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 تعاليباسمه

 (رستانيو دب ييراهنماهاي جنگجو )مقطع مسابقه روبات
 (چهارم)ويرايش 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

تار روبات و نوع ساخ يستم حرکتينه نوع سيشرکت کنندگان در زم ،باشديم ياديجان زيهکه داراي ن مسابقه يادر 

 مسابقه اينگوناگون در  يهازميمختلف و مکان يکه از ساختارها نيابه علت از طرفي پردازند. يبا هم به رقابت م

ها و زميانق مکين تلفيگردد. همچنيت و ابتکار عمل افراد شرکت کننده ميش خالقيباعث افزاشود ياستفاده م

 .شودين رقابت ميدر ا ييت بااليابجاد جذيت افراد باعث ايخالق

 

 ساختار تيم: 

 تيم؛ يک نفر همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازاي هر تيم نفر به عنوان اعضاي 3الي  1

 

 روش برگزاري: 

ه ف را از محوطه مشخص شده بيبتواند روبات حر نمايندکه طراحي روباتي ن رقابت بايديدر ا کنندگانشرکت

 يتاده تلقاز کار اف ب برساند که از نظر داور روباتيف آسيبه روبات حر يا به نحوياندازد و يرون بيصورت کامل ب

ن يتر همچنيا سرعتيتر و يقو يهات ابعاد و وزن وجود دارد. استفاده از موتوريساخت روبات محدود يشود. برا

)و يا تزئين آن(  ساخت روبات ي. براندارد يگردد مانعيم يکه از طرف شرکت معرف يکياستفاده از قطعات پنومات

ياسپر ،استفاده از انواع ابزار خطرناک ود.ز استفاده نميند چوب، طلق، فوم و ... نمان يل جانبيتوان از ابزار و وسايم

ف ياز کار انداختن روبات حر يبرا يزميتوان از هر مکانياما م باشديمجاز نمن ابزار برنده يهمچنزا ها و مواد آتش

 .استفاده نمود

 

 قوانين مسابقه: 

  شوند.يم يکشن مسابقه وزنيها قبل از ورود به زمروبات (1

 محاسبه  يه ادوات در وزن کشيو کل ي)وزن باطر .تواند باشديلوگرم ميک 4/5وزن روبات حداکثر  (0

 گردد(يم

 قه است.يدق 3کل زمان رقابت  (3

قرار گيرد.  52*)ارتفاع(  52*)عرض( 42با ابعاد )طول( ک جعبه يباشد که در  ياد به گونهيابعاد روبات با (5

و شروع  يريگابد اما در موقع اندازهير اندازه ييا به ابعاد بزرگتر تغي ل شدهياز چند بخش تشک توانديروبات م

 ست در حداقل اندازه قرار داشته باشد.يبايرقابت م
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متر جهت نصب کنترل از راه دور بر رو سازه خود سانتي 8*8بايست مکاني مناسب با ابعاد حداقل ها ميتيم (4

ي تيم آمده از جمله حذف روبات، بر عهدهن صورت هر گونه عواقب پيشتعبيه کنند، در غير اي

 باشد.کننده ميشرکت

ن مسابقه ياندازد و خود در زميرون بيب ن مسابقهيف را از زميزمان رقابت روبات حر يبتواند در ط ياگر روبات (2

 .باشديرقابت م يبماند برنده يباق

 حريف روباتي پس از بيرون انداختن روبات د مثالًنمسابقه به بيرون بيافت در صورتي که هر دو روبات از زمين (8

خود نيز از زمين خارج شود زمان توسط داور متوقف شده هر دو روبات توسط  ي حرکت دادهادامه ،از زمين

 د.نشومي انتقال دادهي شروع رقابت داور به نقطه

ينده محسوب مافتد بازين بيرون از زميت کننده به بيهدات توسط يکه بر اثر اشتباه در کنترل و هدا يروبات (8

 شود.

 شود.يمحسوب مگردد روبات بازنده  يکه روبات از نظر داور از کار افتاده تلق يدر صورت (8

رو، يتم انتقال نسيرکردن سيه، گيمانند قطع شدن منبع تغذ يليبه هر دلاست که  يروبات از کار افتاده روبات (12

ک ير مشخص حرکت داشته باشد . به عنوان نمونه اگر يک مسيدر  نتواند خراب و ... يهارکردن در لبهيگ

 يبيآس فيت به روبات حريافتد و فقط روبات دور خود بچرخد و نتواند با آن وضعيچرخ روبات از کار ب

 .برساند از کار افتاده است

ن يزم ر مشخص دريتواند به حرکت در مسيهمچنان م يده وليب رسيآن آس يستم تهاجميکه به س يتروبا (11

 گردد.ينم يادامه دهد از کار افتاده تلق

ها را ه داور روباتيثان 12ش از يها بروبات موثر گر و عدم حرکتيکديها با ر شدن روباتيدر صورت درگ (10

 کند.يگر جدا ميکدياز 

 شود.، بازنده محسوب مياگر روباتي در اثر برخورد با موانع تعبيه شده در زمين از کار بيافتد (13

 د.گرديم يشته باشد برنده تلقدا يکمتر وزنکه  يروبات ،يتساو در صورت (15

 شود.يقابت مرن مسابقه باعث حذف روبات از يصدمه زدن روبات به زم (14

 است. داورم يتصم ييم نهايتصم يطيدر طول مسابقه تحت هر شرا (12

پک ن پاوريچند زاتواند يباشد اما ميموت کنترل ميفقط مجاز به استفاده از دو ر ميهر تن رقابت يدر ا (18

 د.ياستفاده نما

آمپر محافظت شده است به  0با يک فيوز تا ( CCWو  CWشامل دو خروجي )توجه: هر کانال ريموت کنترل 

 گردد.ها قطع ميآمپر براي محافظت از موتور 0هاي باالتر از طوري که فيوز در جريان

در صورت استفاده از قطعات  .وجود ندارد يت عدديمحدود يدر استفاده از جا باطر ن رقابتيدر ا (18

 يهاو اگر از جکآمپر  5ولت و حداکثر جريان  2حداکثر ولتاژ ( KAI ROBOT) روبوت ياستاندارد کا
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 آمپر 0 کثر جرياناو حد ولت 10استفاده شود، حداکثر ولتاژ  يو سرعت يقدرت يهاموتور ايو يکيپنومات

 عدد باطري قلمي شارژي با ظرفيت 5باطري هر کدام شامل جا عدد  به طور مثال وقتي دو .باشدمي

mAh4220  2حداکثر ولتاژ  )يعني موازي شوند( شوند وصل ريموتيک برد به آمپر،  4/0و جريان دهي 

با اين مشخصات  پس فقط يک عدد جا باطريباشد. غير مجاز مي کهشود ميآمپر  4دهي ولت ولي جريان 

 قابل استفاده است.

 باشد.ين ابزار برنده مجاز نميهمچنزا ها و مواد آتشياستفاده از انواع ابزار خطرناک، اسپر (18

ن جکيهمچن يا سرعتي يقدرت يتواند از موتورهايم ميو هر ت ت وجود ندارد.يتور محدوددر تعداد مو (02

 د.يز استفاده نمايگردد نيم يکه از طرف شرکت معرف يکيپنومات يها

وسط ت توانند دوبار مخزن باد خود رايرقابت م يکنند در طيک استفاده ميکه از جک پنومات ييهاروبات (01

 ند.يشارژ نما پرسنل اجرايي مسابقات

هاي ها به صورت گروهي و پس از مشخص شدن تيمبرنده دارد و در مرحله اول تيم کيهر رقابت حتماً  (00

 گردد.ها به صورت تک حذفي برگزار ميصعود کننده در مرحله دوم رقابت

هاي استفاده از باطري نيهمچن وباشد يم (AA)باطري  يقلم از نوع مسابقه اين هاي استفاده شده درباطري (03

 بالمانع است. شارژي و آلکاالين

تأخير در حضور و آماده کردن روبات بيش از يک دقيقه منجر به حذف رکوردگيري و بازنده اعالم شدن  (05

 گردد.تيم مي

 

 زمين مسابقه: (4
 .باشد يمتر م يسانت 022به قطر  يره ايا دايو  مترسانتي 022*022زمين مسابقه يک مربع به ابعاد  (1

 باشد.مي MDFجنس زمين مسابقه از  (0

 ه شده باشد.يزه و ... تعبيگودال ن ،گودال آب ،مانند آتش ين مسابقه ممکن است موانعيدر زم (3

 ا کمتر وجود داشته باشد.يمتر  يسانت 12به ارتفاع  ييواره هاين ديزم ياز قسمت ها يممکن است در بعض (5

 

 موارد اصالح شده و تغيير يافته: (2

 رماچهويرايش ( 18روبات )قوانين مسابقه: بند ريموت کنترل بند مربوط به اصالح  (1

 چهارمويرايش ( 18روبات )قوانين مسابقه: بند  باطريبند مربوط به اصالح  (0

 ويرايش سوم( 5صالح ابعاد روبات )قوانين مسابقه: بند ا (3

 دومويرايش  (0حداقل وزن )قوانين مسابقه: بند حذف  (5

 دومويرايش  (4اضافه شدن ايجاد مکاني مناسب جهت نصب کنترل از راه دور )قوانين مسابقه: بند  (4
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 دومويرايش  (11حذف اخطار عدم حرکت )قوانين مسابقه: بند  (2

 دومويرايش  (15تغيير در شرايط تساوي )قوانين مسابقه: بند  (8

 دوم ويرايش  (00اصالح نحوه برگزاري مسابقات )قوانين مسابقه: بند  (8

 دومويرايش  (05اصالح بند مربوط به تأخير در شروع رقابت )قوانين مسابقه: بند  (8

 

ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند.  مسابقاتن، شرايط و جزئيات يقوان

 ها خواهد بود.جديد برعهده تيماطالعي از قوانين مسئوليت هرگونه بي

 يد.يمراجعه فرما   www.pishrobot.com  براي اطالع بيشتر به سايت

http://www.pishrobot.com/

