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 یتعالباسمه

 

 )Humanoid Olympics�ا (های انساناملپیک رباتلیگ 
  

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

توان به عنوان ی�ا را مانسان یهام. رباتیباشیبرش م یک و کاربرد آن در زندگیافزون علم رباترشفت روزیامروزه شاهد پ
 یان و به طور کلیآموزان، دانشجودانش یجذاب برا یا�ا عرصهانسان یهان عرصه دانست. رقابت رباتیدر ا یانقالب
 .باشدمیدان مین یک، جهت ورود به ایمندان به رباتعالقه

 

 ساختار تیم: )٢

 به عنوان اعضای تیم؛ یک نفر همراه به عنوان رسپرست و یک ربات به ازای هر تیم. نفر ٢الی  ١

 

 روش برگزاری: )٣

کنند و برای آن حرکاتی از  ی�ا طراحیک ربات انسانهای آماده استفاده �ایند یا توانند از رباتمیلیگ این  کنندگان دررشکت

له یها به وسآنب یا ترکیکنند که اجرای هر حرکت  یز یرره را برنامهیزدن و غستادن، بلند شدن، راه رفنت، شوت و رضبه یل: ایقب

 باشد.صورت هوشمند ه کنرتل از راه دور یا ب

�ای خود را طوری کنرتل �ایند که به بهرتین نحو اهداف تعریف شده را انجام دهند. به های انسانرشکت کنندگان باید ربات

باشد، رشکت کنندگان نیازمند درک تر از زمان رسیدن به هدف میدرست رسیدن به اهداف مهم هادلیل آنکه در بعضی از آیتم

 باشند.کنرتل مناسب آن می ها واز ربات، ویژگی یصحیح

به این خواهد داشت  بندیرتبهقوانین خود، ها برگزار خواهد شد همچنین هر آیتم طبق هر آیتم به صورت مجزا، بین تیم

 ١نهم  یرتبهدر نهایت  امتیاز و ...، ٨سوم  یرتبهامتیاز،  ٩دوم در هر آیتم  یرتبهامتیاز،  ١٠اول در هر آیتم  یصورت که رتبه

ها نفرات برتر این لیگ با توجه به مجموع امتیازات کسب شده از هر آیتم . با پایان یافنت کل آیتم�ودخواهد کسب امتیاز 

 شد. مشخص خواهند

 

 :مسابقهکلی  قوانین )٤

 باشند:های زیر میرشکت کنندگان فقط مجاز به استفاده از قطعات و پلتفورم -١

 

 

Bioloid GP Bioloid Comprehensive Bioloid Premium 

ROBOTIS Mini ROBOTIS OP ROBOTIS OP2 

NAO Dynamixel RoboBuilder 
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باشد  دست دو رس، تنه و دارایها حفظ �اید و از لحاظ ظاهری ربات باید دارای دو پا باشد و تعادل خود را روی آن -٢

 �ا اطالق شود.ای که به آن انسانبه گونه

٪ طول هر پا در هنگامی که کامالً باز است باشد. همچنین حداکرث طول کف پا ٦٠حداکرث طول کف پا باید کمرت از  -٣

 .مرت باشدسانتی ٢٠نباید بیش از 

 .مرت باشدسانتی ٦٠بیش از  حداکرث ارتفاع ربات نباید -٤

(حت�ً قبل از رشوع مسابقه، کانال  سیم و بدون تداخل با سایر کنرتل از راه دورها باشد.کنرتل از راه دور باید از نوع بی -٥

 ریموت کنرتل باید مشخص و در صورت لزوم قابل تغییر باشد.)

رکوردگیری با اعالم کاپیتان گروه به داور و اشاره امتیازی در زمان قلق گیری برای ربات ثبت نخواهد شد و رشوع هر  -٦

 داور آغاز خواهد شد.

فاصله بیرون محوطه زمین قرار  در زمان مسابقه فقط کاپیتان اجازه حضور در کنار زمین را دارد و بقیه اعضای گروه با -٧

 گیرند.می

 �اید و رقابت را به پایان برساند.تواند انرصاف خود را به داور اعالم طول رقابت میکاپیتان در هر زمان در  -٨

ثانیه در این حالت  ١٠ربات به هر دلیلی هیچ حرکتی نداشته باشد و  : الف)افتد کهزمانی اتفاق می ،عدم پیرشوی -٩

 ی داور به ربات خود دست بزنند.بدون اجازهتوانند �یب) اعضای تیم در حین مسابقه  باقی مباند.

 زند.آخر را داور میها حرف در متام تصمیم گیری -١٠

 باشد.از منبع تغذیه سیم دار مجاز �ی ها باید از منبع تغذیه باطری استفاده �ایند و در حین مسابقه استفادهمتام ربات -١١

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -١٢

 تیم باشند فقط به تیم اول جایزه اهدا خواهد شد. ٦ی رشکت کننده کمرت از هاهمچنین اگر تیم

ولیه خود را های اها بتوانند تستها قرار بگیرد تا تیمتیمممکن است زمینی از جنس زمین مسابقه در محل استقرار  -١٣

 انجام دهند. روی آن

 

 :آیتم دو رسعت )٥

 ) روش برگزاری آیتم دو رسعت:٥-١

 ربات باید خط ابتدا تا انتها را در مسیر مستقیم مشخص شده به رسعت طی �اید. آیتمدر این 

 

 ) زمین مسابقه آیتم دو رسعت:٥-٢

 بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است.  MDFجنس زمین مسابقه از -١

 مرت است.سانتی ٢٠٠ی خط ابتدا و انتها حداکرث فاصله -٢

 باشد.مرت میسانتی ٥٠ های جانبی مسیر (عرض مسیر)ی خطفاصله -٣

 باشد.خطوط ابتدا و انتها به رنگ قرمز و خطوط جانبی به رنگ سبز و خط وسط به رنگ مشکی می -٤

 مرت است.میلی ٢٠تا  ١٥ضخامت خطوط بین  -٥

 

 آیتم دو رسعت: دهینحوه امتیاز) ٥-٣

 باشد.دقیقه می ٢کل زمان مسابقه  -١
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 شود سپس فقط یک بار رکوردگیری انجام خواهد شد.میدقیقه زمان قلق گیری داده  ١به هر گروه  -٢

 شود.صورت مجزا رکوردگیری میهر ربات به -٣

 .کندگیرد با اجازه داور، ربات رشوع به کار میبرای رشوع کف پاهای ربات پشت خط قرار می -٤

 یابد که:خامته میزمانی رکوردگیری  -٥

 شود.صورت زمان ثبت می کف دو پای ربات از خط پایان گذشته باشد که در این-الف

 صورت زمانی برای ربات ثبت نخواهد شد. یافته باشد که در اینزمان مسابقه پایان-ب

شود یا دستی کنرتل می هوشمندبه صورت ها ها قبل از ورود به زمین مسابقه باید مشخص �ایند که ربات آنگروه -٦

و یا ربات را ندارند و در صورت مشاهده انتقال اطالعات  کنرتلبنابراین در طی مسابقه حق عوض �ودن حالت 

خواهد شد و رکورد گیری پایان اعالم  خطای عدم پیرشوی ،به ربات (در حالت اتوماتیک) به هر صورتفرامین 

 یابد.می

 شود.گروه به داور و با عالمت داور رکوردگیری آغاز می کاپیتانآمادگی رقابت با اعالم در این  -٧

س از رشوع رکوردگیری حق دست زدن به ربات را ندارند و در صورت بروز این اتفاق خطای عدم پیرشوی ها پگروه -٨

 یابد و زمانی برای ربات ثبت نخواهد شد.خواهند گرفت و مسابقه پایان می

ربات باید بدون دست زدن اپراتور به آن بلند شود (با استفاده از ریموت یا به صورت  ،در صورت زمین خوردن -٩

 خودکار) و به راه خود ادامه دهد.

شود و آن نصف کنند در نظر گرفته میصورت خودکار این مسیر را طی میههایی که ببرای گروه بیشرتیامتیاز  -١٠

همچنین دو برابر شدن محدودیت زمان مسابقه و قلق گیری شدن زمان کسب شده برای سپری کردن مسیر و 

 خواهد بود.

 جا �ودن و حرکت دادن پاها حرکت �اید.ای خود راه برود و با جابهربات حت�ً باید روی دو پ -١١

ی داور به ابتدای مسیر چنانچه کف پای ربات با خطوط جانبی متاس پیدا کند ربات توسط کاپیتان و با اجازه -١٢

 باشد.ود. بدیهی است که زمان برای این تیم در حال سپری شدن میشمنتقل می

تواند ربات را به اول مسیر برده و دوباره پیرشوی داشته باشد کاپیتان با اجازه داور میدر صورتی که ربات عدم  -١٣

 سعی �اید. بدیهی است در این حالت زمان در حال سپری شدن است.

 شود.ها مشخص میاند و با توجه به زمان رکوردگیری آنهایی که به خط پایان رسیدهبین ربات هارتبه بندی تیم -١٤

 

 :پنالتیآیتم رضبه  )٦

 ) روش برگزاری آیتم رضبه پنالتی:٦-١

رسیدن به توپ و  سیم برایبییا از طریق کنرتل از راه دور صورت دستی و ربات به هدایت �ودن ،هدف آیتمدر این 

 .باشدو به مثر رساندن گل میدروازه زدن شوت به سمت 

 

 ) زمین مسابقه آیتم رضبه پنالتی:٦-٢

 بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است.  MDFجنس زمین مسابقه از -١

 باشد.مرت میسانتی ١٠٠*  ١٠٠محدوده زمین یک مربع  -٢
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مرتی از جلوی سانتی ٥٠باشد. توپ در فاصله مرت در جلوی دروازه میسانتی ٣٠*  ٣٠محوطه دروازه یک مربع  -٣

 باشد.میمرتی دروازه سانتی ٧٠دروازه قرار دارد. محل قرار گیری ربات در فاصله 

 شود.محوطه شوت متام محدوده زمین به غیر از محوطه دروازه را شامل می -٤

 .شودگرم استفاده می ٧٠تا  ٥٠ بینمرت و وزن سانتی ٦٫٥در این رقابت از توپ تنیس به قطر  -٥

 زیر است.زمین مسابقه به شکل  -٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) نحوه امتیازدهی آیتم رضبه پنالتی:٦-٣

 رضبه پنالتی بزند. ٣تواند هر ربات می -١

 ثانیه است. ٩٠زمان هر رکوردگیری برای زدن رضبه پنالتی  -٢

 .دقیقه زمان قلق گیری در اختیار دارد ٢هر گروه  -٣

 .شودکاپیتان و اجازه داور آغاز میآمادگی رشوع هر رکوردگیری با اعالم  -٤

 �اید.ه حرکت میهایی که با رضبدر مشخص شده است رشوع بربات به صورت تصادفی از یکی از محل -٥

گیرد و کاپیتان ربات را برداشته به قسمت رشوع مجدد امتیازی �یاگر توپ گل نشده باشد، تیم با متام شدن زمان  -٦

 شود.برد و برای زدن شوت بعدی آماده میمی

به ربات  عنوان گلطور کامل از خط دروازه قبل از امتام زمان مسابقه، یک امتیاز به  در صورت رد شدن توپ به -٧

 برد.شود و کاپیتان ربات را به نقطه رشوع مجدد میو همچنین زمان آن گل ثبت می شودداده می

قرار دارد به آن چندین بار  محوطه شوتتواند تا زمانی که توپ کامالً در در هر بار زدن شوت پنالتی ربات می -٨

 یافته باشد.آن را وارد دروازه کند مگر آنکه زمان رقابت پایان  تارضبه بزند دیگر 

 .شوت بزنددروازه تواند در محوطه ربات �ی -٩

یابد و ربات رقابت پایان میماند خارج شد یا در محوطه دروازه ثابت  اگر توپ به هر دلیلی از زمین مسابقه کامالً -١٠

 گردد.به نقطه رشوع مجدد بازمی

ع رکوردگیری بدون اجازه داور حق دست زدن به ربات، توپ یا دروازه را ندارند و در صورت ها پس از رشو گروه -١١

یابد و امتیازی در آن رکوردگیری برای بروز این اتفاق خطای عدم پیرشوی خواهند گرفت و رکوردگیری پایان می

 ربات ثبت نخواهد شد.
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 ، ربات به صورت کنرتل از راه دور یا اتوماتیکاپراتور به آندست زدن باید بدون  ،در صورت به زمین خوردن ربات -١٢

 بلند شود و به راه خود ادامه دهد.

شوند. در صورت تعیین میها اند و با توجه به تعداد گلهایی که حداقل یک گل زدهبین گروه هارتبه بندی تیم -١٣

 ها خواهد بود.ها مالک برتری گروهگلشده برای زدن متام مجموع زمان سپریکمرتین ، هاهای گروهتساوی گل

 

 :آیتم بسکتبال )٧

 :بسکتبال) روش برگزاری آیتم ٧-١

ربات باید توپ را از روی سکو بردارد و با استفاده از روش پرتاب یا حمل، توپ را به داخل سبد مشخص  آیتمدر این 

 شده بیاندازد.

 

 :بسکتبالآیتم  زمین مسابقه) ٧-٢

 بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است.  MDFجنس زمین مسابقه از -١

 مرت است.سانتی ١٠٠*  ١٠٠یک مربع محدوده زمین مسابقه  -٢

 شود.گرم استفاده می ٣٠تا  ٢٠ بینمرت و وزن سانتی ٧به قطر  از جنس فومتوپ  -٣

 ٢٧ارتفاع کمرت از سانتیمرت و برای ربات های با  ١٥سانتیمرت، ارتفاع سکو  ٢٧برای ربات های با ارتفاع بیشرت از  -٤

 گیرد.سانتیمرت است. توپ روی این سکوها قرار می ١٠سانتیمرت، ارتفاع سکو 
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 ٣٠در فاصله حداکرث است که مرت سانتی ٧و ارتفاع  ١٣به قطر  قرمز ای شکلسبد استوانهمحل انداخنت توپ یک  -٥

 مرتی سکو، بر روی زمین قرار دارد.سانتی

 

 :بسکتبالآیتم  نحوه امتیازدهی) ٧-٣

 تواند سه بار اقدام به انداخنت توپ به داخل سبد �اید.میهر گروه  -١

ثانیه است و با متام شدن آن ربات و توپ با اجازه داور به نقاط اولیه  ٩٠زمان هر بار رکوردگیری برای این رقابت  -٢

 گردند.بازمی

 .ن برای قلق گیری در اختیار دارددقیقه زما ٢هر گروه فقط  -٣

کند در صورت افتادن توپ بر روی زمین به هر دلیلی و خارج نشدن آن از محدوده زمین، رکوردگیری ادامه پیدا می -٤

 انداخنت آن به داخل سبد �اید. اقدام به و ارداز روی زمین برددوباره تواند توپ را میو ربات 

 گردند.پ و ربات به محل اولیه بازمییابد و تو در صورت خارج شدن توپ از محدوده زمین رکوردگیری پایان می -٥

 افه �ودن قطعاتی به هر شکل برای برداشنت یا نگه داشنت توپ بالمانع است.ضهای ربات و اتغییر در دست -٦

ها پس از رشوع رکوردگیری حق دست زدن به ربات، توپ یا سبد را ندارند و در صورت بروز این اتفاق خطای گروه -٧

 یابد و امتیازی در آن رکوردگیری برای ربات ثبت نخواهد شد.رکوردگیری پایان میعدم پیرشوی خواهند گرفت و 

ها، تا پایان رکوردگیری وسایل در ه�ن وضعیت جا شدن آنجابهیا در صورت برخورد ربات با وسایل داخل زمین و  -٨

 ارند.ها را ندجا �ودن آنکنندگان تا پایان رکوردگیری اجازه جابهمانند و رشکتباقی می

 در صورت به زمین خوردن ربات باید بدون دست زدن اپراتور به آن بلند شود و به راه خود ادامه دهد. -٩

اگر ربات توانست در طول رکوردگیری توپ را به داخل سبد بیندازد طوری که توپ کف سبد را ملس کند یک امتیاز  -١٠

 گردد.و زمان آن برای ربات ثبت میشود به ربات داده می

شوند. در صورت ها تعیین میاند و با توجه به تعداد گلهایی که حداقل یک گل زدهبین گروه هابندی تیمرتبه  -١١

ها مالک برتری شده برای زدن متام گلمجموع زمان سپریکمرتین ها، توجه به تعداد گلها با تساوی امتیازات گروه

 .ها خواهد بودگروه

 

 :آیتم عبور از مانع )٨

 :عبور از مانع) روش برگزاری آیتم ٨-١

این رقابت ربات باید یک مسیر را از خط ابتدا تا انتها به صورت کامالً هوشمند و اتوماتیک طی �اید. در پایان در 

 مسیر یک مانع با ارتفاع کمرت از ربات قرار دارد که ربات باید از زیر آن عبور کند.

 

 :عبور از مانعآیتم  زمین مسابقه) ٨-٢

 بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است.  MDFجنس زمین مسابقه از -١

 مرت است.سانتی ١٠٠فاصله خط رشوع تا پایان  -٢

مرت به رنگ سفید که به صورت مخروطی سانتی ٥٠تا  ٣٠مسیر حرکت ربات با استفاده از دیوارهایی با ارتفاع بین  -٣

 محدود شده است.

 نع با ارتفاع قابل تنظیم قرار دارد.در انتهای مسیر بین دو دیوار یک ما -٤
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 مرت است.سانتی ٥٠قبل از رشوع مسابقه ارتفاع مانع به اندازه دو سوم ارتفاع ربات تنظیم خواهد شد. عرض مانع  -٥

 باشد.میخط رشوع و پایان به رنگ قرمز  -٦

ربات را مشخص مرتی قبل از خط پایان یک خط مشکی قرار دارد که محدوده تغییر شکل سانتی ٣٠در فاصله  -٧

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عبور از مانعآیتم  نحوه امتیازدهی) ٨-٣

 رکوردگیری انجام خواهد شد.بار دقیقه خواهد بود و فقط یک  ٢زمان این رقابت  -١

 .دقیقه زمان قلق گیری در اختیار خواهد داشت ٢هر گروه  -٢

 گر بالمانع است.یا هر نوع حس ، .... وترتیبی، های تایمریاستفاده از روش -٣

ربات باید محدوده خط رشوع تا خط تغییر شکل را بر روی دو پای خود طی �اید و به محض رسیدن کف پا به  -٤

ای که بتواند از دروازه عبور کند. به عنوان مثال برای تغییر تواند تغییر وضعیت دهد به گونهخط تغییر شکل می

 خیز یا خمیده طی کند یا به هر روش ابتکاری از مانع عبور �اید.تواند مانع را سینهوضعیت می

 یابد که:مسابقه زمانی پایان می -٥

 زمان مسابقه متام شود که در این صورت رکوردی برای ربات ثبت نخواهد شد. -الف

 شود.متام اجزاء ربات از خط پایان عبور �اید که در این صورت رکوردی برای آن ثبت می -ب

ها اشکاللی ندارد و اگر ربات تعادل خود را از دست داد و زمین خورد باید به خودی خود بلند با دیواره برخورد -٦

 شود و به راه خود ادامه دهد و زمان برای ربات متوقف نخواهد شد.

 شوند.اند و با توجه به زمان کمرت رتبه بندی میهایی که رکورد ثبت کردههای برتر از بین گروهتیم -٧

صورت رکوردگیری پایان این ها پس از رشوع رکوردگیری حق دست زدن به ربات یا زمین را ندارند و در گروه -٨

 برای ربات ثبت نخواهد شد. رکوردیابد و می

تواند ربات را به خط رشوع انتقال داده در صورت بروز خطای عدم پیرشوی برای ربات کاپیتان با اجازه داور می -٩

 باشد.ی است زمان رقابت در حال سپری شدن میدوباره سعی �اید. بدیه
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 :آیتم وزنه برداری )٩

 :وزنه برداری) روش برگزاری آیتم ٩-١

هدف از این رقابت حرکت به سمت وزنه، برداشنت و بلند کردن آن تا باالی 

 رس ربات است در حالی که تعادل ربات حفظ شود.

 :وزنه برداریآیتم  زمین مسابقه) ٩-٢

بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده   MDFمسابقه ازجنس زمین  -١

 است.

 .مرت استسانتی ١٠٠*  ١٠٠محدوده زمین مسابقه یک مربع  -٢

مرت و وزن بین میلی٦میله وزنه برداری از جنس آلومینیوم به قطر تقریبی  -٣

سانتیمرت، طول  ٢٧های با ارتفاع بیشرت از  گرم است. برای ربات ٤٠تا  ٣٠

سانتیمرت است. برای ربات  ٣٦سانتیمرت و فاصله بین دو وزنه  ٥٠میله 

سانتیمرت و فاصله بین  ٤٠سانتیمرت طول میله  ٢٧های با ارتفاع کمرت از 

 سانتیمرت است. ٢٦دو وزنه 

 DVDیا  CDگیرند وزنه هایی که در رقابت مورد استفاده قرار می -٤

مرت سانتی ٣٥های با ارتفاع کمرت از چک آن برای رباتاستاندارد در دو سایز معمولی و کوچک است که سایز کو 

 شود.استفاده می

 

 :وزنه برداریآیتم  نحوه امتیازدهی) ٩-٣

 دقیقه خواهد بود. ١زمان این رقابت  -١

 شود.بار رکوردگیری انجام می ٣برای هر ربات  -٢

 .دقیقه زمان قلق گیری در اختیار خواهد داشت ١هر گروه  -٣

 شود.دستی از راه دور هدایت میربات به صورت کنرتل  -٤

 �اید.می وزنه قرار گرفته و رشوع به رقابتربات با اعالم آمادگی کاپیتان و عالمت داور پشت  -٥

 هایش وزنه را بلند �اید.و با دست تعادل داشته باشدربات باید روی دو پا  -٦

صورت رکوردگیری پایان این در  ها پس از رشوع رکوردگیری حق دست زدن به ربات یا زمین را ندارند وگروه -٧

 جدیدی برای ربات ثبت نخواهد شد. یابد و امتیازمی

شود که ربات قبل از امتام زمان رکوردگیری ها) در هر رکوردگیری زمانی ثبت میامتیاز وزنه برداری (تعداد وزنه -٨

 شود.همچنین زمان نیز ثبت میبتواند میله را به باالی رس خود انتقال دهد و از نظر تعادل به ثبات برسد. 

کند و داور تعداد وزنه درخواستی های انتخابی را به داور اعالم میدر ابتدای هر رکوردگیری کاپیتان تیم، تعداد وزنه -٩

 �اید.تیم را به میله اضافه می

 یابد که:رکوردگیری زمانی خامته می -١٠

 ربات به درستی وزنه را به باالی رس خود بربد. -الف

 دقیقه وزنه را باال بربد یا وزنه از دست ربات خارج شود. ١ل مدت ربات نتواند در طو  -ب

 در صورت دریافت خطای عدم پیرشوی. -ج
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 خروج ربات از محدوده زمین. -د

 ربات در حین بلند کردن وزنه تعادل نداشته باشد. -ه

 ت.ای نخواهد گرفبرایش ثبت نشده باشد، هیچ رتبه CDتیمی که هیچ تعداد  -١١

 شوند.ها رتبه بندی میهای برداشته شده در متام رکوردگیریهای برتر با توجه به بیشرتین مجموع وزنهتیم -١٢

های تیم خواهد بود. در صورت تساوی دو یا سه تیم، مالک برتری بیشرتین وزنه برداشته شده در میان رکوردگیری -١٣

تری برداشته باشد برنده رقابت خواهد در زمان کوتاه در صورت تساوی بیشرتین وزنه، هر تیم که بیشرتین وزنه را

 بود.
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