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 پارک نوری  –لکوروبو    گی ل ن یقوان

 : یعموم ن یقوان

 .باشند یم  گی ل ن ی مجاز به شرکت در ا 1389/ 01/ 30تا  1392/ 30/01 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 و  ( LECO.ir)ایران  لکو  ت یبخش لکوروبو سااز مجموعه قطعات موجود در    ستیبا ی قطعات استفاده شده در ربات م یتمام •

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

 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  •

  ن ی شتری که ب  یگروه  انی. در پاتا موانع را بیندازدکند    تیچراغ قوه هدا  کیربات را با استفاده از    ستیبا  یم  میت یاز اعضا  یک یمسابقه    ن یدر ا

 زمان کسب کرده باشد برنده است.  نیدر کمتر را  ازی امت 

 مسابقه  ن زمی •

 در سرتاسر آن وجود دارد.  متریسانت  1۰به ارتفاع   یا وارهیکه دبوده  متر 25/1متر در  5/2 مسابقه در ابعاد ن ی زم

به آنها برخورد کرده و آنها را    دیوجود دارد که ربات با  ییمانع ها  ری مشخص شده است. در طول مسبه عنوان نقطه شروع    ی محل  ن یدر زم

توانند همه    یهستند. ربات ها م  سازه سبک استاندارد با قطعات پک رباتیک  کیها    عمربوط به خود را دارد. مان  ازی سرنگون کند. هر مانع امت 

یری مسزمان ربات محاسبه می گردد. ربات می تواند از هر    آخرین مانع را بیندازد  هر وقت ربات   از آنها را کسب کنند.  یبخش   ایو    ازاتی امت 

 یندازد. موانع را برده و حرکت ک
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 .دارد درجه ۹۰ یگوشه ها  ن ی زم

 روشن است.   طی وجود ندارد. اما مح ن ی در زم   می نور مستق

 و ابعاد ربات   کیمکان •

باشد، استفاده از هر   (LECO.ir)   لکوایران ت یسا ایو  لکوروبو یاز مجموعه قطعات موجود در بسته ها ستی با یقطعات استفاده شده م  ه ی کل

 . ستی ربات مجاز ن یبرا گرید لهی نوع وس

 ندارد.  یت یربات محدود یچرخ ها اد آموز است و تعددانش  اری شکل ربات در اخت 

 ربات   هیتغذ •

 ولت است.  ۶رباتها  ه یولتاژ تغذ

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

صورت ربات مجاز به شرکت در مسابقه    ن ی شود در ا  ولت   ۷از    شتر ی ب  دیگردد نبا  ی موتور ها م  لیکه تحو  ی ولتاژ  زانی م  ی طیشرا  چی تحت ه 

 نخواهد بود.  
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 باشد.  یلکو مجاز م  ت یموجود در سا یها  یقابل شارژ، فقط باتر ی ها  یدر صورت استفاده از باتر

  یبند  زمان •

 ثبت کند.  کوردر  2حداکثر زمان دارد تا   قهی دق  ۴ربات به مدت 

 ازی و کسب امت ییاجرا ن یقوان •

 شود .  یانجام م مرحله کیمسابقه فقط در 

راغ قوه استفاده شده وجود  در نوع چ  یت یخود مسابقه دهد که محدود  و با چراغ قوه  چراغ قوه داشته باشدخود  یبرا  ستیبا  یهر گروه م

 ندارد.

این حرکت  )  درست قرار دهد.  ری بردارد و در مسربات خود را  می تواند    هیثان  5پس ازشرکت کننده  کند    ریگ  ن یاز زم  یاگر ربات در قسمت 

 . (یک خطا در پی خواهد داشت

  دارد.  یمنف   ازی امت   ۵به ربات توسط دانش آموزان    مانع حرکت ربات شود. هر بار برخورد چراغ قوه  ایبه ربات برخورد کند و    دیچراغ قوه نبا

   امتیاز کم خواهد کرد. ۵برخورد دست به ربات نیز 

توانند ربات را از زمین خارج کرده ربات را تعمیر کنند، در این حالت زمان برای این  در طول مسابقه اگر رباتی خراب شود اعضای تیم می  

 ربات در حال گذر می باشد. این حالت یک خطا هم محسوب می شود. 

 شود.   یکسب شده کم م از ی از کل امت یمنف ازاتی جمع امت 

 اشد.  زمان بدست آورده ب ن یرا در کمتر ازی امت  ن یشتری است که ب یبرنده مسابقه کس

 

 تی موفق یآرزو با

 ی جشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


