

جلسه چهل و پنجم



به نام خدا
مسابقات فوتباليست دانش آموزي داراي  2زير شاخه است كه در هر يك مسابقاتي جداگانه
برگزار ميشود :
 -1هر تيم فقط ميتواند يك ربات را در هر زمان در زمين بازي داشته باشد باشد  ،كه به آن
"يك به يك ( ")1×1ميگويند .
 -2 -2هر تيم ميتواند در هر لحظه حداكثر  2ربات در زمين بازي داشته باشد كه به آن "دو
در دو ( ")2×2ميگويند .
بيشتر قوانين بازي در هر دو زير شاخه يكي است  ،اما طبيعتاً تفاوتهايي هم وجود دارد  .يكي
از مهمترين تفاوتها در اندازه زمين بازي آنها است  ،كه در بخش  2×2اندازه زمين بازي و
دروازهها كمي بزرگتر از  1×1است .
پس بحث را از زمين مسابقه شروع ميكنيم :
ابعاد زمين : 1×1

دور تا دور زمين با ديوارههاي مشكي رنگي به ارتفاع  14سانتي متر محصور شده است .
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ابعاد زمين : 2×2

كف زمين مسابقه نيز  ،يك طيف رنگي از سياه تا سفيد (مانند شكل زير) در حد فاصل بين دو
دروازه كشيده شده است تا به كمك آن  ،رباتها بتوانند موقعيت تقريبي خود را بدست بياورند .

نماي كلي يك زمين مسابقهي استاندارد :
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توپ بازی

توپ مورد استفاده براي اين ليگ ميبايست داراي خاصيتي باشد كه رباتهاي دانشآموزي كه
طبيعتاً نميتوانند زياد هم پيشرفته باشند  ،بتوانند به راحتي آن را تشخيص دهند  .اين توپها
داراي تعداد زيادي فرستنده مادون قرمز هستند كه اين فرستنده ها در همه جهت از خود نور
مادون قرمز ساتع ميكنند  .به اين ترتيب ميتوان توسط يك سنسور مادون قرمز معمولي بر روي
ربات به راحتي نور ساتع شده از توپ را دريافت كرد و مكان توپ را تشخيص داد  .شكل زير
تصويري از اين توپ ها است :

داخل اين توپ چند عدد باطري قرار ميگيرد تا انرژي الزم آن براي توليد نور تأمين شود .جنس
بدنه آن نيز پالستيك شفاف است .
ابعاد و وزن رباتها

بخش  :1×1وزن ربات نبايد بيش از  2كيلوگرم باشد  .محدوديت ارتفاع هم همان  22سانتي متر
است  .كل ربات نيز بايد در استوانهاي تو خالي به شعاع  18سانتي متر جا شود .
بخش  :2×2وزن ربات نبايد از  2.5كيلوگرم بيشتر باشد  .ارتفاع آن هم نبايد بيش از  22سانتي
متر باشد  .كل ربات نيز بايد در استوانهاي تو خالي به شعاع  22سانتي متر جا شود .
برخی قوانين بازی




بازي در دو نيمه  10دقيقهاي برگزار ميشود كه بين  2نيمه بازي  5دقيقه وقت استراحت
وجود دارد .
شروع بازي از نقطه وسط زمين است و بر اساس قرعه سكه تعيين ميشود كدام تيم
بازي را شروع كند .
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در پايان زمان بازي  ،تيمي برنده است كه بيشترين گل را به تيم مقابل زده باشد  .زماني
يك تيم به تيم ديگر گل ميزند كه بتواند توپ را وارد دروازه تيم مقابل كند ( .مانند فوتبال
معمولي)
بازي خطا هم دارد  .مثال ً يكي از خطاها اين است كه اگر تيمي به هر طريقي  ،زماني كه
توپ در نقطه ديگري از زمين است به ربات تيم مقابل ضربه محكمي بزند يا مداوماً ربات
هل بدهد  ،داور اعالم خطا ميكند .
تيم مقابل را ُ
همچنين اگر يك ربات به هر طريقي به زمين مسابقه يا ربات تيم مقابل آسيب جدي وارد
كند  ،بنا به تشخيص كميته داوري با آن برخورد خواهد شد .
در اين ليگ  ،پنالتي  ،آفسايد  ،ضربه آزاد و تايم اوت (زمان استراحت به درخواست تيمها)
وجود ندارد .
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آموزشهای رباتیک طبقه بندی شده توسط کمیته مهندسی رباتیک  ( nrec.ir /طرح ساماندهی آموزش رباتیک در
اینترنت ) برگرفته از سایت رشد مخصوص رده سنی  13تا  25سال
گردآوری و ویرایش اولیه  -ویرایش علمی و گرافیکی نهایی  :زهره دارابیان

فـــروشگاه عرضه قطعات الکترونیک  ،مکانیک و رباتیک

RoboChip.ir
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