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 پیشگفتار

 
ها پردازند. روباتبا هم به رقابت می هستندروبات خودکار  2 متشکل ازتیم که هر کدام  2، آموزيدر مسابقات فوتبالیست دانش

ه به است که شبی اند گل بزنند. زمین طوري طراحی شدهمشخص شده یرنگکد هایی که با به دروازه توپ را تشخیص دهند وباید 
 نویسینه توسط سازندگان طراحی و برنامهباشند و به صورت فنی و هوشمندا خودکار ها باید کامالً ی فوتبال باشد. روباتزمین واقع

 .شده باشند

، رونیکالکت ،نویسیهاي برنامهدر زمینه شان راتواناییحداکثر  تمام تالش خود را انجام دهند تاکنندگان در این لیگ باید شرکت
ه بگذاري اطالعات فارغ از تیم و مدرسه کار گروهی و اشتراك باکنندگان رود شرکتانتظار می .کار گیرنده ب مکانیک و مکاترونیک

 .کنار هم بودن لذت ببرنداین رشد در از پیشرفت لیگ کمک کنند و 

و  گذاري دانش داشتهاشتراك و ي کار جمعیهاها و تواناییتري به مهارتقوانین، توجه بیش بازنویسیفنی در  يکمیتهاز این رو 
. نماید کمک کنندگانشرکتبه ارتقاي سطح دانش فنی و اجتماعی  کرده وتر نزدیکخود را با تیم ها ارتباط  تا است نمودهتالش 

 ضمن یادگیري، لذت ببرند و رشد کنند. ،کنندگان با حضور در مسابقاتشرکتمید است ا

 :تیم انجام شده باشد عضوآموزان ها باید کامالً توسط دانشنویسی روباتساخت و برنامه

 یک از مربیان، معلمان، سرپرستان، اولیا وهیچ  ساخته شده باشند و تیم آموزان عضودانشها باید به طور کامل توسط روبات
ربیان افزارهاي ساخت مت کنند. بنابراین استفاده از سختدخال هاروباتنویسی یابی و برنامهعیب ساخت،طراحی، ها نباید در شرکت

به منظور توضیحات  .مجاز خواهد بوداستفاده از ماژول هاي آماده که در دسترس همگان قرار دارد  اما .استها ممنوع و شرکت
 آدرساز طریق توانید . در صورت وجود هرگونه ابهام میمراجعه کنید قانونمقررات خاص لیگ در انتهاي  9بیشتر به بخش 

jsoccer@iranopen.ir  باشیدارتباط ي فنی در ا کمیتهب. 

  

mailto:jsoccer@iranopen.ir
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 مسابقه 1

 روند مسابقه و مدت زمان بازي 1-1

ل بازي شام . هراستدو روبات خودکار  دارايهر تیم  د کهشوآموزي بین دو تیم برگزار میشهاي فوتبالیست داني روباتمسابقه
 است. در نظر گرفته شدهها براي تیمزمان استراحت پنج دقیقه . در بین دو نیمه اي استدقیقه 10 يدو نیمه

 که داور تشخیص دهد زمان باید متوقف شود. هنگامیرود، مگر در سنج بازي بدون توقف پیش میزمان

ز ها به میروبات خود را براي انجام تست سپس بازي در کنار زمین بازي حضور داشته باشند ودقیقه قبل از شروع  10ها باید تیم
ثانیه  30هر  ازايبه شود و اگر تیمی تا این زمان بر سر میز تست حاضر نشود، س زمان اعالم شده آغاز میأبازي ر. تست ببرند

 10رسد که زمان بازي تمام شود و یا اختالف دو تیم به اتمام میشود. بازي هنگامی به یک گل به نفع تیم مقابل ثبت میخیر، تأ
 گل برسد.

 دیدار پیش از بازي 1-2

 بینیشپی ي. برندهگرددیا جهت حمله در شروع نیمه توسط پرتاپ سکه تعیین میاول، انتخاب مالکیت توپ  يهپیش از آغاز نیم
زمین دلخواه خود را انتخاب کند.  باشد یا توپ را واگذار نماید و پي اول صاحب توتواند انتخاب کند که در نیمهسکه می پرتاب

ي هبدون پرتاب سکه انجام شود. پس از نیم ،تواند باتوافق دو تیمچنین میکار هم . اینکردي دیگر را انتخاب خواهد بازنده نیز گزینه
 .خواهد کردي دوم بازي را شروع ، در نیمهاست ودهصاحب توپ نبي اول کنند. تیمی که در نیمهمی عوضها جاي خود را تیم ،اول

 يدهند. اگر تا لحظه خواهند تا روباتشان را براي تعقیب توپ درون زمین قرارداور از تیم ها میداور و کمک ،در دیدار پیش از بازي
 رسد.به اتمام می 0-0ي مساوي بازي با نتیجهها) نتواند توپ را دنبال کند، با دستور داور آغاز بازي هیچ روباتی (از هرکدام از تیم

1-3 Kick-off 
به عنوان و متوقف باشند (قرار گرفته باید در زمین خودي  Kick-offدر زمان  روبات هر تیمشود. آغاز می Kick-offهر نیمه با یک 

رد. گیرار میي وسط زمین ققطهسپس توپ توسط داور در ن، )نباید در حال چرخیدن باشندهاي روبات چرخ مثال قبل از سوت داور
ها باید بیش ي روباتدهد. بقیهزمین قرار می ي وسطهاي خود را درون دایرهاست یکی از روبات Kick-offي تیمی که شروع کننده

باید بیرون نها روباتچنین هم) باشند ي وسط زمینداشته باشند (یعنی بیرون دایره گیري توپ فاصلهمتر با محل قرارسانتی 30از 
ها را اعضاي تیم حق جابجایی روبات کند،داور دستور شروع بازي را صادر که تا زمانی . ها قرار بگیرنداز خط اوت یا درون دروازه

 نخواهند داشت.

ر از که زودت کنند، هر روباتیها شروع به کار میها توسط کاپیتاني روباتهمه ،سوت) و بالفاصله پس از آن با دستور داور (معموالً 
با آن برخورد خواهد شد (یعنی از زمین  )11-1( دیدگیبند آسیبمطابق شود و دستور داور روشن شود آسیب دیده محسوب می

 .شود)خارج می

1-3-1 off-Kick خنثی 

off-Kick  خنثی مشابهoff-Kick  پ فاصله متر از توسانتی 30ها باید حداقل است. با این تفاوت که تمام روبات 3-1معمولی در بند
 ي مرکز زمین قرار گیرند).داشته باشند (خارج از دایره
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 دخالت انسان 1-4

که  ست مگر اینها و مشابه آن) در بازي مجاز نیس کردن روبات(مثل لم هااز طرف تیم دخالت انسان off-Kickجز در زمان ه ب
 محرومي بازي ادامه زیا اعضاي خاطی ممکن است اها تیم در صورت تخلف از این قانون، .ي داور باشداین دخالت با اجازه

)Disqualifyشوند (. 

وپ گیرد که تاما این کمک تنها در شرایطی صورت می .دیگر جدا شوندیکد تا از نها کمک کند به روباتنتوانکمک داور می وداور 
ها اتیعنی دلیل گیرکردن روب( ها صورت پذیرفته باشداین اتفاق به دلیل تعامل بین روباتچنین همها نباشد و در نزدیکی روبات

ه ک کندجابجا میاي را به اندازه هاروبات ). در این شرایط داور یا کمک داورریزي اشتباه آنها نباشدا برنامهطراحی ی یکدیگر،به 
 بتوانند دوباره آزادانه حرکت کنند.

 حرکت توپ 1-5

 ي درجاتي حذف همهوسیلهه داشتن توپ، گرفتن کنترل کامل توپ بداشتن توپ را ندارد. منظور از نگهحق نگه هیچ روباتی
ي نهشدن و چسبیدن توپ به بدکرد، عبارتند از: ثابتداشتن توپ توسط روبات قید توان به عنوان نگهآزادي آن است. مواردي که می

 دامه ب یاو توپ  در بر گرفتنمنظور جلوگیري از دسترسی روبات حریف، روبات به  يي بدنهوسیلهه توپ ب احاطه شدنروبات، 
زمانی که توپ به سمت روبات یا  نچرخد وروبات. اگر وقتی که روبات در حال حرکت است توپ  يهبا هر بخشی از بدن آنانداختن 

 دام افتادن توپ است.خوبی براي تشخیص به  يغلتانده شود دوباره بازنگردد، نشانه

 ارددوي روبات چرخانده و نگه میاي مجاز است که توپ را روي سطحش به ساستوانه ايتنها استفاده از وسیلهبراي کنترل توپ 
)Spin Back( کننده استفاده کرد. دریبل عنوانتوان به از آن می که 

 باشند. به توپ دسترسی داشته سایر روبات هاباید به این نکته توجه داشت که در این حالت هم الزم است 

 گل زدن 1-6

مهاجم یا توپ به با برخورد  تواندیک گل میي درونی دروازه برخورد کند. که با دیواره شودمحسوب می »گل«زمانی یک توپ 
هاي همه روبات ،شروع مجدد يقبل از ضربه شود.گل آغاز می يکنندهدریافت تیم Kick-offبا  بازي ،گیرد. بعد از گلمدافع صورت 

وارد زمین شوند. (به عبارتی در  Kick-offسالم باشند می توانند براي  مصدوم یا به اوت رفته در صورتی که آماده به کار و کامالً
 دقیقه جریمه نخواهد بود) 1ه طی شدن صورت رد و بدل شدن گل نیازي ب

 بانهدرواز 1-7

، این روبات تا زمانی که شودبان نامیده میي جریمه شود دروازهاولین روباتی که به صورت کامل و با تمام اجزاي خود وارد محوطه
 .شودبان محسوب میهدرواز باشد، بخشی از آن از محوطه جریمه خارج نشده

 هل دادن 1-8

 بان را در هیچ جهتی هل دهد.هبه مهاجم اولویت دارد، روبات مهاجم نباید درواز تبان نسبهجریمه دروازي در محوطه
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 در زین توپ با روبات دو آن از یکی حال نیع در و باشد داشته يالحظه ریغ و مستمر تماسِ بانهدرواز با فیحر میت از یروبات اگر
 يترین نقطهداور توپ را به نزدیک ،تادن خطاي پوشف. در زمان اتفاق ااست افتاده اتفاق) پوش ای( دادن هل يخطا د،نباش تماس

 .خواهد بودل دادن اتفاق افتاده باشد مردود گلی که در حین هچنین کند. همخنثی منتقل می

 عدم پیشرفت 1-9

یر شرایط و از نظر داور احتمال تغی نیفتداتفاق تغییري در وضعیت بازي  قابل توجه یکه براي مدت افتداتفاق میمانی زعدم پیشرفت 
  :هاي زیر را نام بردتوان حالتمیهاي رایج عدم پیشرفت حالت از هم وجود نداشته باشد.

 .ها حاصل نشودروباتتوپ و تغییري در موقعیت و  باشدها گیر کرده توپ بین روبات -
 .ها خارج شده باشدروبات تمام ي قابل دسترسیتوپ از منطقه -

کند سپس میرا اعالم  »عدم پیشرفت« عبارتو شمارد می 3تا  1ص و واضح از خشداور به صورت م ،یا شرایط مشابهدر این شرایط 
 دهد.میمناسب قرار  ي خنثیِ را در نقطهتوپ 

 :شودت که به ترتیب زیر انتخاب میسا اياشغال نشده ي خنثیِ نقطه ،مناسب ي خنثیِ نقطه

 است) اي که بازي در آن در جریان بوده(نیمه ي فعال زمینخنثی در نیمهي ترین نقطهنزدیک -1
 وسط زمین. یِ ي خنثقطهن -2
 ي دیگر زمین. نیمه یکی از نقاط خنثیِ -3

 اوت 1-10

روباتی که شود. می گفته ي بازي)(خارج از محدوده "Out of Bounds"زمین خارج شود به روبات اگر تمامی روبات از خط سفید 
ود تا روبات را از زمین خارج شو از تیم خواسته می هدشدقیقه جریمه  1 ،دیدگیبند آسیببا ي بازي خارج شود مطابق از محدوده

 اتفاق بیفتد. Kick-offي آن تمام شود و یا یک جریمه زمانبرگردد که  بازيتواند به می هنگامیروبات  .کند

که روبات جریمه شده در  تا زمانی ستی اه روبات از زمین خارج شود، بدیهشود کاي آغاز میاي از لحظههقي یک دقیزمان جریمه
 مردود خواهد بود. شود هایی که توسط تیم خاطی زدهگلزمین حضور دارد 

 گردد.ي خودي وارد زمین میدروازه ي خنثی نسبت به توپ و رو بهپس از اتمام زمان جریمه، روبات خارج شده در دورترین نقطه

  خنثی از سر گرفته خواهد شد. off-Kickاي منظور نخواهد شد و بازي با جریمهدر صورتی که هر چهار روبات از زمین خارج شوند، 

رامی آ بهرا داور این روبات حالت در این . شود جریمه نخواهد شد به اوت هل داده تیم حریف روباتی توسطبنا به تشخیص داور اگر 
 .گیردي زمین قرار صورت کامل درون محدوده تا به دهدهل می

در شرایطی که توپ بیرون خط زمین قرار  .کندمیبازي ادامه پیدا بازي برگردد زمین به درون  هتوپ پس از برخورد به دیواراگر 
 9-1توپ را مطابق بند  ،بودن» سخارج از دستر«اعالم  و 3تا  1 ازها به آن دسترسی نداشته باشند داور با شمارش بگیرد و روبات

 کند.مناسب منتقل می ي خنثیِ به نقطه

 :عبارتند از بودن توپ »خارج از دسترس«هاي حالتبرخی از 

 .بمانددر صورتی که توپ مدت زیادي بیرون از زمین  -1
 .دگرداننوند توپ را به زمین بازکه به طور کامل از زمین خارج ش ها نتوانند بدون اینکدام از روباتهیچ  -2
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 داور تشخیص دهد که توپ به زمین بازي باز نخواهد گشت. -3

 دیدهآسیبروبات  1-11

 دهد باید رفع نقصکه بتواند در زمین به رقابت ادامه  شود و پیش از آناز زمین مسابقه خارج می ،اگر یک روبات آسیب ببیند
 محرومیت زمانبرگردد که  بازيتواند به می هنگامیروبات . شودیک دقیقه از حضور در زمین محروم میدیده گردد. روبات آسیب

 باشد، داور دوباره این روباتاگر مشکل روبات پس از بازگشت به زمین هنوز حل نشده  .اتفاق بیفتد Kick-offآن تمام شود و یا یک 
 کند.را آسیب دیده اعالم می

واند تباید توجه داشت اگر شرایط بازگشت روبات مصدوم به زمین اتفاق افتاد ولی روبات براي ورود به زمین آماده نبود، تیم می
  .دهد داور روبات خود را درون زمین قرار ياجازهبا  ،زمانی که اشکال روبات رفع شد

 :شود کهوقتی مصدوم تشخیص داده مییک روبات، به طور ویژه، 

 یا قادر به حرکت نباشد. به توپ پاسخی ندهد •
 یا از زمین مسابقه خارج گردد. داخل دروازه برود طور مداوم به به •
 بچرخد. ي دیگري در زمینخود یا هر نقطهبه دور و بدون پاسخ به توپ  دائماً •

 آن، اتتوانند براي تعمیر روبتیم می بازي قرار داشته باشند. اعضاي زمیندر  مسابقهها و ابزار تعمیر روبات نباید در زمان کامپیوتر
ي داور روبات با اجازهتوانند ها میتیم تقال دهند.است ان ها در محل برگزاري بازي قرار داده شدهرا به میزي که براي تعمیر روبات

تغییر  ریزي مجدد یادر طول بازي، برنامه ریزي نمایند.بر روي زمین مسابقه کالیبره و برنامه ،نیمه پیش از شروع هردقیقه  5خود را 
 دیدگی خارج از بازي باشد.پذیر است که روبات به دلیل آسیبها تنها زمانی امکاني روباتدر برنامه

 يي خودرو به دروازهو  نسبت به توپ اشغال نشده ي خنثیِنقطه دورترین دربه دستور داور باید  روبات ،اتمام مصدومیتپس از 
به سمت توپ هدایت شود. اگر روبات در حالتی به زمین باز گردانده شود که عیب اساسی آن هنوز  و نباید مستقیماً شودقرار داده 

 ي ادامه پیدا خواهد کرد.تواند از حضور روبات در زمین جلوگیري کند و بازداور می ،بر طرف نشده باشد

یا به زمین بازگردانده  ي داور از زمین برداشتهدهد. روبات، تنها با اجازهدیدن یک روبات را تشخیص میفقط داور است که صدمه 
 شود.می

دیدگی آسیبي خروجی از خط زمین و چه در اثر (چه در نتیجه دیدهآسیب ،off-kickدر هنگام  که هر دو روبات یک تیم در صورتی
شود یمتوقف نگه داشته مسنج بدون توقف زمانشود و بازي یک گل به سود تیم مقابل ثبت می ابتدا، دنوتشخیص داده ش روبات)

ع بازي با شروتی که هر تیم حداقل یک روبات داشته باشد ود به زمین شود. در صورور يهاي مصدوم، آمادهتا حداقل یکی از روبات
کند. گل دریافت مییک  ،ثانیه 30گذشت هر به ازاي  تیمی که روباتی درون زمین ندارد شود. در غیر این صورتمجدد آغاز می

 د بازي به اتمام خواهد رسید.برس 10است در صورتی که اختالف گل به  ذکر شده 1-1همانطور که در بند 

بر اثر نقض قانون توسط روبات  ،بیرون رفته هايِدر بند باال فقط در صورتی اجرا می شود که هیچ کدام از روبات ذکر شدهقانون 
 تیم حریف مصدوم نشده باشند. 

 دفاع چندگانه 1-12

در این شرایط  شود.ي جریمه تیم مدافع وارد محوطهآن است که بیش از یک روبات از  دفاع چندگانه رخ دادنشرط الزم براي 
که روبات  این قانون حالتیست ءي خنثی منتقل خواهد شد. تنها استثناترین نقطهتري با توپ دارد به نزدیکروباتی که درگیري کم
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ن بر دفاع چندگانه در این شرایط هل داد .ي خودي هل داده شودي جریمهع توسط مهاجم حریف به درون محوطهدوم تیم مداف
 دهد.ي خنثی مناسب انتقال میتوپ را به نقطه »هل دادن«اعالم  مقدم بوده و داور با

 به عنوان مصدوم در نظر گرفته خواهد شد. خاطی اگر دفاع چندگانه به صورت مکرر تکرار شود، روبات

 توقف بازي 1-13

 تواني این شرایط خاص میدر شرایط خاص متوقف کند، از جملهبازي را تواند اما داور می ،شودبه صورت کلی بازي متوقف نمی
 به موارد زیر اشاره کرد:

 دادن شرایط غیرطبیعی در زمین رخ -
 برگزاري مسابقاتي هلزوم مشورت با کمیت -
 از کار افتادن توپ و نبود توپ جایگزین -

شخیص با تزمین مسابقه باقی بمانند. در  شوند وي داور متوقف ها باید با اجازهتمامی روبات توقف بازي داد،زمانی که داور دستور به 
 .خواهد یافتکه متوقف شده و یا با شروع مجدد از مرکز زمین ادامه بازي از همان جایی  ،داور

 تیم 2

 نامهآیین 2-1

 چنین هیچ یک ازهم .توانند بین دو تیم مشترك باشندینم هاکدام از روبات هیچ .شدهر تیم باید بیش از یک عضو داشته با
 حتی در دو زیرلیگ مختلف ازها اشتراك افراد و روبات(باشند  …توانند در تیم دیگري اعم از عضو، لیدر و یک تیم نمی» ياعضا«

 است. عضو 5حداکثر تعداد اعضاي هر تیم  نیز مجاز نیست). آموزيلیگ فوتبالیست دانش

ک تیم . یخود را به داوران معرفی کندباید قبل از شروع هر مسابقه  و استن مسابقه با داور در جریامسئول ارتباط  کاپیتان هر تیم
توانند کنار زمین حضور در هنگام مسابقه تعداد محدودي از اعضاي تیم می تواند کاپیتان خود را تغییر دهد.در طول رقابت می

ي زمین بازي را ي ورود به محوطهاجازه دستیار کاپیتانکاپیتان و  عضو از هر تیم به عنوان 2 باشند که در شرایط عاديداشته 
 .خواهند داشت

 
 

 محدودیت سنی 2-2

از  ترکم وسال تمام  13 تر ازبیش ،1399تیر  11باید تا تاریخ  وزن و آزادهر دو لیگ سبکدر کننده آموزان شرکتدانشي همه
 مجاز به شرکت در مسابقات هستند. 6138تیر  11تا  0138تیر  11. در نتیجه متولدین باشندداشته  سال تمام 19

اعضاي تیم خود را با شرایطی که در سایت جهانی  سنو  تعدادهاي پذیرفته شده براي شرکت در مسابقات جهانی بایستی تیم
 تطبیق دهند. است، آمده /https://junior.robocup.org/soccerمسابقات روبوکاپ به آدرس  

ي فنی ایران اپن براي هماهنگ شدن با مسابقات جهانی، با توجه به قوانین مسابقات جهانی و رویکرد کمیته 
 نفر تقلیل پیدا خواهد کرد. 4ها به )، سقف اعضاي تیم1400از سال آینده (

https://junior.robocup.org/soccer/
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خود را براي  اصل کارت ملییا  اصل شناسنامه، اصل گذرنامهآموزان عضو یک تیم، دانش ياست که همهضروري  
. در غیر باشند ، به همراه داشتهسازيعلی الخصوص روز اول آماده ،مسابقات هايدر تمامی روز ،تطبیق شرایط سنی

 .خواهد کردنیز دریافت ن (Certificate)رکت در مسابقه این صورت آن عضو از همراهی تیم خود محروم شده و گواهی ش

 

 
 

 تخلفات 2-3

 نخواهند بود. مسابقاتهایی که از قوانین پیروي نکنند مجاز به شرکت در تیم

هاي نارنجی، زرد و یا آبی که ممکن است لباسمجاز به پوشیدن  ،یک از اشخاصی که در نزدیکی زمین بازي حضور دارند هیچ
ر هر زمان که مشکوك به تداخل شد، از عضو تواند د(به منظور جلوگیري از تداخل). داور مینیستند ها دیده شوند توسط روبات

 یا جایش را با یکی دیگر از اعضا تعویض نماید.بخواهد که لباس خود را عوض کند تیم 

رنگ لباس و غیره) ، (کنترل مادون قرمز، فالش دوربین نون شدن به ایجاد تداخلمظاست در هر زمان از بازي در صورت داور مجاز 
 متوقف نماید.، بازي را توسط تماشاگران

ه داور ي شواهد ببایست ادعاي خود را با ارائههرتیمی که نسبت به ایجاد تداخل رنگی توسط تیم حریف اعتراضی داشته باشد، می
 ثابت نماید.

اي ي جداگانهممکن است جریمهکند، عالوه بر آن ي فنی کل تیم متخلف را جریمه میشود کمیتهز اگر تخلفی در زمان بازي محر
 م شامل حال فرد خاطی شود.ه

 هاروبات 3

 ها و تعویضتعداد روبات 3-1

ها درون یک تیم (داشتن بیش از دو روبات آماده) باشد. جابجایی روباتروبات داشته  2حداکثر تیم در طول مسابقات اجازه دارد هر 
 ها ممنوع است.یا بین تیم

 تداخل 3-2

یا هر رنگی  نارنجی زرد، ،، آبیزردهاي رنگها نباید ، روباتLandmarkهاي نشانهها، توپ و ل با رنگ دروازهبراي جلوگیري از تداخ
مناسبی توسط ها باید به طرز . قطعات شامل این رنگرا درون خود داشته باشندکند تداخل می Landmarkهاي نشانهتوپ یا که با 

) Landmarkهاي نارنجی و رنگخنثی (غیر از زرد، آبی، به رنگ  یا نواري رنگ توسط یاها دیگر روباتسایر اجزاي روبات از دید 
 د.نپوشانده شو

ي را آموزکنندگان لیگ فوتبالیست دانشي فنی در نظر دارد به صورت تدریجی حداقل سن شرکتکمیته 
 سال به مرور اضافه خواهد شد. 13رو کف سنی هاي پیشافزایش دهد. از این در سال
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قرمز مادامی که در کار دیگر  سنج مادونکه استفاده از سنسورهاي فاصله چند هرد. ننباید نور مادون قرمز ساطع کن هاروبات
مادون قرمز است و روباتی  پالسیگذاري بر روي سنسورهاي ثیرأ(منظور از ایجاد اختالل، ت ها اختاللی ایجاد نکند مجاز استتاروب

تواند به درستی و با انجام فیلترینگ پالس را از موج مستقیم تشخیص دهد، نمی یا سورهاي غیر پالسی استفاده می کندکه از سن
ها د تیمشوبنابراین پیشنهاد می. نداردرا  – سنجفاصله مثل –گونه منابع مادون قرمز  تیم حریف از این يحق اعتراض به استفاده

اي فیلتر هپالس يدامنهعالوه بر استفاده از سنسورهاي پالسی به منظور تشخیص توپ، در صورت نیاز شدت امواج دریافتی را نیز از 
  .)دبوفنی خواهد  يتقریبی از توپ را محاسبه کنند. در این مورد تشخیص نهایی با کمیته يگیري کرده و فاصلهاندازه شده

نگ راند، آمیزي شدهها رنگي نور مادون قرمز نباید در سطح خارجی روبات ها استفاده شوند. اگر روباتکنندهچنین، مواد بازتابهم
قطعات کوچک تا زمانی که بر روبات مقابل تأثیر نامطلوب نگذارند از این قاعده مستثنی هستند. تیمی که  ها باید مات باشد.آن

 تداخل قرار گرفته، باید شواهدي فراهم آورد تا این ادعا را به هیأت داوران ثابت کند.تحت تأثیر 

ند و کها نباید نور مرئی که مانع بازي تیم حریف در سطح صاف شود، تولید کنند. هر یک از اجزاي روبات که نور ساطع میروبات
 پوشانده شود.ممکن است در سیستم بینایی تیم مقابل تداخل ایجاد کند، بایستی 

کند روباتش به هر طریق تحت تأثیر روبات تیم مقابل قرار گرفته است، باید شواهدي مبنی بر تداخل ارائه دهد و تیمی که ادعا می
 .گذاري شودتوسط داور صحهاین ادعا باید 

 کنترل 3-3

ند و شومی و متوقف اندازيافراد با دست راه توسطها راه دور در حین مسابقه، مجاز نیست. روباتابزار کنترل از  هرگونهاستفاده از 
 .عمل کنندباید به صورت خودکار 

 ارتباط 3-4

اي بلوتوث هاستفاده از پروتکل هاي یک تیم در زمان مسابقه تنها حق دارند به یکدیگر مرتبط باشند، براي این ارتباط تنهاروبات
کند مجاز استفاده می )XBeeو  ZigBee(مانند  IEEE 802.15.4 دیگري که از استاندارد کلپروتیا هر  3کالس بلوتوث ، 2کالس 

ی در ها و پایداري فرکانسکه دسترسی به فرکانس چرا .خود تیم است يسیم برعهدهبی ت امکان برقراري ارتباطمسئولی. خواهد بود
 .شودمحل مسابقات تضمین نمی

 چاالکی 3-5

در  ها بایدحدود نشود. آنمحور) م یک امتدادعد (ها تنها به یک بُریزي شوند که حرکت آنساخته و برنامه به صورتیها باید روبات
ه ثال، این کافی نیست کعنوان م پاسخ دهند. به به سمت توپحرکت مسابقه با ها باید به توپ حرکت کنند. روبات هاجهتتمامی 
 لحرکت کند. حداقنیز به سمت توپ رو به جلو و خودي تنها به چپ و راست حرکت نماید، بلکه باید  يدروازه ، درمقابلروبات

ن هاي آن تیم در زمیکه در آن لحظه فقط یکی از روبات همه جاي زمین به دنبال توپ برود، مگر این درهاي تیم باید یکی از روبات
  باشد.

رود و جلوگیري ازي افقی باالي دروازه براي ها مجاز به استفاده از میلهشوند که درون دروازه نروند. ربات ها باید چنان ساختهروبات
ي خودي تیرك هاي افقی از ورود به دروازهتوانند با استفاده از بان و مهاجم میالزم به ذکر است هر دو روبات دروازههستند.  به آن

 د.نشوها به محض ورود به دروازه مصدوم تلقی میروبات ي حریف جلوگیري نمایند.هو درواز
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ي بازي محروم از ادامه به داخل دروازه برود و در یک بازي مکرراً وارد دروازه نشود اي ساخته نشده باشد که روباتی که به گونههر 
 شود.می

 
 تست چاالکی 3-5-1

تست به این صورت است که به  .چاالکی در نظر گرفته شده استتستی تحت عنوان تست چاالکی براي روشن کردن موضوع 
 .دگیر(مطابق شکل) قرار می ي خوديیست به صورت مماس به تیرك دروازهتشخیص داور، روباتی که از چاالکی الزم برخوردار ن

ا یبه سمت توپ، به توپ برخورد کرده پاسخ دهد و با حرکت شود،  ي پنالتیمحوطه واردپی که این روبات باید بتواند به هر تو
 توسط سیستم شوت خود به توپ ضربه بزند. 

 

 دستگیره 3-6

. اشدکه به سادگی قابل تشخیص ب باشدآن داشته  بلند کردنو  داشتن و پایدار براي نگه ي مناسبهر روباتی باید یک دستگیره
ترین قسمت متري نسبت به باالسانتی 5ي حداقل و امکان برداشتن روبات از فاصله یردی در دسترس قرار گدستگیره باید به آسان
 روبات را فراهم کند.
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متري تجاوز کند اما بخشی از سانتی 22تواند از محدودیت ارتفاع شود. ابعاد دستگیره میوزن دستگیره در وزن روبات محسوب می
. در اول مسابقه بخشی از روبات به عنوان دستگیره شودمحدودیت عبور کرده نباید براي نصب قطعات استفاده دستگیره که از این 

تواند از حضور روبات در زمین جلوگیري شود، اگر این دستگیره در بازي به راحتی در دسترس نباشد داور میمیبه داور معرفی 
ارد شده هاي و، آسیبروباتپذیر آسیبهاي یا دیگر بخشنزدیکی به کلیدها یا چنین درصورت ناپایدار بودن دستگیره و کند. هم

 .خواهد بودي روبات ي تیم سازندهبه عهده در زمان برداشتن روبات

 مارکر تاپ 3-7

-اپفاقد تهایی که خیص دهد. روباتها را از یکدیگر تشبایست داراي یک تاپ مارکر باشند تا داور بتواند آنها مییک از روبات هر
در صورتی که در حین مسابقه تاپ مارکر از روي روبات جدا شود روبات  .حضور در مسابقه را نخواهند داشت يمارکر باشند اجازه

 :راي تاپ مارکري به صورت زیر باشدبایست دابرخورد خواهد شد. هر روبات میبا آن  11-1مصدوم تلقی شده و مانند بند 

 .باشدمتر سانتی 4ي سفید با قطر حداقل یک دایره به شکل -
ي روبات را توسط ماژیک بر روي داور پیش از شروع مسابقه، شماره گیرد.بدر باالي روبات قرار  باشد وي روبات شامل شماره -

 نویسد.تاپ مارکر می

تواند روي دستگیره نصب شود ولی نباید جزئی ها باید دستگیره و تاپ مارکر را به صورت هم زمان داشته باشند، تاپ مارکر میتیم
 از دستگیره باشد.

 
 

 هاتکمیلی زیرلیگ ينامهآیین 3-8

ود، خ وزن) مجاز هستندلیگ سبک  عنوان مثال: لیگ آزاد وهاي مجزایی برگزار گردد. هر زیرلیگ (به تواند در زیرلیگمسابقات می
ته و فنی مسابقات قرار گرف ياین قوانین مورد تأیید کمیته ثر بر ساخت روبات) وضع نمایند.ؤقوانین م اي (از جملهقوانین اضافه

 آورده خواهد شد. »قوانین لیگ ها«قانون با نام  9بخشی از قوانین اصلی محسوب خواهند شد. این قوانین در بند 

 تخلفات 3-9

ي بازي نخواهند داشت. اگر تخلفی در حین برگزاري مسابقه آشکار گردد آن باشند اجازه هایی که با قوانین سازگاري نداشتهروبات
اگر  .ع تیم مقابل به اتمام خواهد رسیدبه نف 0-10و بازي با نتیجه ي  حیت خود را از دست خواهد دادتیم براي آن مسابقه صال

ي فنی هکمیت ،ي بازي بسته به تخلفات حذف خواهد شد. عالوه بر نتیجهیک تخلف، چندین بار تکرار شود، آن تیم از کل مسابق
 نظر بگیرد. در باالتريي است براي تیم یا فرد خاطی جریمه مختار
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 زمین 4

 انواع زمین 4-1

 ها وجود دارد.ط یک نوع زمین براي تمام زیرلیگفق

 ابعاد زمین 4-2

است.  متري اوت در نظر گرفته شدهسانتی 30 يیک ناحیه مسابقه متر است. اطراف زمینسانتی 183×122ابعاد زمین مسابقه  
 ي خط سفیدي بهوسیلهه زمین بي محدوده. متر خواهد شدسانتی 243×182ي اوت ي کل زمین با احتساب ناحیهبنابراین اندازه

ه در محل اوت یک گوِ و زمین يرود. در کنار دیوارهبخشی از زمین به شمار می . خط سفیدشودمیمتر مشخص میلی 20 عرض
اي که توپ بعد از خارج شدن از به گونه .شودقرار داده میمتر تیسان 2±1 عمتر و ارتفاسانتی 10 يقاعده بادار) (سطح شیب

 .ازگرددب داخلبه سمت زمین  يمحدوده

 دیوارها 4-3

 رنگ سیاه مات هستند.به  و است مترسانتی 22دیوارها اند. ارتفاع نصب شده )ي اوتها و ناحیهپشت دروازه(دیوارها در اطراف زمین 

 هادروازه 4-4

در نظرگرفته  مترسانتی 60. عرض داخلی هر دروازه اندتر آن قرار گرفتهکوتاهزمین داراي دو دروازه است که هر یک در وسط ضلع 
 2±1باالي دروازه با ارتفاع ي افقی در متر است. یک میلهمیلی 74متر و عمق داخلی آن انتیس 10. ارتفاع داخلی دروازه شده است

پوشاند. را میها طوري که از باال خط سفید دروازه به ،داردروبات به درون دروازه) قرار منظور جلوگیري از ورود (به  مترسانتی
 ند. سطح بیرونیاآمیزي شدهدر یک سو با رنگ آبی و در سوي دیگر با رنگ زرد رنگ ها و میلهي درونی دروازه شامل دیوارهناحیه

  است. آمیزي شدهها به رنگ مشکی رنگها و نیز تیركآن

 کف 4-5

اشد که اي برار دارد، جنس موکت باید به گونهق سخت سطحکه بر روي یک پوشانده شده است یره موکت سبز ت با یککف زمین 
متر میلی 20هاي روي زمین باید رنگ شده باشند و عرضشان ا بر روي آن مقاوم باشد. تمام خطهمکان در برابر چرخش چرخحتی اال

 باشد.

 نقاط خنثی 4-6

 يفاصلهدر  ي زمیناي دیگر در چهار گوشهت 4 است. یکی در مرکز زمین وي خنثی تعریف شده نقطه 5در زمین مسابقه 
به  اند. نقاط خنثیگذاري شدهاین نقاط با رنگ سیاه نشانهي زمین) قرار دارند. متري از تیرك هر دروازه (به سمت میانهسانتی 45

 .هستندمتر سانتی 1اي و به قطر شکل دایره

 ي وسط زمیندایره 4-7

 شود.رنگ سیاه نازك رسم می با مترسانتی 30زمین مسابقه یک دایره به شعاع در مرکز 
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 نواحی پنالتی 4-8

 .وجود داردمتر سانتی 90و به طول  30اي به عرض در برابر هر دروازه ناحیه

 شود.ي پنالتی محسوب میشود. این خط خود بخشی از ناحیهمتر مشخص میمیلی 20ي پنالتی با خط سیاه به عرض ناحیه

 درون این ناحیه قرار گیرد. شود که تمام اجزاي آن کامالً می در نظر گرفتهي پنالتی یک روبات وقتی درون ناحیه

 شرایط نوري و امواج مغناطیسی 4-9

نین چهم .ن قرمز از منابع خارجی کاهش یابدثیر نور مادوأمستقر شود که ت محلیدر  تا حد ممکنشود که زمین مسابقات تالش می
 بازيروع ها باید قبل از ششود. تیمآل تضمین نمیشرایط ایدهاما داشته شود.  مغناطیسی دور نگهالکترو شدیدهاي از تأثیرات میدان

 در محل مسابقات حاضر شده و تنظیمات الزم براي تطبیق با شرایط نور و امواج مغناطیسی را انجام دهند.

به ها گونه تغییري در محل قرارگیري زمینهاي مسابقه، هیچپالسی، پس از مستقر شدن زمین با توجه به برگزاري مسابقات با توپ
کنند ایجاد نخواهد شد. ه موج مستقیم مادون قرمز ساطع میهاي روشنایی (پروژکتور) کدور شدن از نور خورشید و المپ منظور

تی بازي ح گیها باید آمادجایی انجام شود. در نتیجه تیمجابگرچه ممکن است به دلیل شرایط خاص در میان برگزاري مسابقات 
 باشند. را داشته رایط نور شدید آفتاب یا پروژکتورهاي زرد رنگدر ش

) طراحی نکنند تا در شرایط تداخل compassنما (ي سنسورهاي قطبهاي خود را بر پایهها روباتچنین بهتر است تیمهم
  داشته باشند.الکترومغناطیسی امکان فعالیت 

 توپ 5

 مشخصات توپ سبک وزن 5-1

 مراجعه شود. 1-11ي به ضمیمه

 مشخصات توپ سنگین وزن 5-2

 مراجعه شود. 2-11ي به ضمیمه

 توپ هاي مسابقات 5-3

مسئولیتی براي تأمین توپ تمرینی بر عهده  اما کنندها را فراهم میدر رقابت استفادههاي مورد نیاز براي برگزارکنندگان، توپ
 نخواهند داشت.

 منشور اخالقی 6

 بازي دوستانه 6-1

دگان کننها با در نظرگرفتن حقوق سایر شرکتروبات یو تمام ها بازي دوستانه و منصفانه باشدتیمرود که هدف تمام می انتظار
 باشند. شده ساخته
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 ها آسیب برسانند.طور عمدي، به سایر روبات ها اجازه ندارند در برخوردها یا بهدر یک بازي، روبات

 به زمین یا توپ آسیب برسانند. طی بازي نبایدها روبات

 دیدن روبات، زمین یا توپ شود نیستند.ها مجاز به دخالتی که منجر به آسیباعضاي تیم

 رفتار 6-2

انتظار  کنندگاندر نتیجه از تمامی شرکت .را ترویج دهند خور یک رقابت سالمرفتاري مناسب و درکنند کنندگان تالش میبرگزار
 نقص مسابقات کمک کنند.بی برگزاريبه  رود تامی

 کمک 6-3

مانی ز مگر درآموزان وارد شوند، ي کار دانشناحیه به نبایدسال تیم) همراهان تیم، یا سایر اعضاي بزرگمربیان (معلمین، والدین، 
آموزان فقط دانش ستا بدیهی .خواهند داشتاجازه ورود  موقتاً کهها اعالم شده فنی و برگزاري به آن يکه توسط کمیته

انتخاب  memberها در سایت (یعنی افرادي که سمت آن است ها به عنوان عضو تیم ثبت شدهنام آنکه  هاکننده در رقابتشرکت
 .داشته باشندي کار حضور در ناحیهتا اجازه دارند شده است) 

 نویسی نمایند.یا برنامه تعمیر کنند ،کنند، بسازندهیچ روباتی را لمس مربیان نباید 

چنین تیم ها نباید در هیچ شرایطی روبات خود را روبات) ممنوع است. هم 2ات (داشتن بیش از ها در طول مسابقجایگزینی روبات
 .تعویض کنندها تیم سایربا 

 ورياگذاري دانش و فناشتراك 6-4

ها اتطراحی، تحلیل و ساخت روب مربوط به دانش فنیت که فنی آن اس يو کمیتهمهمترین اهداف برگزارکنندگان مسابقات از یکی 
ها تیم ينی زمانی را براي ارائهف يها به اشتراك گذاشته شود. به این منظور کمیتهپیشرفت فناوري و آموزش، با سایر تیم به منظور

ن چنیهم دهند.ا به سایرین توضیح میعملکرد و قابلیت هاي روبات خود ر يآموزان نحوهکه دراین ارائه دانش گرفته استدرنظر 
 م کنند.تر خود و دیگران را فراهي پیشرفت هرچه بیشها زمینهشود تا با برقراري ارتباط با دیگر تیمکنندگان توصیه میبه شرکت

 روح همکاري و تعالی 6-5

در به ثمر رساندن ها) آموزان و دانشجویان، اساتید، مربیان و خانوادهها (دانشکنندگان در این رقابتي شرکتکه همه امید است
 :همدل و همراه باشندآموزي و شعار اخالقی مسابقات هاي فوتبالیست دانشهاي روباتي رقابتاهداف دوستانه

 "! ایداین است که چقدر یاد گرفته مي هستید یا بازنده؛ مهمهم نیست که شما برنده"

 صالحیت/نقض قوانین رد 6-6

فر یا نچنین این امکان وجود دارد که یک . همشد خواهندهایی که این منشور اخالقی را نقض کنند از مسابقات کنار گذاشته تیم
 یک روبات از دور مسابقات خارج شود.

در مواردي که نقض موارد فنی و اخالقی  اشود، امو اعضاي خاطی تذکر داده می تیمبه شدید نباشد قوانین در مواردي که نقض 
فاصله و بدون د، آن تیم بالنتکرار شوتذکر داده شده موارد فنی مسابقات برسد، یا  يکمیته مسابقات توسط یک تیم، به تأیید داور یا
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کننده را حتی براي چند سال از مسابقات ارگان شرکت کن است تیم یانقض شدید قوانین مم خواهد شد. حذفاخطار از مسابقات 
 محروم کند.

 حل مناقشات 7

 داور و کمک داور 7-1

ت که داور را در این امر سا کمک داور شخصی و ل اتفاقات بازي را به عهده داردگیري در قباي تصمیمت که وظیفهسداور شخصی
 .کندیاري می

ي داوري کمیتهزي، میز و زمین بازي، اشخاص و اشیاء اطراف زمین بازي، توسط ي جداول باي تصمیمات در طول بازي دربارههمه
 در طی بازي، تصمیم داور، نظر قطعی و نهایی است. خواهد شد. گرفته

دلیل، که منجر به اتالف در صورت ادامه پیدا کردن بحث بی تواند موجب دریافت اخطار شود.ش میکمکهرگونه بحث با داور یا 
داوران ممکن است تیم خاطی از  يفنی مسابقات و کمیته يگردد، با تصمیم کمیتهممانعت از برگزاري سالم مسابقات میوقت و 

 رقابت حذف گردد.

ي خواهد که برگههاي دو تیم میدر پایان بازي، داور از کاپیتانشود. نهایی محسوب می ،ي نتایجي نوشته شده در برگهنتیجه
توضیح  از پایان بازيا بررسی نمایند و در صورت لزوم توضیحی را در فضاي در نظر گرفته شده اضافه کنند. پس ي مسابقه رنتیجه

 گردد.شود و در صورت لزوم در مورد آن تصمیمی اتخاذ میبررسی میي داوران کمیتهي نتایج توسط تیم در برگه

 سازيشفاف 7-2

کن است اعضاي ، ممنگرددمسابقات زمان  دلیلبی موجب اتالف سازيو این شفاف سازي وجود داشته باشداگر نیازي به شفاف
 توضیح دهند.ها به تیمرا  برانگیزچالشهنگام برگزاري یک مسابقه، موارد  در فنی يکمیته

 اصالح و ارتقاي قوانین 7-3

ي نشده یا عدم صالحیت یک روبات رخ دهد، قوانین ممکن است توسط اعضاي کمیتهبینی اي، نظیر مشکالت پیشاگر شرایط ویژه
 ها تغییر یابد که به اطالع عموم خواهد رسید.حتی در حین برگزاري رقابت ،فنی

 قوانین نظارتی و ساماندهی 7-4

 (براي مثال شود کار گرفته است قوانین نظارتی براي فرآیند مسابقات بهآموزي ممکن هاي روبوکاپ دانشاز رقابت هر یک در
نیز جزء قوانین مسابقات  ). این گروه از قوانین…ها و ها، برنامهها، مصاحبهتهاي بازي، بازرسی از روباسیستم سوپر تیم، حالت

  شوند.یمحسوب م
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 هاشکل زمین 8

 
 

 
 



  1399مسابقات روبوکاپ آزاد ایران  –آموزي قوانین لیگ فوتبالیست دانش

15 
 

 
 
 

 قوانین لیگ 9

 مقدمه 9-1

تواند از مقررات نظارتی اضافی نیز استفاده نماید. این قوانین نیز جزئی از قوانین اصلی هر لیگ می ،قوانین روبوکاپ 8-3بر طبق بند 
 خواهند بود.

و  »لیگ آزاد«ها داراي دو زیرلیگ خواهد بود: این زیرلیگ 2020ربوکاپ آزاد ایران آموزي مسابقات هاي فوتبالیست دانشرقابت
وزن کنندگان در لیگ سبکشرکتها در جدول ابعاد آورده شده است. ي زیر لیگهاي عمدهتفاوت. شوندنامیده می »وزنلیگ سبک«

 سال تمام داشته باشند. 91تا  31و آزاد بایستی بین 

سبک وزن با  یستنارنجی رنگ و لیگ فوتبال Passiveآزاد با توپ  یستلیگ فوتبال ،آمد  2-5 و 1-5هاي بخشهمانطور که در 
 توپ مادون قرمز برگزار خواهد شد.

 مقررات 9-2

 ابعاد 9-2-1

گیري خواهد شد. ابعاد روبات نباید از ارقام زیر اندازه (مانند اهرم شوت) روبات در حالت عمودي، با تمامی اجزاي قابل گسترشش
 تجاوز کند:
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Light Weight League Open League sub-league 

Ø 22.0 cm Ø 22.0 cm Size / Diameter 
10 cm .22 10 cm .22 Height 

21100 g  22400 g  Weight 

2.5 cm 3.0 cm Ball-capturing zone 
3,412.0 V  3,415.0 V  Voltage 

 
 
 تر باشد.بیش مقدارتواند از این دستگیره و تاپ مارکر روبات میارتفاع   .1
 شود اما شامل وزن تاپ مارکر نخواهد شد.وزن روبات شامل دستگیره آن نیز می  .2
 محافظ استفاده شود. هايهاي لیتیومی از مداربراي باتريحتی المقدور بهتر است   .3
می تایی باتري لیتیو 4ولت است و بنابراین ولتاژ نامی یک پک  6/3براي هر سلول از باتري هاي لیتیومی حدود  ولتاژ نامی  .4

ولت اضافه می شود در نظر گرفته نخواهد  6/3هر سلول به  کاملولت خواهد بود و مقدار ولتاژي که بر اثر شارژ  4/14برابر 
 شد.

راین شود. بنابهاي بخش خارجی روبات ایجاد شده باشد، گفته میي لبهوسیلهه هر فضاي داخلی که ب ي تسخیر توپ، بهمنطقه
تی در ي بعد بایسبه عبارت دیگر، عمق نشان داده شده در تصویر صفحهي روبات گردد. وارد بدنه شده عمق ذکر توپ نباید بیش از

  د.نباشدیگر نیز باید امکان تسخیر توپ را داشته  هايعالوه بر این، روباتهاي روبات. ي مجاز باشد نه فقط دهانهبازه
max. 2.5cm for Light weight
         3.0cm for Open weight

 
 

 هامحدودیت 9-2-2

هاي تجاري اُمنی دایرکشنال مجاز نیست و تنها لنزها تواند از یک دوربین استفاده کند. استفاده از لنزها یا دوربینروبات تنها میهر 
 یاُمنهاي سیستمهایی که از تیم .آموزان ساخته شده باشند مجاز خواهند بودهاي اُمنی دایرکشنالی که توسط دانشیا دوربین

 ،ها به داوران ارائه دهند. براي شفاف شدن تعریفي ساخت آنکنند باید توضیحات کاملی در مورد نحوهیاستفاده م دایرکشنال
 يدرجه 70افقی و  يدرجه 140ي دید انسان (ي دید آن بیشتر از زاویهشود که زاویهی دایرکشنال به دوربینی اطالق میدوربین امن

 عمودي) باشد.

3.0 cm 
2.5 cm 
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هاي پک يخروجی همه نامیهاي مورد استفاده در روبات (سري یا موازي)، مجموع ولتاژ اتصال باتري يبا در نظر گرفتن نحوه
ولتاژ (به منظور  يدهندههاي افزایشباشد. استفاده از مبدل ترکمولت در لیگ سبک وزن  12اد و ولت در لیگ آز 15باتري باید از 

ها یید ولتاژ باتريأع است. هر روبات باید به منظور تممنو ر از سیستم شوتغیتولید ولتاژ بیش از حد مجاز) در هر قسمتی به 
وبات ر هاي باتري و اتصاالتاز روي پک اژکه ولت گیري ولتاژ باشد. مگر اینهایی براي اندازهداوري) داراي ترمینال ي(توسط کمیته

 د.به سادگی قابل مشاهده باش

ر، مدار گهاي مختلف روبات (مثل موتورها، برد پردازشهاي باتري مجزا براي قسمتاز پک نکته توجه داشت که استفادهباید به این 
وجود ولتاژ  بند باال صرفاً ،ها به منظور افزایش ظرفیت آنها مجاز است و در نتیجهچنین موازي کردن باتري) و هم…زن و شوت

 .کندروبات را غیر مجاز اعالم می باالتر از حد بیان شده در

اگر در حین مسابقه (براي مثال وقتی روباتی به منظور تعمیر بیرون از زمین است) به هر دلیلی وزن روبات ها به بیش از حد مجاز  
 محروم خواهد شد.  همسابق يادامه افزایش پیدا کند، تیم خاطی از

 ،هاي گاز فشرده(استفاده از کپسول تمجاز اس فقط در صورت استفاده از هواي طبیعی، هاي بادي براي شوتاستفاده از سیستم
 .غیر هوا ممنوع است)

، ومد ي، قبل از شروع نیمهتواند قبل از شروع مسابقهگیري شود. داور میتواند اندازهاز مسابقه میقدرت شوت روبات در هر زمانی 
چنین در را مورد بررسی قرار دهد. هم عد از به ثمر رسیدن گل قدرت شوت روباتب دیده به زمین وقبل از ورود مجدد روبات آسیب

ي برا( انجام دهد را تواند تست رسمی قدرت شوت، میاز حد مجاز است قدرت شوت بیش کهاقعی که داور مسابقه تشخیص دهد مو
 .)مراجعه فرمایید 3-11 در ضمیمه »گیري قدرت شوتاندازهدستگاه «تر به بخشاطالعات دقیق

 ساخت 9-2-3

، طراحیها نباید در شده باشند. مربیان، والدین، معلمان و یا شرکتآموز تیم ساخته توسط اعضاي دانش ها باید منحصراًروبات
 باشند.نقشی داشته  ساخت و مونتاژ روبات

شرطی که براي کمیته فنی مشخص شود که ساختار ها و ساختارهاي بلوکی دیگر مجاز است. به کیتدر ساخت روبات استفاده از 
هاي تجاري را مورد استفاده ها مجاز هستند کیتآموزان طراحی شده است. این بدان معنا است که تیماساسی روبات، توسط دانش

باشد. به عبارت دیگر اعمال دقیق دستورات دفترچه  سط تیم تغییر یافتهاي توها باید به مقدار قابل مالحظهقرار دهند اما این کیت
 گردند.راهنماي کیت آموزشی براي ساخت و مونتاژ روبات و یا تعویض قطعات غیر اساسی، تغییر قابل مالحظه محسوب نمی

 موارد زیر اشاره کرد: توان بهاز جمله موارد تخلف می

 به یک روش قابل مونتاژ باشند هاي تجاري که تنهااستفاده از کیت -
 .اي مختلف مورد استفاده قرار گیردههایی با ظاهر یا عملکرد یکسان در تیمروبات -
 .از تیم دیگري گرفته شده باشد ی کهروبات -

 وند.اندازي شراه تنهایی و بدون کمک دیگران به ،تیمشده باشند که توسط کاپیتان  اي طراحی و ساختهها باید به گونهروبات

ب رسیدن باعث آسیبینی است و ممکن است ر قابل پیشها غیسیستم دریبلینگ روبات ها وکه برخورد بین روبات ه اینبا توجه ب
وم استفاده ها موظفند تا تمامی اجزاي حساس را محافظت نمایند و براي ساخت اجزاي متحرك از مواد مقا، تیمها شودبه روبات

رد مستقیم با وهاي سیستم نیوماتیک باید به نحو مناسبی در برابر برخها و بطريالکترونیکی و یا شلنگکنند. براي مثال مدارهاي 
راي ب انداز سیستم دریبلر بایستی با فلز یا پالستیک سخت پوشانده شوند.هاي راهدندهچرخ محافظت شوند. هادست افراد و روبات
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ي از براي جلوگیر الزمچنین باید دقت هاي ایمنی استفاده شود. همتر است از کیسهها بهها قبل و بعد از تعویض آنانتقال باتري
  ها صورت گیرد.اتريولتاژ) و نشت شیمیایی ب يهاي افزایندهبدنه در مداربه یا اتصال اتصال کوتاه (

 نویسیبرنامه 9-2-4

ر ها نباید دشد. مربیان، معلمان، والدین و یا شرکتبا ها نوشته شدهآموز تیمباید توسط اعضاي دانش ها انحصاراًي روباتبرنامه
 ها نقش داشته باشند.نویسی و عیب یابی روباتبرنامه

) مجاز است. استفاده IDEي یکپارچه (نویسی، واسط کاربري و محیط توسعهها، استفاده از هر زبان برنامهنویسی روباتبراي برنامه
 ممنوعي روبات، ها به عنوان بخشی از برنامههاي اساسی این برنامه) و یا بخشاهبه ویژه مثالهاي تجاري (هاي همراه کیتاز برنامه

 .است

 شده باشد.هایی از آن توسط اعضاء تیم تغییر داده ها مجاز نیست، حتی اگر بخشهاي نمونه آموزشی کیتاستفاده از برنامه

 بازرسی 9-2-5

چنین ممکن است به هم .بررسی قرار گیرند هاي مسابقاترعایت کردن محدودیت مورد در هر مسابقهها قبل از روباتممکن است 
ها به انجام دهند. این تسترا دوباره ها ي تیم ها خواسته شود تا تستبه صورت ناگهانی از تیمی یا همه ي فنیتشخیص کمیته

 صورت عادي به شرح زیر است:

 وزن مجاز .1
 ابعاد مجاز .2
 هاي ولتاژمحدودیت .3
 سیستم شوتقدرت  .4

 يغییر کند ولی به صورت روتین برگهي بازرسی آورده شده است، ممکن است این برگه بنا به دالیلی تبرگه 4-11ي در ضمیمه
 مورد نظر مطابق ضمیمه خواهد بود.

 یتیید صالحأت 9-2-6

 یید صالحیت در مسابقات آزاد ایران شامل چند بخش است.أت

 و عملکرد روبات، فیلم آموزشی فیلمیید صالحیت ابتدا باید أها براي ت: تیمTDPو  عملکرد روبات، فیلم آموزشی ارسال فیلم .1
TDP و  عملکرد روبات، فیلم آموزشی فیلمي فنی ارسال کنند، مشخصات خود را براي کمیتهTDP  ارسالی در ادامه آمده
 است.

به ه یافتهاي راهتیم .کندي مصاحبه را اعالم مییافته به مرحلههاي راهي تیمي فنی لیست اولیهپس از این مرحله کمیته .2
ق ي فنی وقت گرفته و از طریبراي مصاحبه شود،معرفی می ي رسمی لیگتی که در صفحهي مصاحبه باید توسط سایمرحله

 به صورت آنالین مصاحبه خواهند شد، توضیحات مربوط به مصاحبه در ادامه و در بند مصاحبه آمده است. Skypeنرم افزار 
 سابقاتدر سایت مها موظفند تا تاریخی که گردد، این تیمیید صالحیت شده اعالم میأهاي تپس از انجام مصاحبه لیست تیم .3

را ارسال  ETDPهایی که در این مرحله فایل فنی ارسال کنند، تیمي خود را براي کمیته ETDPفایل  خواهد شداعالم 
 ي فنی رد صالحیت خواهند شد.ر نکنند به تشخیص کمیتهشادقانه اطالعات روبات خود را منتنکنند و یا در این فایل ص
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 )TDPگزارش فنی ( 9-2-7

 ت، پیروي شود.سایت قرار گرفته اساز قالب استاندارد که بر روي وب باید TDPالف) براي نوشتن 

ذکر نشود و در صورت لزوم، منبع آن به صورت آدرس اینترنتی در قسمت  TDPها در ICبهتر است شکل و اطالعات فنی  ب)
 مراجع قرار گیرد.

از امواج مستقیم (در لیگ سبک وزن) و یا روش پردازش تصویر (در لیگ  IRپ) توضیح کامل روش تشخیص امواج پالس شده 
 وزن آزاد) ضروري است.

 ها نیز باید شرح داده شود.روش تشخیص دروازههمچنین ت) 

ي فنی خود را موظف هاي خود اختصاص دهند، کمیتهرا به ابتکارات و نوآوريTDPها موظفند تا بخش مشخصی از ث) تمامی تیم
 در مسابقات جلوگیري کند. هستند،نوآوري در روبات  فاقدهایی که تا از حضور تیم داندمی

ید ها (براي تأیدر فرآیند امتیازدهی تیم امتیاز پایینباعث کسب ها و ابتکارات استفاده شده در ساخت روبات، ذکر نکردن ایده
کداً خواسته ؤها مدهد. بنابراین، از تیممی افزایشرا  Qualification يدر مرحلهتیم شدن نگردد و احتمال تأیید می ها)صالحیت آن

وق فنی، حق يانجام دهند. کمیته خود فنی به منظور تأیید صالحیت يتهتالش خود را براي متقاعد کردن کمیتمام شود که می
هاي آینده این گزارش ها را در سال دید دردارد و در صورت صالحها را براي خود محفوظ نگاه میها و مستندات تیممعنوي گزارش

  اختیار عموم قرارخواهد داد.

به روش قید شده بر روي سایت مسابقات پس از آپلود  بایدلینک آن است که  PDFیک فایل در قالب  TDPگزارش فنی یک تیم یا 
 .شودارسال jsoccer@iranopen.irي فنی به آدرس به ایمیل کمیته

اي مجزا باشند. یعنی اعض ها باید کامالً ها خواهد شد. تیمیکسان توسط یک تیم به بیش از یک لیگ باعث حذف تیم TDPارسال 
 ها نیز متفاوت باشد. هاي آنمتفاوت داشته باشند و ساختار روبات

ها، فنی با توجه به ظرفیت هر لیگ و امتیازات فنی روبات ي. اما کمیتههایی از یک ارگان در چند لیگ مجاز استشرکت کردن تیم
 کند.ها را براي شرکت در مسابقات تأیید میتیم

 باید طبق قالب زیر باشد: PDF* نام فایل 

Affiliation - TeamName.pdf 
Affiliation  وTeam Name  وارد شده، باشد. سایت مسابقاتوببه همان شکل (همان زبان و امال) که در  دقیقاً باید 

 براي مثال: 

Kar o Andishe High School – RoboKar.pdf          کار و اندیشه         یا - RoboKar.pdf 

 PrimoPDFیا   doPDFتوانید از نرم افزارهاي رایگانی مثلمی PDFدر صورت نداشتن ابزار مناسب براي تبدیل مستندات به فایل 
 استفاده کنید.

mailto:jsoccer@iranopen.ir
http://www.primopdf.com/
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 فیلم عملکرد روبات 9-2-8

با توجه به لیگی که در آن شرکت کرده، طبق دستورالعملی که متعاقبًا در هاي خود را هر تیم باید فیلمی کوتاه از عملکرد روبات
هاي هاي آینده فیلمفنی ارسال کند. ممکن است در سال يبه کمیته شودمعرفی هر لیگ) اعالم می يسایت مسابقات (در صفحهوب

 بگیرد. ها با هدف انتشار علم و پیشرفت بر روي سایتی در اختیار عموم قرارروبات

 سایت مکاتبه شود.وب هاي اشاره شده درالت و مشکالت نیز باید با ایمیلأکردن سو براي مطرح

 یر باشد:ها باید طبق قالب زتمام ایمیل Subjectقسمت  •
Affiliation – TeamName 
 باشد. MB 15تر از حجم فایل فیلم نباید بیش

 حجم استفاده شود.هاي کمCodec ي فیلم ازبهتر است براي ذخیره

 نام فایل فیلم باید طبق قالب زیر باشد: •

Affiliation - TeamName.*** (avi,mp4,…)  
 Kar o Andishe High School – RoboKar.mp4مثال:     

عضاي ي اها در حضور همهي عملکرد روبات، نحوههایی از فیلمباید در قسمتها، هاي سایر تیماستفاده از فیلمبراي جلوگیري از سوء
ها در یک تصویر دیده شوند. بهتر است در ابتداي فیلم اعضاي تیم و ي اعضاي تیم و روباتتیم نمایش داده شود. طوري که همه

 ها نیز معرفی شوند.نارگان آ

 ها خواهد شد.ارسال فیلم از یک روبات به بیش از یک لیگ باعث حذف تیم

ي عملکرد و چه که مهم است نمایش نحوهها ندارد. آنشدن تیم هاي ویژه، تأثیري در تأییدمتن و جلوه استفاده از موسیقی
 است. به صورت شفاف و گویاها ها و قوانین حاکم بر آنها، اجزاي روباتهاي روباتقابلیت

، نیها در مسابقات، گزارش فیید صالحیت حضور تیمأفنی براي ت يکنندگان باید توجه داشته باشند، تنها مالك کمیتهشرکت
 هاي اجرایی در برگزاري مسابقات،باید توجه داشت به دلیل محدودیت هاست. در ضمنفیلم عملکرد روبات و فیلم آموزشیمصاحبه، 

لزوما دلیل بر وجود یید یک تیم أرا خواهند داشت و در نتیجه عدم تها امکان شرکت در مسابقات تعداد محدودي از تیم طبیعتاً 
 ها نیست. نقص در روبات

ند نگزارش فنی اهتمام بورزند. معیارهاي فنی فیلم هما وعملکرد روبات، فیلم آموزشی  تر بودن فیلمبه هر چه با کیفیت ها بایدتیم
هاي امتیازدهی آورده شده است، عالوه بر هاي انتخاب بهترین تیم فنی در نظر گرفته شده که در فایل دیگري با نام چارچوبمعیار

 هاي غیر فنی یک فیلم خوب آورده شده است:عدادي از معیارت ادامهآن در 

 خودداري شود.ها گذاري بر روي فیلما صداي واقعی محیط باشد و از صداب فیلم ترجیحاً  -
د ها نخواهفنی براي احراز صالحیت تیم يکمکی به کمیته …ش آموزان در حال ساخت روبات و ، دانارسال فیلم از کارگاه -

لم هاي روبات در فیتر اطالعات و قابلیتفنی بر وجود هر چه بیش ي، ترجیح کمیتهبه محدودیت حجم فیلمبا توجه کرد (
 .است)

 آموزان در حال تست روبات وجود داشته باشند.در قسمتی از فیلم باید دانش حتماً  -
 زمان در فیلم وجود داشته باشد.روبات به صورت هم 2کارکرد هر  ترجیحاً -
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 بان ، تفاوت عملکرد دو روبات در فیلم نمایش داده شود.روبات مهاجم و دروازه در صورت متفاوت بودن -
 باشند). یکسان کامالً که اعضاي تیم  مگر اینگردد (ل قبل باعث حذف تیم میاي ساهارسال فیلم از روبات -

 

 فیلم آموزشی 9-2-9

دي ارد تا بخش جدیرو در نظر دتر به رویکرد آموزشی مسابقات در سال پیشآموزي با توجه بیشهاي دانشي برگزاري لیگکمیته
در ساخت روبات خواهد پرداخت. ها اضافه کند. فیلم آموزشی هرساله به یک یا چند موضوع مهم یید صالحیت تیمرا به امتیاز تأ

می رس منطبق بر چارچوب اعالم شده در سایت ات را انتخاب کرده و فیلم آموزشی خود راها مختار خواهند بود تا یکی از موضوعتیم
 الارس .استآموزان کننده و پیشرفت علمی دانشهاي شرکتتیماختالف  کاهشآماده کنند. هدف از این فیلم آموزشی  مسابقات

 .اجباري خواهد بودها یید صالحیت تیماین فیلم براي تأ

 مصاحبه 9-2-10

در مورد  مخصوصاً( کندر بخش از روبات چگونه کار میهدف از مصاحبه ي فنی آن است که اعضاي تیم بتوانند توضیح دهند ه
وانند روبات تد تا ثابت کنند میناي بنویستیم درخواست کند برنامهاز کننده ممکن است مصاحبه ).نویسیهافزار و برنامبخش سخت

اي را توسط دهسا PCBچنین در مورد مدارات چاپی ممکن است از تیم خواسته شود که شماتیک یا نویسی کنند، همرا برنامه
 .ندنسازي کپیاده طراحی و اندا آن مدارهاي خود را طراحی کردهافزاري که بنرم

و به صورت آنالین است، این بخش به صورت  Qualificationي تلف خواهد بود، بخش اول در مرحلهمصاحبه شامل دو بخش مخ
زار مسابقات برگ طیصفر و یکی در نظر گرفته شده و ممکن است تیم را از شرکت در مسابقات رد صالحیت کند. بخش دوم در 

ت ي دریافشود تا برگهخواسته می ها، از تیماستکننده شرکت هايتر فعالیت هاي تیمررسی دقیقخواهد شد، هدف این بخش ب
به  ها در زمان مسابقاتي تیمثیر مصاحبهأدرصد ت. شوندمصاحبه  مخصوص تیمشان نوبتمحل مسابقات پر کنند تا در در  وقت را

 ها اعالم خواهد شد.تیم

 آزمون تکنیکال 9-2-11

 يسازآمادههاي ناگهانی بسنجد، در روز اول نویسی و حل چالشها را در برنامهطراحی شده است که توانایی تیم این آزمون براي آن
 هبنویسند تا روباتشان به شکل خاصی عمل کند، این برنام یي مخصوصود تا در یک فضاي قرنطینه برنامهشها خواسته میاز تیم

و نداشتن آنها باعث مصدوم تلقی شدن روبات اند اجباري آورده شدهاست که در قانون به صورت  یهاینیازمند استفاده از بخش
 شود.می

 انتشار اطالعات 9-2-12

را هاي مکانیکی ، کد و طراحیPCBهاي خود را از جمله یید صالحیت شده در مسابقات موظفند تا تمامی طراحیأهاي تتمام تیم
 ها را دري فنی پس از اتمام مسابقات تمامی این فایلکمیته .دهند ي فنی قراراختیار کمیتهدر ETDP در قالب یک مجموعه فایل

هایی که در ، تیمخواهد رسیدها تیماطالع به  از طریق سایت مسابقات ETDPدسترس عموم قرار خواهد داد. فرمت و زمان ارسال 
از حضور در مسابقات منع خواهند شد. الزم به ذکر است فایل ي فنی ارسال نکنند خود را براي کمیته ETDPموعد مقرر فایل 

ETDP  متفاوت با فیلم ارسالی و فایلTDP .تیم خواهد بود 
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 بهترین ارائه 10

تند، ي بهترین ارائه هسمند به شرکت در مسابقههایی که عالقههاست. تمامی تیمگذاري دانش بین تیماشتراك ،ي فنیهدف از ارائه
فنی  ي) در اختیار کمیتهي آورده شده استدر فایل دیگرکه ( ي خود را منطبق با چارچوب ارائه شده بر روي سایتارائهباید فیلم 

 .هاي ارائه دهنده فرصتی در محل مسابقات داده خواهد شد تا در برابر داوران و بازدیدکنندگان ارائه دهندقراردهند. به بهترین تیم
ها انتخاب خواهد شد و در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار از بین این تیمامتیازدهی  چارچوباساس بر  دهندهبهترین تیم ارائه

ها با هدف انتشار علم و پیشرفت بر روي سایتی در اختیار عموم تیمي هاي ارائههاي آینده فیلمدر سالممکن است خواهد گرفت. 
 بگیرد. قرار



  1399مسابقات روبوکاپ آزاد ایران  –آموزي قوانین لیگ فوتبالیست دانش

a 
 

 ضمائم 11

 فنی توپ فوتبال پالسی مشخصات 11-1

 مقدمه  11-1-1

تر و پذیر نباشد، مصرف انرژي کموپی که در مقابل تداخل نوري آسیبکنندگان مبنی بر نیاز به تدر پاسخ به درخواست شرکت
 HiTechnicژاپن و  EKي آموزي با همکاري ویژهفنی لیگ فوتبالیست دانش ياستحکام فیزیکی باالتري داشته باشد، کمیته

تولیدکنندگان چنین  است. آموزي تعریف نمودهخواهید کرد براي توپ لیگ فوتبال دانشه مشخصاتی را که در ادامه مشاهد
را بر روي  RCJ-Compliantي توپ اقدام نمایند که براساس آن خواهند توانست برچسب ییدیهبایست براي دریافت تأهایی میتوپ
 آموزي را داشته باشند.ها امکان استفاده در مسابقات روبوکاپ دانشهاي تولیدي آنهاي خود بچسبانند تا توپتوپ

که اطالعاتی در مورد فاصله  -  HiTechnic )IRSeekerتوانند توسط سنسورهاي مشخصی از هایی با مشخصات ذکر شده میتوپ
 TSOP1140 , TSOP31140 , GP1UX511QSها (هاي مادون قرمز رایج ریموت کنترلدهد) و همچنین گیرندهي توپ میو زاویه

 دهند) شناسایی شوند.ي توپ میکه اطالعاتی در مورد فاصله - …,

 مشخصات 11-1-2

 )IR( نور مادون قرمزآ) 

کند که کریر آن یک موج مربعی با فرکانس نانومتر منتشر می 960نانومتر تا  920ي ز با طول موجی در بازهتوپ، نور مادون قرم
یکنواختی ي تابش بزرگ داشته باشد تا غیرویهو با زا »هاي برایت«هاي LEDبایست به تعداد کافی کیلوهرتز است. این توپ می 40

 .نور مادون قرمز تابش شده را به حداقل برساند

 طرب) ق

 متر است و باید تعادل خوبی نیز داشته باشد.میلی 74قطر توپ 

 تست رها کردنپ) 

 توپ باید مقاومت کافی براي انجام یک بازي معمولی را داشته باشد. توپی که مقاومت مطلوب را دارد باید پس از سقوط آزاد بر
 بماند.متري، سالم و بدون آسیب  5/1روي یک سطح چوبی از ارتفاع 

 مدوالسیونت) 

کننده در هر سیکل لوهرتز مدوله شود. شکل موج مدولهکی 2/1اي با فرکانس ا یک سیگنال ذوزنقهکیلوهرتز باید ب 40خروجی کریر 
پالس کریر با یک  4 ترین شدت،پالس کریر با یک چهارم بیش 4ترین شدت، پالس کریر با بیش 8اي شامل، میکروثانیه 833

 346ترین شدت و در نهایت یک پالس با شدت صفر به طولپالس کریر با یک شصت و چهارم بیش 4، ترین شدتشانزدهم بیش
آمپر باشد. شدت تشعشع نیز باید براي هر میلی 55تا  45ها باید در حدود LEDمیکروثانیه خواهد بود. ماکسیمم جریان مصرفی 

LED  20بیش ازmW/sr .باشد 
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 طول عمر باتريث) 

ساعت  3وپ داراي باتري شارژي داخلی است، در صورتی که باتري به صورت کامل شارژ شده باشد باید بتواند حداقل به مدت اگر ت
 درصد تابش اولیه برسد. 90توپ شود قبل از آنکه شدت تابش نور آن به کمتر از  يباعث عملکرد پیوسته و بدون وقفه

ساعت  8کند، تعدادي باتري با کیفیت آلکاالین باید بتواند توپ را به مدت حداقل یهاي قابل تعویض استفاده ماگر توپ از باتري
 درصد تابش اولیه برسد. 90به صورت پیوسته روشن نگه دارد، قبل از آنکه شدت تابش نور آن به کمتر از 

 رنگ آمیزيج) 

آبی، زرد یا هر رنگ دیگري که امکان دارد با هاي سبز، رنگ توپ باید خنثی باشد. به عبارت دیگر نباید شامل هیچ یک از رنگ
 ها)هاي زمین و دروازهها تداخل کند، باشد. (به منظور جلوگیري از تداخل با رنگلندمارك

 هاي پالسیکنندگان رسمی توپتأمینچ) 

 است :آموزي روبوکاپ تایید شدهي فنی فوتبالیست دانشدر حال حاضر تنها یک توپ توسط کمیته

تولید   )www.elekit.co.jp(ژاپن  Elekitکند و توسط کمپانی (مد پالسی) کار می Aکه در مد  Soccer RCJRobo-05توپ 
 شود.می

 

  

http://www.elekit.co.jp/
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 Passiveفوتبال  توپمشخصات فنی  11-2

 مقدمه 11-2-1

ی را که در آموزي، مشخصاتهاي فوتبال دانشرقابتآموزي به منظور پیشرفت و باالبردن سطح ي فنی لیگ فوتبالیست دانشکمیته
هاي ذکر شده براي توپ به صورتی انتخاب است. مشخصات و ویژگیادامه معرفی خواهد شد براي توپ فوتبال پسیو تعیین نموده

ین شد و همچناست نداشته باشدهاست که توپ جدید، تفاوت اساسی با توپ مادون قرمزي که قبال در این لیگ استفاده میشده
آموزان بتوانند پس اتمام دوران هاي دانشجویی باشد تا دانشهاي موجود در لیگتوپ مورد استفاده، حتی المقدور مشابه توپ

 هاي دانشجویی شوند.آموزي، وارد لیگدانش

 هایی را که در ادامه معرفیاي که هم ویژگیها انتخاب نماید به گونهاست دو توپ مناسب براي این رقابتي فنی توانستهمیتهک
خواهد شد داشته باشد و هم به صورت گسترده در دسترس همگان قرار داشته باشد. هیچ یک از این دو توپ به صورت رسمی تایید 

المللی حتما از یکی از این دو توپ استفاده شود اما هاي بیناند. به این معنی که تضمینی وجود نخواهد داشت که در رقابتنشده
 ها عبارتند از:ها نخواهد داشت. این توپتوپ رسمی مورد استفاده، تفاوت زیادي با این توپ

• product=93011hosting.de/index.php?cat=2259&lang=ENG&-shop.he-http://schweikert  

• Orange/dp/B002LBDA30-Hockey-Bounce-Weather-https://www.amazon.com/Mylec 

 مشخصات 11-2-2

 متر است و باید تعادل خوبی نیز داشته باشد.میلی  65±5قطر توپ : قطر •

توپ باید مقاومت کافی براي انجام یک بازي معمولی را داشته باشد. توپی که مقاومت مطلوب را داشته  :ردنتست رها ک •
 متري، سالم و بدون آسیب بماند. 5/1باشد باید پس از سقوط آزاد برروي یک سطح چوبی از ارتفاع 

م ار آسانی نیست، بنابراین هر رنگی که چشرنگ توپ باید نارنجی باشد. از آنجا که تعریف دقیق رنگ نارنجی ک :آمیزيرنگ •
هاي موجود در زمین مسابقه متفاوت باشد، قابل قبول انسان آن را به عنوان نارنجی بشناسد و به صورت اساسی با سایر رنگ

 باشد.اي وجود داشتهخواهد بود. بر روي توپ نباید هیچ عالمت منحرف کننده

بر  ي نور نباشد. وجود حکاکیشده باشد اما به صورتی که براق و بازتاب کننده سطح توپ باید نرم و جال داده :سطح توپ •
 روي سطح توپ قابل قبول است. توپ باید توخالی باشد و نباید نور را بازتاب کند.

 گرم باشد. 80تا  60وزن توپ باید بین : وزن •

  

http://schweikert-shop.he-hosting.de/index.php?cat=2259&lang=ENG&product=93011
https://www.amazon.com/Mylec-Weather-Bounce-Hockey-Orange/dp/B002LBDA30
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 گیري قدرت شوتدستگاه اندازه  11-3

ال دانش آموزي، به منظور کنترل قدرت ضربه روبات ها به توپ، مطابق سالیان گذشته کمیته فنی مسابقات روبوکاپ، بخش فوتب
با توپ مناسب خودش تست خواهد شد. ساختار  استفاده خواهد کرد. سیستم شوت هر روبات دستگاه اندازي گیري قدرت شوتاز 

 است.گیري قدرت شوت در ادامه توضیح داده شدهدستگاه اندازه

 مقدمه 11-3-1

ندازه گیري قدرت شوت می تواند میزان قدرت مکانیزم شوت روبات ها را اندازه گیري کند. و به سادگی و با لوازم معمولی دستگاه ا
 ساخته می شود.

 

 

 رد نیازم مولواز 11-3-2

 

 عدد 5 سانتی متر 4میلی متري و طول  3اسپیسر با سوراخ 
 عدد A4 1صفحه پالستیک یا پلکسی گالس 

 عدد 10 پیچ
 

 دستگاهي نقشه 11-3-3

 انگلیسی ( که در آخرین صفحه قوانین  A4دستگاه می تواند با استفاده از پرینت کردن نقشه ساخت دستگاه به اندازه یک برگه 
 درصد تنظیم شود. 100وجود دارد) ساخته شود. دقت شود که نسبت مقیاس پرینتر روي 

 نمونه ساخت دستگاه 11-3-4

 از نقشه دستگاه پرینت بگیرید. •
 صفحه پالستیکی پچسبانید.( خطوط سطح شیبدار باید صاف باشند)پرینت را روي  •
 خطوط مورد نیاز را ببرید و سوراخ ها را دریل کنید. •
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 میلی متري به هم متصل نمایید. 40دو صفحه را با استفاده از اسپیسر هاي  •

 ي گرفتن تستنحوه 11-3-5

 دهد.تکیه می ي دروازهدیوارهیا  ي زمیندستگاه تست شوت را به دیواره مسئول انجام تست گام صفر:

 دهد.تحویل می مسئول انجام تستي تیم روبات خود را به همان صورتی که قرار است در بازي عمل کند، به نماینده  گام اول:

یک دي فنی) توپ را در مقابل دستگاه تست شوت قرار داده و روبات را به آرامی به آن نزداور (یا یکی از اعضاي کمیته  گام دوم:
  کند.می

داد عدار باال رفته را با خواندن اواند طولی که توپ بر روي سطح شیبتزدن به توپ، مسئول انجام تست می پس از ضربه  گام سوم:
 مسئول انجام تست، به نتیجهدر مواردي  متر باشد.سانتی 22تر از گیري کند. این میزان نباید بیشنوشته شده بر روي آن اندازه

 تست خواهد بود. 3بار از  2تست براي دو بار دیگر تکرار شده و معیار پاس شدن حداقل مشکوك باشد، 
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 ابعاد و وزن تست دییأت يبرگه از يانمونه  11-4
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