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 تعاليباسمه

  كاررزمينماي انسان باتمسابقه ر
  وم)س(ويرايش  

  
 هدف از برگزاري اين مسابقه: )1

توان ا مينما رهاي انسانباتباشيم. ربرد آن در زندگي بشر ميباتيك و كارافزون علم رروزامروزه شاهد پيشرفت 
آموزان، جذاب براي دانش اينماي جنگجو عرصههاي انسانباتربه عنوان انقالبي در اين عرصه دانست. رقابت 

  .باشدمي ميدانباتيك، جهت ورود به اين مندان به رن و به طور كلي عالقهدانشجويا
، ضربه هل دادن هاي رزمي،رشتهنما در مقابل يكديگر با استفاده از فنون بات انسانر دوي هدف اين مسابقه مبارزه
  باشد.زدن، كشتي و بوكس مي

 
 ساختار تيم: )2

  .بات به ازاي هر تيمفر همراه به عنوان سرپرست و يك رنفر به عنوان اعضاي تيم؛ يك ن 3الي  1
 

 روش برگزاري: )3
نمايي را طراحي كنند كه حركات آن از قبيل: ايستادن، بلند شدن، بات انسانكنندگان در اين رقابت بايد رركتش

كنترل  وسيله هريزي شده باشد. فراخوان هر حركت يا تركيب چند حركت ببرنامهراه رفتن، ضربه زدن و غيره از قبل 
ث در نهايت باع برهم زدهبات حريف را ا تعادل ربات بايد تمام توان خود را بكار گيرد تباشد. هر راز راه دور مي

  زمين خوردن آن شود.
 

 قوانين مسابقه: )4
كند، پا كه تعادل خود را با جابجايي مركز ثقل حفظ مي دونماي انسان رباتبايد در قالب يك هر تيم  ربات) 4-1

  در مسابقات حضور يابند.

فظ حرا روي زمين  رباتشود، پاي ديگر تعادل كه يكي از پاها از زمين جدا مي ) در هنگام راه رفتن زماني4-2
 كند.مي

پا در هنگامي كه كامالً باز است باشد. همچنين حداكثر  هرطول  ٪60) حداكثر طول كف پا بايد كمتر از 4-3
 متر باشد.سانتي 20طول كف پا نبايد بيش از 

  تواند به هر شكلي باشد.) كف پا مي4-4
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  شود.كه با زمين در ارتباط است شناخته مي ربات) كف پا به عنوان قسمتي از 4-5
ت كه با زمين در ارتباط است تا محوري كه پا را به قسماز كف پا ابتداي محلي فاصله ) طول پا برابر است با 4-6

  كند.متصل مي رباتباالي بدنه 
  متر باشد.سانتي 60نبايد بيش از  رباتارتفاع  حداكثر) 4-7
  داشته باشد. دستعدد  2بايد  ربات) 4-8
  از طول پاها در بازترين حالت باشد.) طول بازوها در بازترين حالت نبايد بيش 4-9
  بايد داراي سر باشد و بطور كلي شبيه انسان باشد. ربات) 4-10
  ريزي داشته باشد.بايد قابليت برنامه ربات) 4-11
  وسيله كنترل از راه دور را داشته باشد.ه بايد توانايي كنترل حركات ب ربات) 4-12
روع (حتماً قبل از شبا ساير كنترل از راه دورها باشد و بدون تداخل سيم بياز نوع ) كنترل از راه دور بايد 4-13

  بايد مشخص و در صورت لزوم قابل تغيير باشد).كنترل مسابقه، كانال ريموت 
كنده و حريف، ابزار م رباتتيز، آهنربا، ادوات محترقه و انفجاري، اتصال جريان برق به  ءاشيا استفاده از) 4-14

  .اشدبممنوع مي رباتدر بدنه  ضربه زن بادي و مغناطيسي، ابزار چرخشي با سرعت باال نظير موتور يا فرز
  گرم باشد. 2600بايد  رباتحداكثر وزن ) 4-15
  باشد.اي ميدقيقه 3راند  3ينال شامل اي و مسابقه فدقيقه 3راند  2اي ) مسابقات دار4-16
  راند را دارند. دوبين اصالح و تعمير دقيقه وقت  5ها بات) ر4-17
ثانيه است و پس از آن بايد با حكم داور شروع به راه  5 ربات) حداكثر زمان براي گارد يا نشستن براي هر 4-18

  رفتن كند.
شده شمارش اعداد از  (knock down)ناك دان  رباتقادر به حركت نبود،  ربات) اگر پس از حكم داور 4-19
شده  (knock out) قادر به حركت نبود ناك اوتعدد  10باتي بعد از شمارش شروع خواهد شد. اگر ر 10تا  1

  بازنده رقابت است.
اشند توسط داور از ثانيه قادر به حركت نب 5و بيش از  شوندها با يكديگر درگير ربات) در صورتي كه  4-20

  .يابدشوند و با دستور داور مسابقه ادامه ميها به وسط زمين انتقال داده ميو سپس ربات گردنديكديگر جدا مي
 (ring out) "خارج از زمين"از محدوده زمين مسابقه خارج شود، شامل اخطار  ربات) اگر هر قسمت از 4-20

  د.گردمي
  باشد.يا بازنده مي (knock out)بدون حكم داور برابر ناك اوت  ربات) لمس 4-21
يا  "خوابيده"برابر وضعيت  ،روي زمين افتاد و تعادل خود را از دست دادبه خودي خود  ربات) اگر 4-22
  باشد.مي (slip down) "درازكش"
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  .گرددو در اين صورت بازنده تلقي مي دانصراف دهند از ادامه مسابقه واتدر هر زمان مي دهكنن) شركت4-23
 ،ه كندتدافعي مبارزحركت يا به صورت ديگر بي رباتبه صورت تهاجمي مبارزه كند و  ربات) اگر يك 4-24

        برابر ناك اوت در يك رانداخطار عدم تهاجم  3كند. دريافت مي "عدم تهاجم"تدافعي اخطار  ربات
(knock out) گردديا باخت محاسبه مي.  

مجاز  ROBOBUILDERو  ROBOTIS ،DYNAMIXEL ،DARWIN-OP ،NAO) استفاده از انواع قطعات 4-25
  باشد.مي

  باشد.هاي فلزي و پالستيكي بال مانع مي) استفاده از انواع براكت4-26
  .خواهد شد ءبه تيم اول جايزه اهدا تيم باشد فقط 6هاي شركت كننده كمتر از اگر تعداد تيم) 4-27
ي رقابت خواهد بود كه مجموع امتياز تمام راندهاي آن بيشتر از حريف باشد يا ربات حريف ) رباتي برنده5-82

knock out .شده باشد  
  

  نحوه امتياز دهي:  )5
امتياز به نفع حريف  1قرار بگيرد   (slip down) "درازكش"يا  "خوابيده" در حالت رباتهر بار كه  )5-1  

  .شودثبت مي
           ضربه حريف تعادل خود را از دست داد و روي زمين افتاد به آن ناك دان ر اثرب ربات) هر بار كه 5-2  

(knock down)  امتياز به نفع حريف است. 2گويند و شامل مي  
  امتياز به حريف داده خواهد شد. 3 ودرينگ خارج ش از يا تمامي آن ربات) هر بار كه هر قسمت از 5-3  
  شود.امتياز به حريف داده مي 1) در هر اخطار توسط داور، 5-4  
و همچنان در حالت ناك دان يا خوابيده  10تا  1پس از شمارش  ربات) ناك اوت زماني است كه 5-5  
 حركت باشد.بي

 
 :زمين مسابقه )6

 باشد.مي MDFجنس زمين مسابقه از  )1

  .مترسانتي 120ايست به قطر زمين مسابقه دايره )2
   

120cm
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 موارد اصالح شده و تغيير يافته: )7
 سوم يرايشو ،)31: بند قوانين مسابقه( ريموت كنترلكانال صالح بند مربوط به ا )1
 سومويرايش  ،)14(قوانين مسابقه: بند  حذف محدوديت نحوه مبارزه )2
 سومويرايش  ،)20بند ها (قوانين مسابقه: اصالح بند مربوط به درگيرشدن ربات )3
 )، ويرايش سوم23: بند قوانين مسابقه( مربوط به انصراف از مسابقه اصالح بند )4
 سومويرايش  ،به قسمت قوانين مسابقه 28بند اضافه شدن  )5
 مدو يرايشو ،)15: بند قوانين مسابقه( حداكثر وزن رباتاصالح بند مربوط به  )6
 ويرايش دوم ،)27حذف قانون مربوط به حداقل امتياز (قوانين مسابقه: بند  )7

  
قوانين، شرايط و جزئيات مسابقات ممكن است تا يك هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. 

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

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


