ماموریت غیر ممکن :
هدف این مسااقه

آن اسااک

مالک اص ا ا امایقز ها د یت
طویی

یدیدا ی یدهقتیک د انش آموز محوی فراهم نمقیند ه گون ای
هندی آن خالقیک د مهقیت حل مسااه ی انشآموزان هقشااد ه

شر ک نندگقن هق ا سافق ه از قوه تخیل د خالقیک د همچنین ا سافق ه از دسقیل یایج د

ی سارس مقنند چوب ه سانا ،لیوان یک هقی م صرف ،قیچا د  ...د همچنین مدایات الکاردنیکا
سق ه د نیز هر هقی سق های همچون  Arduinoهاوانند مشکل مطرح شده توسط تیم ادیی یا حل
نمقیند .انش آموزان اجقزه ایند تنهق از اهزایهق د د سقی ا

تو سط میا ی فنا مجقز شنقخا

ما شوند ا سافق ه نمقیند .لی سک قمل اهزای آالت مجقز ،غیر مجقز د ضردیی ماعقق ق اعالم خواهد
شد .تمقما مراحل سقخک یدهقتهق ی محوط ی مسقه قت د ی محل مشخصا

هرای این امر ی

نظر گرفا شدهاسک انجقم خواهد شد .ه منظوی تالش هرای هرقرایی عدالک ،امایقز تیمهقیا

از

تجهیزات ایزان قیمکتر ا سافق ه نمقیند (د یدهقت آنهق ه خوها سقیر یدهقتهق عمل نمقید) هیشار
خواهد هو .
ردههای سنی و گروه بندی مسابقات:
این لیگ ی د هخش  primaryد  secondaryهرگزای میشااو  .تنهق تفقدت این دهخش ی ی هی
سنا شر ک نندگقن آنهقسک.
تمقما شر ک نندگقن لیگ  primaryماهقیسک تق زمقن هرگزایی مسقه قت مار از  14سقل تمقم
سن ا شا هق شند .ه ع قیت یگر ،تنهق ماولدین  29ا سفند  1382ه هعد ماتوانند ی زیر هخش
 primaryشر ک نمقیند.
همچنین تمقما شر ک نندگقن لیگ  secondaryنیز ماهقیسک تق زمقن هرگزایی مسقه قت مار
از  18سقل تمقم سن اشا هقشند .ه ع قیت یگر ،تنهق ماولدین  29اسفند  1378ه هعد ماتوانند
ی زیر هخش  secondaryشر ک نمقیند.

هدیها اسک عدم یعقیک محدد یکهقی فوق موجب حذف تیم از دی یققهکهق خواهد شد .هنقهراین
ی صااویتا
موجو

اههقما ی هریک از این موای دجو

ای حامق ه منظوی اطمینقن ،از طریق ایمیل

ی سقیک هق میا ی فنا همقهنگاهقی الزم یا انجقم هید.

 )1محوطه ساخت
 : 1.1هر تیم ه محوط ی سقخک ،جقیا

طراحا د سقخک یدهقت یا انجقم ما هد ،سارسا ای .

 : 1.2حداقل محوط سقخک هرای هر تیم ه اندازه یک میز اسک.
 )2محوطه بازی
 :2.1اهعق د آیایش محوط ی هقزی ه مقموییاا

یدهقتهق هقید حل نند هساگا ای .

 :2.2ی طول مرح سقخک ،هر تیم ماتواند هرای تسک یدهقت خو ت قضقی سارسا ه محوط ی
هقزی یا هدهد .ه سا ه مقموییک طرح شده د میزان نیقز ه ت سک یدهقتهق ی زمین ،میا ی فنا
هرنقم ای هرای سارسا انشآموزان ه زمین اعالم خواهد نمو .
تذ ر :ممکن ا سک ی هرخا مقموییکهق ،ه هیچ تیما اجقزهی سار سا ه زمین هقزی ا ه ن شو
امق حامق ی اهادای هقزی اجقزهی قلی ره ر ن سنسویهق ا ه خواهد شد.
 )3ابزار و تجهیزات
 : 3.1شر ک نندههق از لپ تقپ هرای هرنقم ییزی یدهقتشقن اسافق ه خواهند ر .
 :3.2لیسک قم ا از لوازم ،اهزای د دسقیل مجقز ،غیر مجقز د توصی شده ،ماعقق ق اعالم خواهد شد.
همچنین مقموییک یدهقتهق پیش از آغقز مسقه قت اعالم نخواهد شد.
 : 3.3هی شارین تعدا موتویهقی هق گر ش قمل همی ش
موتویهق شقمل موتویهقی  DCیق موتویهقیا
هقالی محدد یک هرای هر مسااقه
محدد یک هیشاری یا اعمقل ند.

مار یق م سقدی  4ا سک عد ا سک .این

موقعیک یا گزایش ما نند ما هقشد .این تعدا حد

مقموییک غیر ممکن اسااک اگر چ شااقید یک مسااقه

خق

 : 3.4هی شارین تعدا سردد موتویهق همی ش
محدد یک هر مسااقه

مار یق م سقدی  ۶عد ا سک .این تعدا حد هقالیا

مقموییک غیر ممکن اسااک اگر چ شااقید یک مسااقه

خق

محدد یک

هیشاری اعمقل ند.
 : 3.۵هی شارین تعدا سن سویهقی  IRهمی ش

مار یق م سقدی  ۶عد ا سک  .این تعدا حد هقالی محدد یک هر

مسقه ی مقموییک غیر ممکن اسک اگر چ ممکن اسک یک مسقه
 : 3.۶هیشااارین تعدا ساانسااویهقی  ultra sonicهمیش ا

محدد یکهقی هیشاری اعمقل ند.

مار یق مسااقدی  4عد اسااک .این تعدا حد هقالی

محدد یک هر مسقه ی مقموییک غیر ممکن ا سک اگر چ ممکن ا سک یک مسقه

محدد یکهقی هیشاری اعمقل

ند.
 : 3.7هیشارین تعدا سنسویهقی لمسا همیش

مار یق مسقدی  4عد ا سک .این تعدا حد هقالی محدد یک هر

مسقه ی مقموییک غیر ممکن اسک اگر چ ممکن اسک یک مسقه

محدد یکهقی هیشاری اعمقل ند.

 : 3.8هر تیم ماتواند از اهزایهقی یایج خو اسااافق ه نمقید ه شاارطا
اسااافق ه از آنهق یا ا ه هقشااد .میا ی فنا ممکن اسااک ه

میا ی فنا اجقزهی

لیل ج وگیری از ن ق ققنون د یق

خطرنقک هو ن اهزای موی نظر ،اجقزهی اسافق ه از آن یا صق ی نکند.
 : 3.9هق اجقزه ا ن ه
ما شو

انشآموزان هرای ا سافق ه از اهزایی ی محوط سقخک ،م سهول تیم ماعهد

انشآموزان ما انند چگون از این اهزای ه صویت امن ا سافق ه نند د م سهولیک هر

گون صدم یق یگر ناقیج اسافق ه نق صحیح از اهزای یا هرعهده ماگیر .
 : 3.1۰تیم هق اجقزه ایند هددن هیچ منعا از موا د دسااقیل یایجا همچون موای زیر اسااافق ه
نمقیند:
 -1قغذ  ،دیق تخا  ،قغذگالس  ،اسایرد فوم
 -2چسب  ،می هقی چوها چقپ اسایک  ،گیره ل قسا
 -3لیوان قغذی  ،هش قب قغذی
 -4لیوان پالسایکا  ،هش قب قغذی
 – ۵گیره قغذ  ،گیره مو  ،گیره السوی  ،سوزن

 – ۶سیم  ،طنقب  ،نخ
 -7چسب هرق  ،چسب د طرف  ،چسب مقیع
 – 8خو قی
 – 9نوای پالسایکا
 – 1۰داینیش
 : 3.11تیمهق اجقزه ایند هددن هیچ منعا از اهزای یایجا همچون موای زیر اسافق ه نمقیند:


قیچا



چققو



سیم چین



چسب مقیع



چکش



منگن



پیچ گوشاا



ان ر سک

 : 3.12امنیک انش آموزان مهم ترین هدف اسک  .هنقهراین موا خطرنقک ( مثل موا شیمیقیا
) همچنین اهزای خطرنقک ( مثل ایه ) ن قید اسافق ه شوند .
 : 3.13هیچ محدد یاا ی نوع پر ازندهی موی اسافق ه دجو ندای  .هنقهراین تیمهق مجقزند از
میکرد نارلرهقی  ARM ،PIC ،AVRد هر میکرد نارلر یگری

ی هقزای ایران موجو اسااک

اسااافق ه نمقیند .همچنین اسااافق ه از هوی هقی  Arduinoنیز مجقز اسااک امق اسااافق ه از
شی دهقی  Arduinoممنوع خواهد هو .
 : 3.14مجد ا ماذ ر ماشااو

لیسااک قمل اهزای د لوازم موی نیقز ،مجقز د ممنوع ماعقق ق

توسط میا ی فنا اعالم خواهد شد.

 )4بازی
 : 4.1مسقه ی مقموییک غیر ممکن هق مرح ی سقخک آغقز ما شو  .ی آغقز مرح ی سقخک،
انش آموزان هق اهزای د د سقی شقن ه محوط سقخک دای ما شوند .همچنین ممکن ا سک از
طرف هرگزای نندگقن نیز ه آنهق اهزای د دسقی ا ا ه شو .
 : 4.2ی اهادای مرح ی سقخک ،مقموییاا یا

یدهقتهق هقید ه انجقم هرسقنند توسط ادی ه

شر ک نندگقن اعالم خواهد شد.
 : 4.3پس از توضاایح ادی ،زمقن ساانج شااردع ه

قی نمو ه د انشآموزان ماتوانند عم یقت

سقخک یدهقت یا آغقز نمقیند .پس از اتمقم زمقن سقخک یدهقتهق ی محل م سقه قت قرنطین
خواهند شد.
 : 4.4ی صویتا

میا ی فنا ت شخیص هد هرای سقخک یدهقت موی نظر ه زمقنا هیش از

یک یدز نیقز اسااک ،یدهقت نهقیا ه چند یدهقت وچکار

هریک ی یک یدز ققهل سااقخک

هقشند تجزی خواهد شد.
 : 4.۵ی نهقیک یدهقت هقی سااقخک شااده هق یکدیگر یققهک ر ه د تیم هقی هرنده مشااخص
خواهند شد( .ه سا ه تعدا تیمهقی شر ک ننده ،ممکن ا سک از یدش سوئی سا یق حذفا
هرای انجقم مسقه قت اسافق ه شو ).
 )5تخلفات و مجازات
 : ۵.1تنهق اعضقی تیم ماتوانند ه محوط ی سقخک د محوط ی هقزی دای شوند .ادلیق د مع مقن
هقید هیردن از این محوط همقنند.
 : ۵.2اعضقی تیم هددن اجقزهی ادی حق خردج از محوط ی سقخک یق محوط ی هقزی یا ندایند.
 : ۵.3هر تیما

اعضقیش چقی تخطا  ۵.1یق  ۵.2شو  .مجرم شنقخا خواهد شد.

 : ۵.4هر تیما

اع ضقیش از اهزای د د سقیل غیر مجقز ا سافق ه نمقیند ،تو سط میا ی فنا

جریم خواهد شااد .جریم ی ینظر گرفا شااده ه تصاامیم میا ی فنا هساااگا ای  ( .ه
عنوان مثقل سر  3۰یصد از امایقز یق سر زمقن یق محردمیک).
 )6شیوهی امتیازدهی
 : ۶.1شیوهی قمل امایقز ها ،ی فقی ا جداگقن ماعقق ق اعالم خواهد شد.
 )7توصیهها
 : 7.1از آنجق

هرای شاار ک ی این لیگ ه سااقخک یدهقت ق ل از یدزهقی مسااقه قت نیقزی

نماهق شد لذا تو صی ما شو

شر ک نندگقن ی مدت زمقن هققا مقنده تق آغقز م سقه قت،

مهقیتهقی خو یا ی حوزههقی زیر ت ویک نمقیند:
 تس ط هر یکا از انواع میکرد نارلرهق د یق هر هقی Arduino قی هق هر هوی  ،هر هقی هزای سویاخ د لحیم قیی قطعقت الکاردنیکا قی هق سنسویهقی مق ،نوی ،تشخیص سیقه د سفید ،تشخیص فقص  ،تشخیص تمقس د ... یاه اندازی موتویهقی  DCتوسط میکرد نارلر د یق Arduino : 7.2موای هقال تنهق تو صی ی میا ی فنا ماهق شند د امکقن ای هرای سقخک یدهقتهق ه
سنسویهق یق قطعقت یگری نیز نیقز هقشد .هنقهراین اناظقی ماید شر ک نندگقن تالش نمقیند
انش فنا خو یا ی موی سقیر سنسویهق د قطعقت نیز هقال ه رند.

