چکیده:
قوانین زیر مربوط به لیگ رباتهای جنگنده هوشمند میباشد .این لیگ جنگ بین دو ربات است .زمین
مسابقه به صورت دایره شکل می باشد و رباتها باید سعی کنند ربات حریف را از میدان مسابقه خارج کنند.
این رباتها باید هوشمند باشند و هرگونه کنترلی بر روی ربات مجاز نیست .این قوانین منطبق با مسابقات
جهانی رباتیک فیرا می باشد و تیم های برگزیده در این مسابقات به عنوان نماینده ایران در مسابقات رباتیک
فیرا  2018که در کشور دانمارک برگذار خواهد شد اعزام می شوند.
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زمین مسابقه

 .1.1زمین مسابقه به شکل دایره ای به رنگ مشکی و با قطر  120سانتی متر می باشد.
 .1.2اطراف زمین مسابقه نواری سفید رنگ با پهنای  5سانتی متر وجود دارد .ربات با تشخیص این نوار می
تواند مانع از خروج از زمین مسابقه شود.
 .1.3در خارج از نوار سفید رنگ ،زمین به هر رنگی می تواند باشد .در این قوانین به رنگ قرمز نشان داده
شده است.
 .1.4در مرکز زمین یک جسم استوانه ای با قطر حدود  20و ارتفاع حدود  20سانتی متر قرار داده می شود.
در اطراف این استوانه نوار نقره ای با پهنای  5سانتی متر قرار داده می شود.

شکل  :1نمای زمین مسابقه

.2

تیم

 .2.1هر تیم می تواند حداقل یک و حداکثر  5نفر اعضا داشته باشد.
 .2.2ربات باید توسط اعضای تیم ساخته شده باشد.

.3

ربات

 .3.1وزن ربات نباید بیشتر از  3کیلوگرم باشد.
 .3.2طول و عرض ربات نباید بیشتر از  20سانتی متر باشد .در مورد ارتقاع محدودیتی وجود ندارد.
 .3.3ربات بعد از شروع مسابقه می تواند به صورت خودکار بزرگتر از ابعاد ذکر شده شود .ولی نباید به دو یا
چند قسمت تقسیم شود .همچنین محورهای ربات (فاصله چرخهای ربات از یکدیگر) نباید بزرگتر از
ابعاد ذکر شده شود.

 .3.4جدا شدن هرگونه قطعه ای از ربات با وزن بیش از  5گرم مجاز نیست و منجر به از دست دادن امتیاز
می شود .جدا شدن پیچ و مهره به صورت اتفاقی بالمانع است.
 .3.5رباتها باید خودکار عمل کنند و هر گونه کنترل کننده خارج از ربات مجاز نیست.
.3.6

استفاده از هر سنسور یا وسیله ای که باعث ایجاد نویز بر روی ربات حریف شود مجاز نیست.

 .3.7استفاده از هر وسیله ای که باعث خسارت به زمین مسابقه شود مجاز نیست.
 .3.8استفاده از هر وسیله ای که به منظور ایجاد خسارت بر روی ربات حریف نصب شده باشد مجاز نیست.
هل دادن و ضربه زدن به ربات حریف بالمانع است.
 .3.9پرتاب کردن هر گونه گاز ،مایعات و جسم از ربات مجاز نمی باشد.
 .3.10استفاده از هر گونه جسم آتش زا مجاز نمی باشد.
 .3.11چرخ های ربات نباید چسبنده باشند .برای تست این موضوع ،از یک کاغذ ) A4 (80g/m2استفاده
می شود .اگر کاغظ به چرخ های ربات بچسبد وچرخها بتوانند بیش از  2ثانیه بتواند کاغذ را باال نگهدارند
نشان دهنده وجود چسبندگی در چرخ بوده و منجر به حذف راند تیم خواهد شد.
 .3.12هیچ لبه ای از ربات نباید به قدری تیز باشد که برای شرکت کنندگان خطرناک باشد.

.4

نحوه برگزاری مسابقه

 .4.1تیم ها دو به دو و بنابر قرعه کشی مسابقه خواهند داد.
 .4.2هر مسابقه شامل سه راند می باشد که مدت زمان هر راند  3دقیقه است .این زمان ممکن است توسط
داور افزایش یابد.
 .4.3در بین هر راند تیمها یک دقیقه زمان دارند تا رباتشان را برای راند بعد آماده کنند .بعد از اتمام زمان
یک دقیقه رباتها باید بر روی زمین مسابقه گذاشته شوند و چنانچه رباتی آماده شروع نباشد آن راند را
از دست خواهد داد.
 .4.4در حین مسابقه رباتها امتیازاتی کسب خواهند کرد .در انتهای زمان هر راند ،رباتی که امتیاز بیشتری
کسب کرده باشد پیروز آن راند خواهد بود.
 .4.5امتیازهای هر راند از صفر محاسبه می شود و به راندهای قبلی مربوط نیست.

 .4.6چنانچه هر سه راند مسابقه تمام شود و امتیازها برابر باشند ،یک راند اضافه هم برگزار می شود .در
این مرحله تیمی که اولین امتیاز را کسب کند پیروز خواهد شد .اگر در طول این راند هم امتیازی
کسب نشود تیم پیروز توسط داور و با توجه به مالکهای زیر انتخاب خواهد شد.
 .4.6.1اختالف امتیازها در هر راند (جمع کل امتیازهای کسب شده در همه راندها)
 .4.6.2وزن رباتها .رباتی که سبکتر باشد پیروز خواهد بود.
 .4.7بعد از اعالم داور تیمها برای انجام مسابقه در کنار زمین حاضر خواهند شد .زمین مسابقه به چهار
قسمت تقسیم خواهد شد .رباتها همیشه در دو جهت که روبروی یکدیگر نباشند قرار داده می شوند.

شکل  :2محل قرار گرفتن رباتها در لحظه شروع

 .4.8بعد از اعالم داور مسابقه شروع می شود و تیمها رباتشان را روشن می کنند .رباتها بعد از  5ثانیه باید
شروع به حرکت کنند .در طول این  5ثانیه ،شرکت کنندگان باید از زمین فاصله بگیرند .شروع حرکت
ربات زودتر از  5ثانیه خطا محسوب می شود .در این حالت یک امتیاز به تیم مقابل تعلق میگرد ولی
مسابقه بدون شروع مجدد ادامه پیدا می کند.

 .4.9داور در صورت صالح دید می تواند اعالم توقف کند .مدت زمانی که داور مسابقه را متوقف کرده است
جز زمان مسابقه محسوب نخواهد شد.

.5

نحوه امتیاز دهی

 .5.1چنانچه هر قسمتی از ربات به هر دلیلی به محوطه قرمز رنگ برسد یک امتیاز به تیم مقابل اضافه
خواهد شد .در این حالت داور اعالم شروع مجدد می کند و رباتها مجددا در جای اولیه قرار می گیرند.
 .5.2چنانچه رباتها به مدت  5ثانیه هیچ حرکت موثری نداشته باشند داور اعالم شروع مجدد خواهد کرد.
اگر داور در انجام فعالیت موثر شک داشته باشد این زمان را تا  30ثانیه افزایش خواهد داد.
 .5.3اگر یکی از رباتها به مدت  5ثانیه بی حرکت بماند تیم مقابل یک امتیاز کسب خواهد کرد و مسابقه
شروع مجدد خواهد شد.
 .5.4چنانچه ربات یا افراد گروه آسیب دیده باشند و ادامه حرکت ربات امکان پذیر نباشد ،شرکت کننده می
تواند درخواست پایان مسابقه دهد .در این شرایط تیم درخواست دهنده بازی را واگذار خواهد کرد.

.6

نظام رفتاری

 .6.1در موارد زیر بازی متوقف می شود و تیم خاطی از دور مسابقات خارج خواهد شد .در این شرایط تیم
مقابل پیروز راند خواهد شد.
 .6.1.1ورود اعضا به داخل زمین در حین مسابقه
 .6.1.2اقدام به توقف بازی بدون دلیل مناسب
 .6.1.3به کار بردن کلمات و یا انجام حرکاتی که باعث نازیبایی مسابقات شود.

چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی داشتید با خیال راحت بپرسید
کمیته برگذاری در کمترین زمان پاسخ گوی شما خواهد بود.
Email: Fira.youth@gmail.com

