کننده در هر لیگ به  - 9


