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 آتش نشان دوره دوم ابتدایی پیشرفته   –لکوروبو    گی ل ن یقوان

 :یعموم ن یقوان

 .باشند یم گی ل  ن ی مجاز به شرکت در ا  1389/ 01/ 30تا  30/01/1386 ن یب ن یمحاسبه سن، متولد یزمان مسابقه برا   اری با توجه به مع •

 .بالمانع است در لیگ های با سنین باالتر با سن پایین تر حضور دانش آموزان 

باشد (    LECO.ir)    ایرانلکو  ت یبخش لکوروبو سااز مجموعه قطعات موجود در    ستیبا  یقطعات استفاده شده در ربات م  یتمام •

 .ستی در مسابقه مجاز ن گرید له ی از هر گونه وس  دهو استفا

 در محل توسط نماینده انجام می گیرد و برای نفرات برتر دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.   تطبیق شناسنامه •

 مسابقات بصورت غیرمتمرکز بوده و بسترهای الزم برای مسابقات باید از سمت نماینده فراهم شده باشد.  •

باشد و دانش آموزان در تمامی   • بایست ویدئو ها روشن  مراحل در تصویر دیده شوند. فیلم مسابقه بصورت  در زمان مسابقه می 

همزمان و برای هر دانش آموز بصورت جداگانه باید گرفته شود و حداکثر دو ساعت بعد ارسال گردد. فیلم برگزاری مسابقات  

آموز بر   همزمان توسط دبیرخانه ضبط می گردد و با فیلم های ارسالی تطبیق داده می شوند. در صورت عدم ارسال؛ فیلم دانش 

 اساس مستندات موجود حذف می گردد.

 : یاختصاص ن یقوان

 موضوع مسابقه  •

آتش گرفته برسانند و آتش را خاموش    یکرده به محل ها   ت یربات را با استفاده از دسته کنترل هدا  ستیبا   ی م  میت  یمسابقه اعضا  نیدر ا

وقتی که    کسب کرده باشد برنده است.  زمان  ن یرا در کمتر  ازی امت  ن ی شتری که ب  یگروه   انیمربوط به خود را دارد. در پا  ازیکنند. هر آتش امت 

 می گردد.  رکورد ثبتآخرین آتش خاموش گردد زمان 

 مسابقه  ن یزم •

 در سرتاسر آن وجود دارد.  متریسانت  1۰به ارتفاع   یا وارهیبوده که د متر 25/1متر در  5/2 مسابقه در ابعاد ن ی زم
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 و ابعاد ربات  کیمکان •

گروه  تیربات لکو و با سا یاز مجموعه قطعات موجود در بسته ها ستیبا ی( مقیاطفا حر ستمی قطعات استفاده شده در ربات )به جز س هی کل 

.  بدنه، حرکت، کنترل و  یاقسمت ه یبرا تی به جز قطعات موجود در سا گرید لهی ( باشد. استفاده از هر نوع وس LECO.irلکو )  انی دانش بن 

توانند   یم یدر ربات آزاد است و شرکت کنندگان از هر طرح قیاطفا حر ستمی . فقط سستی ربات مجاز ن ی( براقیاطفا حر ستمی )به جز س . . 

با داور خواهد    ردموا   ن ی ا  ه ی کل  صی. تشخ ندیکه به شمع برخورد نکنند و آن را واژگون ننما   یبه شرط   ند،یخاموش نمودن آتش استفاده نما  یبرا

 بود.

 و نرم افزار  یپردازش یها برد •

 . کنترل ربات استفاده کنند یرا نقض نکند. برا 3که ماده  یا لهی و وس دهیتوانند از هر ا ی شرکت کنندگان م

 .آن را خاموش کنند قیاطفا حر ستمی داده و سپس توسط س صیسنسور تشخ لهیآتش را بوس  ستیبا یربات ها م

 ربات   هیتغذ •

 ربات نصب گردند  یرو ایدسته کنترل و  یتوانند رو ی ها م یو باتر ولت است 6رباتها  ه یتغذ تاژول

 باشد.   یمجاز نم گریبه هر شکل د ایخارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور، آداپتور و  هیاستفاده از منبع تغذ

  نیولت شود در ا ۷از  شتری ب دیگردد، نبا ی( مقیاطفا حر ستمی و چه س ی)چه حرکت  موتورها هیکل لیکه تحو ی ولتاژ زانی م یطیشرا  چی تحت ه

 رکت در مسابقه نخواهد بود. صورت ربات مجاز به ش

 باشند.  یمجاز م )eco.ir)L ایران  لکو ت ی سادر  موجود تنها باتری های قابل شارژ 

 ی بند  زمان •

 ثبت کند. کورد  2حداکثر دقیقه زمان دارد تا  ۴ربات به مدت 

  ازی و کسب امت ییاجرا ن یقوان

 شود.   یبرگزار م  مرحله کیمسابقه در 

محدوده    ن ی اسانتی متری که شمع داخل آن قرار دارد بشود و بعد شمع خاموش شود.    40*40حداقل یکی از چرخ های ربات باید وارد دایره  

 در غیر اینصورت امتیاز شمع محاسبه نمی گردد.نوار چسب دور شعله مشخص شده است.  کیبا 
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شرکت کننده    یآن برا  ازی سقوط خاموش گردد امت   ایاست که اگر شمع با افتادن    یبدان معن   ن یسقوط خاموش گردد. ا  ایافتادن    اب  دیشمع نبا

 . ندارد یمانع دیسقوط نما یل ی گردد. اما اگر شمع بعد از خاموش شدن بنا به هر دل یلحاظ نم

 برنده مسابقه کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کند.  

 قوانین خطاها: 

 باشد. کشیدن ربات با سیم خطا می  •

 برخورد سیم به زمین خطا می باشد. •

 امتیاز را کم خواهد کرد. 5هر خطا  •

در این حالت زمان برای این  کنند،    ری خارج کرده ربات را تعم  نی توانند ربات را از زم  یم  م ی ت   ی خراب شود اعضا  یدر طول مسابقه اگر ربات 

 ربات در حال گذر می باشد.

 تی موفق یآرزو با

 ی جشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


