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 یتعالباسمه

 

 )Pish-RoboOne( کاری رزمی�اهای انسانربات لیگ
  

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

توان به عنوان �ا را میانسانهای باشیم. رباتافزون علم رباتیک و کاربرد آن در زندگی برش میشاهد پیرشفت روزامروزه 

آموزان، دانشجویان و به طور کلی جذاب برای دانش ای�ای جنگجو عرصههای انسانانقالبی در این عرصه دانست. رقابت ربات

 .باشدمیدان میمندان به رباتیک، جهت ورود به این عالقه

 و هل دادن ،بوکس ،کشتی های رزمی،رشتهبا استفاده از فنون �ا در مقابل یکدیگر ربات انسان دوی هدف این مسابقه مبارزه

 .باشدمی رضبه زدن

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. ؛نفر به عنوان اعضای تیم 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 کنرتل یها به وسآنب یا ترکیکنند که اجرای هر حرکت  یز یرره را برنامهیرضبه زدن و غ ستادن، بلند شدن، راه رفنت،یل: ایقب

 باشد.صورت هوشمند ه از راه دور یا ب

متام توان خود را بکار گیرد تا تعادل ربات نحو �ای خود را طوری کنرتل �ایند که به بهرتین های انسانرشکت کنندگان باید ربات

 حریف را برهم زده در نهایت باعث زمین خوردن آن شود.

 

 :مسابقهکلی  قوانین )٤

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

 

 

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

Bioloid GP Bioloid Comprehensive Bioloid Premium 

ROBOTIS Mini ROBOTIS OP/OP2/OP3 NAO 

 Dynamixel RoboBuilder 
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است باشد. همچنین حداکرث طول کف پا  ٪ طول هر پا در هنگامی که کامالً باز٦٠حداکرث طول کف پا باید کمرت از  -٣

 .مرت باشدسانتی ٢٠نباید بیش از 

 .مرت باشدسانتی ٦٠بیش از  نباید )کامالً باز یدر حالت ایستاده و زانوها(ارتفاع ربات  -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.)

فاصله بیرون محوطه زمین قرار  در زمان مسابقه فقط کاپیتان اجازه حضور در کنار زمین را دارد و بقیه اعضای گروه با -٦

 گیرند.می

 ود را به داور اعالم �اید و رقابت را به پایان برساند.تواند انرصاف خطول رقابت میکاپیتان در هر زمان در  -٧

ثانیه در این حالت باقی  ٥نداشته باشد و ربات به هر دلیلی هیچ حرکتی  : الف)افتد کهزمانی اتفاق می ،عدم پیرشوی -٨

 ی داور به ربات خود دست بزنند.ب) اعضای تیم در حین مسابقه بدون اجازه مباند.

 زند.ها حرف آخر را داور میدر متام تصمیم گیری -٩

 باشد.باطری استفاده �ایند و در حین مسابقه استفاده از منبع تغذیه سیم دار مجاز �ی ها باید ازمتام ربات -١٠

 باشد.های فلزی و پالستیکی بال مانع میاستفاده از انواع براکت -١١

برق به ربات حریف، ابزار مکنده و رضبه زن  تیز، آه�با، ادوات محرتقه و انفجاری، اتصال جریان ءاستفاده از اشیا -١٢

 .باشددر بدنه ربات ممنوع می بادی و مغناطیسی، ابزار چرخشی با رسعت باال نظیر موتور یا فرز

 گرم باشد. ٥٠۰۰حداکرث وزن ربات باید  -١٣

 باشد.ای میدقیقه ٣راند  ٣ای و مسابقه فینال شامل دقیقه ٣راند  ٢مسابقات دارای  -١٤

 راند را دارند. دوبین اصالح و تعمیر دقیقه وقت  ٥ها ربات -١٥

 ثانیه است و پس از آن باید با حکم داور رشوع به راه رفنت کند. ٥حداکرث زمان برای گارد یا نشسنت برای هر ربات  -١٦

رشوع  ١تا  ١٠شده ش�رش اعداد از  (knock down)اگر پس از حکم داور ربات قادر به حرکت نبود، ربات ناک دان  -١٧

 شده بازنده رقابت است. (knock out)قادر به حرکت نبود ناک اوت  ١ عدد اهد شد. اگر رباتی بعد از ش�رشو خ

ثانیه قادر به حرکت نباشند توسط داور از یکدیگر جدا  ٥ها با یکدیگر درگیر شوند و بیش از در صورتی که ربات -١٨

 یابد.با دستور داور مسابقه ادامه میشوند و ها به وسط زمین انتقال داده میگردند و سپس رباتمی

 گردد.می (ring out)اگر هر قسمت از ربات از محدوده زمین مسابقه خارج شود، شامل اخطار "خارج از زمین"  -١٩

 باشد.یا بازنده می (knock out)ملس ربات بدون حکم داور برابر ناک اوت  -٢٠

  برابر وضعیت "خوابیده" یا "درازکش" ،روی زمین افتاد و اگر ربات به خودی خود تعادل خود را از دست داد -٢١

(slip down) باشد.می 

 .گرددو در این صورت بازنده تلقی می تواند از ادامه مسابقه انرصاف دهددر هر زمان می دهکننرشکت -٢٢

ات تدافعی رب ،حرکت یا به صورت تدافعی مبارزه کنداگر یک ربات به صورت تهاجمی مبارزه کند و ربات دیگر بی -٢٣

یا باخت محاسبه  (knock out)اخطار عدم تهاجم در یک راند برابر ناک اوت  ٣کند. اخطار "عدم تهاجم" دریافت می

 .گرددمی

 knock outی رقابت خواهد بود که مجموع امتیاز متام راندهای آن بیشرت از حریف باشد یا ربات حریف رباتی برنده -٢٤

 شده باشد.
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های اولیه خود را ها بتوانند تستها قرار بگیرد تا تیمس زمین مسابقه در محل استقرار تیمممکن است زمینی از جن -٢٥

 انجام دهند. روی آن

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -٢٦

 اشند فقط به تیم اول جایزه اهدا خواهد شد.تیم ب ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 

 :نحوه امتیازدهی )٥

 شود.ثبت میامتیاز به نفع حریف  ١قرار بگیرد  (slip down) "خوابیده" یا "درازکش" هر بار ربات در حالت -١

 (knock down) رضبه حریف تعادل خود را از دست داد و روی زمین افتاد به آن ناک دان هر بار ربات بر اثر -٢

 .امتیاز به نفع حریف است ٢گویند و شامل می

 امتیاز به حریف داده خواهد شد. ٣ ودرینگ خارج ش از که هر قسمت از ربات یا متامی آن هر بار -٣

 شود.می امتیاز به حریف داده ١اخطار توسط داور، در هر  -٤

 د.حرکت باشبیو در حالت ناک دان یا خوابیده  همچنان ١تا  ١٠اوت زمانی است که ربات پس از ش�رش ناک  -٥

 

 :زمین مسابقه )٦

 .بوده که سطح آن با استیکر پوشیده شده است  MDFزمین مسابقه ازجنس  -١

 مرت.سانتی ١٢٠ست به قطر ا ایزمین مسابقه دایره -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاطالعیت هرگونه بیبه روز شوند. مسئولمسابقات برگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ

 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یشرت به سایاطالع ب یبرا ها خواهد بود.مید برعهده تین جدیاز قوان

120cm 


