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به نام خدا
سيستم حفظ توپ

همانطور كه ميدانيد  ،يكي از مهمترين قابليتهاي يك بازيكن فوتبال  ،توانايي او در حفظ توپ
است  .اين موضوع در رقابت رباتها هم به همين اندازه اهميت دارد و رباتي كه توانايي بيشتري
در حفظ توپ داشته باشد  ،صاحب موقعيتهاي بيشتري در زمين خواهد شد و در نتيجه مي
تواند بهتر بازي كند .
اما چگونه مي توان براي ربات سيستمي طراحي كرد که توپ را حين حرکت نگه دارد ؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به قوانين اين ليگ مراجعه كرد تا از محدوديتهايي كه براي
استفاده از چنين سيستمهايي وضع شده است مطلع شويم .
وضعیت توپ :
 -1يك ربات نميتواند توپ را نگه دارد .
 -2تذكر  :نگه داشتن توپ به اين معناست كه رباتي كنترل كامل توپ را از طريق حذف تمام
درجات آزادي توپ در دست گيرد  .مثال ً متصل كردن توپ به بدنه روبات  ،احاطه كردن توپ
توسط بدنه ربات و مانع شدن از دسترسي ربات هاي ديگر  ،چرخاندن و يا به دام
انداختن توپ توسط هر كدام از اجزاي بدنه ربات  .زماني كه ربات در حركت است  ،در
صورتي كه چرخش توپ متوقف شود و يا در جلوي ربات نچرخد  ،ميتواند نشان دهنده
اين باشد كه توپ به دام افتاده است .
 -3توپ نميتواند زير بدنه ربات نگه داشته شود .
 -4در تمامي زمانها توپ بايد قابل ديدن باشد .
 -5رباتهاي ديگر بايد به توپ دسترسي داشته باشند .
 -6تنها استثنا براي نگه داشتن توپ  ،استفاده از استوانهاي چرخشي است كه به توپ
چرخش به عقب ميدهد تا توپ را روي سطح خود نگه دارد .

همان طور كه مي بينيد براي طراحي چنين سيستمي قوانين بسيار سختی وضع شده است تا
از اختاللهاي احتمالي در تقابل سيستمهاي مختلف با يكديگر جلوگيري شود و در حقيقت فقط
يك شيوه براي حفظ توپ قابل طراحي و استفاده است كه در ادامه به تشريح مكانيزم آن خواهيم
پرداخت .
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مبناي فعاليت اين مكانيزم اين است كه با اعمال نيرويي به توپ  ،آن را در جهتي به دوران در مي
آورد كه باعث ميشود توپ به سمت خود ربات هدايت شود  .به شكل زير نگاه كنيد :

شكل راست  ،تصويري
مكانيزم
از
شماتيك
سيستم حفظ توپ است .
در
استوانه
اين
اگر
راستايي كه در شكل
نشان داده شده است
بچرخد  ،توپي كه با آن در
تماس است به سمت خود
استوانه متمايل مي شود
و در نتيجه همواره با نيروي
مناسبي متمايل به سمت
خود ربات است  .در اين
سيستم توپ همواره در
حال دوران است و در
مواقعي كه ربات ثابت
است  ،توپ بر روي زمين
سر ميخورد تا بتواند
دوران داشته باشد .
رباتي كه در تصوير ميبينيد
به اين سيستم مجهز
شده است .
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تصاویر بيشتری را برای ایده گرفتن در زیر ببينيد :
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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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