بسمه تعالی

مستندات انجمن علمی رباتیک
آفت داوش به کار وبسته آن ,ي آفت کار دلبستگی وداشته به آن است.

امام علی (ع)

اجنمن علمی رابتیک
ارائه درخًاست برگساری مسابقه رباتیک
پَستز ٍ قَاًیي هسببقبت:

ًخستیي هسببقبت رببتیک داًشگبُ یبسَج
هدوَػِ قَاًیي

لیگ تعقیب خط
 3اسفٌذ 1331
داًشگبُ یبسَج

قًاویه کلی:
 oارتببط رببت بب ّز پزداسشگزي در خبرج اس پیست هوٌَع است.
 oحذاکثز ابؼبد رببت 55*55*55
 oسهبى بزگشاري هسببقِ ،بزاي ّز تین  52دقیقِ خَاّذ بَد(.دٍ سهبى  12دقیقِ اي)
ّ oزتین در ّز سهبى ،سِ ببر فزصت دارد تب بزاي ثبت رکَرد سهبًی ٍ کسب اهتیبس ،هسیز را طی کٌذ.
 oدر سهبى آهبدُ سبسي ٍ ،یب در سهبًْبي بیي سِ ببر طی هسیز ،تغییزات خشئی هدبس است هبًٌذ :تؼَیط
تبیزّب ،تٌظین سٌسَرّب ٍٍ ، ...لی پزٍگزم کزدى هدذد رببت ٍ یب تؼَیط هیکزٍ هدبس ًوی ببشذ.
 oهسیز داراي ًبحیِ ّبي هختلف بَدُ ٍ ّز ًبحیِ اهتیبس هزبَط بِ خَد را دارد.
 oسهبى بب استفبدُ اس سبػتْبي سهبى سٌح دستی یب الکتزًٍیکی اًذاسُ گیزي هی شَد.
 oتشخیص هَارد هزبَط بِ اهتیبسدّی ٍ تصوین ًْبیی راخغ بِ قسوتْبي هختلف هسببقِ ،هٌحصزا بِ
ػْذُ داٍراى استّ .وچٌیي در صَرت بزٍس هَارد پیش بیٌی ًشذًُ ،ظز کویتِ داٍراى تؼییي کٌٌذُ
است ٍ ّیچ اػتزاظی پذیزفتِ ًیست.
 oیک هٌبغ تغذیِ دٍبل (دٍتبیی) بب هشخصبت ٍ 32لت  3 ،آهپز در اختیبر تیوْب قزار هی گیزد .داشتي
سین بزاي استفبدُ اس هٌبغ تغذیِ بِ ػْذُ تین ّب هی ببشذ.
 oحذاکثز ٍلتبص رببت ٍ 15لت ٍ حذاکثز دٍر هَتَر قببل استفبدُ در رببت  rpm 652هی ببشذ.
ٍ oخَد بذًِ بزاي رببت الشاهیست ( هذار الکتزیکی رببت ًببیذ هشخص ببشذ)

شرایط زمیه:
 سهیي هسببقِ اس خٌس  MDFیب ًئَپبى بِ رًگ سفیذ بَدُ ٍ ًَاري سیبُ رًگ بب ػزض تقزیبی 11
هیلی هتز هسیز حزکت رٍببت را هشخص هی کٌذ.

 هسیز داراي بزیذگی ّبیی بب طَل حذاکثز  5سبًتی هتز خَاّذ بَد.

5cm

 در طَل هسیز اًحٌب بب شؼبع حذاقل  15سبًتی هتز ٍخَد دارد.

15cm

 هسیز شبهل ساٍیِ است .ایي ساٍایب حذاکثز  32درخِ ّستٌذ.

 پٌْبي هسیز هوکي است بیي  2تب  12سبًتی هتز افشایش یببذ ،کِ ایي تغییز حذاکثز تب  15سبًتی هتز
در طَل هسیز اداهِ خَاّذ داشت
4cm

 هسیز هوکي است داراي ًبّوَاري بِ شکل سیز ببشذ .ارتفبع ًبّوَاري حذاکثز  1سبًتیوتز است

 هسیز داراي یک یب چٌذ سطح شیبذار (پل) خَاّذ بَد .شیب صؼَد ٍ سقَط حذاکثز  32درخِ ٍ ارتفبع
آى  52سبًتیوتز است

 قسوتی اس هسیز بِ صَرت پلِ خَاّذ بَد کِ ارتفبع پلِ ّب  5سبًتیوتز ٍ طَل آًْب حذاقل  15سبًتیوتز
است

5cm

15cm

 ممکه است در قسمتی از مسیر باد با سرعت ي قدرت زیاد از ريبري به ربات برخًرد کىد.

 هیلِ ّبي استَاًِ اي شکل بب شؼبع حذاکثز  5هیلیوتز در قسوتی اس هسیز کٌبر ّوذیگز قزار دادُ شذُ
است.

 قسوتی اس هسیز شیب حذاکثز  55درخِ ٍخَد دارد در ایي قسوت فقط خط هستقین ٍخَد دارد.

 در ابتذاي هسیز خبک ریختِ شذُ است.

 بؼذ اس ّز تغییز در هسیز 52 ،سبًتی هتز هسیز هستقین ٍخَد خَاّذ داشت
ًکتِ هْن  :توبهی اػذاد هزبَط بِ هشخصبت سهیي ،حذاکثز داراي  % 15خطب ّستٌذ
تَخِ  :قَاًیي هسببقِ هوکي است تغییز کٌذ .بٌببزایي کلیِ ي شزکت کٌٌذگبى هَظفٌذ بِ طَر هستوز سبیت
هسببقبت را بزرسی کزدُ ٍ اس تغییز قَاًیي هطلغ شًَذ.
Roboticyu.mihanblog.com
ّزگًَِ سَال در هَرد قَاًیي را هی تَاًیذ اس طزیق پست الکتزًٍیکی سیز بب هب در هیبى بگذاریذ:
yurobotic@gmail.com

