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 تعاليباسمه

 کاررزمينمای انسان ایهمسابقه روبات

 
 هدف از برگزاری اين مسابقه: 

توان ما را مينهای انسانباشيم. روباتافزون علم روباتيک و کاربرد آن در زندگي بشر ميروزامروزه شاهد پيشرفت 

، آموزانجذاب برای دانش اینمای جنگجو عرصههای انسانروباتبه عنوان انقالبي در اين عرصه دانست. رقابت 

 .باشدمي ميدانمندان به روباتيک، جهت ورود به اين دانشجويان و به طور کلي عالقه

ن، ضربه هل داد های رزمي،رشتهنما در مقابل يکديگر با استفاده از فنون روبات انسان دوی هدف اين مسابقه مبارزه

 باشد.زدن، کشتي و بوکس مي

 

 ساختار تيم: 

 نفر به عنوان اعضای تيم؛ يک نفر همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازای هر تيم 3الي  1

 

 روش برگزاری: 

نمايي را طراحي کنند که حرکات آن از قبيل: ايستادن، بلند شدن، کنندگان در اين رقابت بايد روبات انسانشرکت

ريزی شده باشد. فراخوان هر حرکت يا ترکيب چند حرکت بوسيله کنترل برنامهراه رفتن، ضربه زدن و غيره از قبل 

اعث در نهايت ب ا تعادل روبات حريف را برهم زدهبکار گيرد ت باشد. هر روبات بايد تمام توان خود رااز راه دور مي

 زمين خوردن آن شود.

 
 قوانين مسابقه: 

پا که تعادل خود را با جابجايي مرکز ثقل حفظ  دونمای بايد در قالب يک روبات انسانهر تيم  روبات( 5-1

   کند، در مسابقات حضور يابند.مي

فظ حشود، پای ديگر تعادل روبات را روی زمين که يکي از پاها از زمين جدا مي ( در هنگام راه رفتن زماني5-0

 کند.مي

پا در هنگامي که کامالً باز است باشد. همچنين حداکثر  هرطول  ٪22( حداکثر طول کف پا بايد کمتر از 5-3

 متر باشد.سانتي 02طول کف پا نبايد بيش از 

 تواند به هر شکلي باشد.( کف پا مي5-5
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 شود.( کف پا به عنوان قسمتي از روبات که با زمين در ارتباط است شناخته مي5-4

ت که با زمين در ارتباط است تا محوری که پا را به قسماز کف پا ابتدای محلي فاصله ( طول پا برابر است با 5-2

 کند.باالی بدنه روبات متصل مي

 تر باشد.مسانتي 22ارتفاع روبات نبايد بيش از  حداکثر( 5-8

 داشته باشد. دستعدد  0( روبات بايد 5-8

 از طول پاها در بازترين حالت باشد.( طول بازوها در بازترين حالت نبايد بيش 5-8

 ( روبات بايد دارای سر باشد و بطور کلي شبيه انسان باشد.5-12

 ريزی داشته باشد.( روبات بايد قابليت برنامه5-11

 کنترل حرکات بوسيله کنترل از راه دور را داشته باشد.( روبات بايد توانايي 5-10

 و بدون تداخل با ساير کنترل از راه دورها باشد.سيم بياز نوع ( کنترل از راه دور بايد 5-13

تيز، آهنربا، ادوات محترقه و انفجاری، اتصال جريان برق به روبات حريف، ابزار مکنده  ءاشيا ( استفاده از5-15

و  باشددر بدنه روبات ممنوع مي و ضربه زن بادی و مغناطيسي، ابزار چرخشي با سرعت باال نظير موتور يا فرز

 به يکديگر ضربه وارد کنند. دست و پا کاتحربايست فقط با روبات ها مي 

 کيلوگرم باشد. 0حداکثر وزن روبات بايد ( 5-14

 باشد.ای ميدقيقه 3راند  3ينال شامل ای و مسابقه فدقيقه 3راند  0ای ( مسابقات دار5-12

 راند را دارند. دوبين  اصالح و تعمير دقيقه وقت  4ها ( روبات5-18

ز آن بايد با حکم داور شروع به ثانيه است و پس ا 4( حداکثر زمان برای گارد يا نشستن برای هر روبات 5-18

 راه رفتن کند.

شده شمارش  (knocked down)( اگر پس از حکم داور روبات قادر به حرکت نبود، روبات ناک دان 5-18

   قادر به حرکت نبود ناک اوتعدد  12شروع خواهد شد. اگر روباتي بعد از شمارش  12تا  1اعداد از 

(knoch out)  است.شده بازنده رقابت 

اشند توسط داور از ثانيه قادر به حرکت نب 4و بيش از  شوند( در صورتي که روبات ها با يکديگر درگير  5-02

 گردند.يکديگر جدا مي

   "خارج از زمين"( اگر هر قسمت از روبات از محدوده زمين مسابقه خارج شود، شامل اخطار 5-02

(ring out) گردد.مي 

 باشد.يا بازنده مي (knoch out)( لمس روبات بدون حکم داور برابر ناک اوت 5-01

يا  "خوابيده"( اگر روبات به خودی خود روی زمين افتاد و تعادل خود را از دست داد برابر وضعيت 5-00

 باشد.مي (slip down) "درازکش"



  

 

 شرکت هوشمند افزار 
 8، واحد 3، ساختمان خورشيد، طبقه 0452تر از ميدان ونک، پالک عصر، پايينخيابان وليتهران، 

 info@pishrobot.comپست الکترونيک:      www.pishrobot.com :وب سايت   88282280فکس:   88245088تلفن: 

 

 

 د.نانصراف دهوانند از ادامه مسابقه تکنندگان در هر زمان مي( شرکت5-03

ارزه تدافعي مبحرکت يا به صورت ( اگر يک روبات به صورت تهاجمي مبارزه کند و روبات ديگر بي5-05

اخطار عدم تهاجم در يک راند برابر ناک اوت  3کند. دريافت مي "عدم تهاجم"روبات تدافعي اخطار  ،کند

(knoch out) گردديا باخت محاسبه مي. 

مجاز  ROBOBUILDERو  ROBOTIS ،DYNAMIXEL ،DARWIN-OP ،NAO( استفاده از انواع قطعات 5-04

 باشد.مي

 های فلزی و پالستيکي بال مانع مي باشد. ( استفاده از انواع براکت5-02

 

 نحوه امتياز دهي:  
ثبت امتياز به نفع حريف  1قرار بگيرد   (slip down) "درازکش"يا  "خوابيده" در حالتهر بار که روبات  (4-1

 .مي شود

        ( هر بار که روبات با ضربه حريف تعادل خود را از دست داد و روی زمين افتاد به آن ناک دان4-0 

(knoch down)  امتياز به نفع حريف است. 0گويند و شامل مي 

 امتياز به حريف داده خواهد شد. 3 ودرينگ خارج ش از ( هر بار که هر قسمت از روبات يا تمامي آن4-3 

 شود.امتياز به حريف داده مي 1( در هر اخطار توسط داور، 4-5 

و همچنان در حالت ناک دان يا خوابيده  12تا  1( ناک اوت زماني است که روبات پس از شمارش 4-4 

 حرکت باشد.بي

   

 زمين مسابقه:( 8

 باشد.مي MDFجنس زمين مسابقه از  (1

 متر سانتي 142ايست به قطر زمين مسابقه دايره (0

 

 

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

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جديد برعهده تيممسئوليت هرگونه بي

 

 مراجعه فرمائيد.   www.pishrobot.comبرای اطالع بيشتر به سايت  
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