
 



 

Sumo robot 
 معرفی -1

برنامه نويسي و               با قابليت هوشمند هدف از برگزاري اين مسابقه ايجاد محيطي شاد و با نشاط جهت رويارويي ربات هاي جنگنده 

از ايده ها  مي تواننددانش آموزان . در اين رقابت مي باشد محصول آموزشگاه چيستا رباتيک صدرا SRCهوشمند سازي با بسته آموزشي 

 علمي برده و توانايي حل مساله را در خود افزايش دهند.و تجربيات رقيبان خود بهره 

 

 سطح ربات ها-2

 ليگ شرکت کنند: اين فقط ربات هاي هوشمند مي توانند در

 مسابقات-3

 معرفی    3-1

. هر دو طرف مسابقه دهنده بايد قوانين مسابقات را در طول رقابت ها هر تيم حداکثر دو نفر اعضا مي تواند داشته باشد

 رعايت کنند. شرايط مسابقه و نحوه برنده شدن از قبل مشخص شده است. برنده توسط داور اعالم مي شود.

 

 نحوه برگزاری 3-2

توسط کميته برگزاري مسابقات تعيين مي شود. اگر تعداد شرکت  ،شرکت کنندگان نحوه برگزاري رقابت ها بسته به تعداد

کنندگان زياد باشد، به وسيله زير گروه ها تيم هايي که به مسابقه فينال راه مي يابند، مشخص مي شود. مسابقه نهايي به 

 نهايي با هم رقابت مي کنند. صورت دو حذفي برگزار مي گردد. اگر تعداد تيم ها کم باشد همه تيم ها در مسابقه

 

 گروه سنی  3-3

 .اين رقابت براي کارآموزان تمامي مقاطع آزاد مي باشد 

 

 زمین مسابقه  -4

 سانتي متر مي باشد. 021زمين مسابقه به شکل دايره اي به شکل مشکي با قطر  -

تشخيص اين نوار بايد مانع از خروج خود سانتي متر وجود دارد. ربات با  5اطراف زمين مسابقه نواري سفيد رنگ با پهناي  -

 از زمين مسابقه شود.

 در خارج از اين نوار سفيد رنگ، زمين به هر رنگي مي تواند باشد. -

 است. MDFجنس زمين مسابقه از  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربات -5

 شرایط مورد نیاز ربات 5-1

 محدودیت های ابعاد و وزن ربات-1       

 جدول زير محدوديت هاي مربوط به وزن و ابعاد ربات را نمايش مي دهد.       

 ارتفاع عرض طول جرم گروه

3 kg Sumo 3 kg 20 cm 20 cm بدون محدوديت 

 

 .ربات مي تواند پس از شروع مسابقه بزرگ شود ولي نمي تواند چند قسمت شود 

  ابعاد جعبه اندازه گيري براي ربات ها با در نظر گرفتنmm2  ،تلورانسcm21*21 .مي باشد 

 

 مقررات تیغه -2

 .استفاده از دو تيغه ممنوع نيست 

 .ربات نمي تواند از قطعاتي استفاده کند که در حين حرکت يا هنگام برخورد با ربات هاي ديگر از آن جدا شود 

  ربات ها نبايد گوشه هاي تيز داشته باشند و تيغه ها نبايد به زمين مسابقات آسيب تيغه هاي استفاده شده در

 برساند.



 

 حرکات ربات های هوشمند 5-2

حرکات ربات بايد طوري طراحي شود که حرکات ربات هاي حريف را تشخيص داده و متناسب با آن حمله کرده و يا واکنش 

هوشمند بودن ربات پيش آيد، داور حق دارد الگوريتم هوشمند سازي ربات را نشان دهد.اگر هر گونه ابهام يا شکي در مورد 

 بررسي کند.

 

 اجزا ممنوعه ربات 5-3

هر گونه قطعه اي که ممکن است عملکرد حريف را مختل کند) براي مثال چراغ قوه يا دستگاه هاي مخرب مانند ال اي -0

 دي هاي مادون قرمز .(

 زمين آسيب برساند. به استثناي مواردي که ربات ها به هم برخورد مي کنند.هر گونه قطعه اي که به سطح -2

 هر قطعه اي که به حريف آسيب برساند.-3

 ر و گاز به عنوان سالحي که به حريف آسيب برساند.داستفاده از هر گونه مايع، پو-4

 استفاده از هر گونه ماده اشتعال زا در ربات ممنوع است.-5

 بزار پرتابي داشته باشد. )براي مثال براي حريف دام بيندازد.(ربات نبايد هيچ ا-6

 ثابت شود) براي مثال چسب، بادکش کردن، و ..(  زمينربات نبايد قسمتي داشته باشد که در -7

 

 نحوه برگزاری مسابقه -6

امتياز را به دست آورد برنده راند بوده و در سه دقيقه اجرا مي شود.تيمي که زودتر دو  3اين مسابقه به طور کلي شامل  -0

 مسابقه خواهد بود.زمان مسابقه در طول يک راند اندازه گيري مي شود نه بين آن ها.

 اگر تا پايان مسابقه تنها يک امتياز به دست آيد، برنده مسابقه تيمي خواهد بود که يک امتياز را گرفته است.-2

عيين ت امتيازي به دست آورند، برنده مسابقه توسط داور و بر اساس امتياز اگر هيچ کدام از حريفان در طول سه راند نتوانند-3

نتواند برنده را مشخص کند يا تعداد  تعيين کننده،اگر امتياز .) استراتژي و مهارت حرکت و حمله( مشخص مي شود کننده

از يا بيشتر را به دست آورد، برنده نهايي دقيقه اضافه خواهد شد. تيمي که يک امتي 3امتيازهاي حريفان برابر شود، زمان مسابقه 

 مسابقه خواهد بود.

 بين هر راند زمان براي تعمير و راه اندازي ربات خود را دارند.دقيقه  0شرکت کنندگان حداکثر-4



 

 تکرار یک راند -7

 يک راند با پيش آمدن موارد زير تکرار مي شود:

 کردن ندارند. دو ربات به هم گير کرده و به هيچ وجه امکان حرکت-0

 بيرون روند. اصليهر دو ربات به صورت همزمان از ناحيه -2

 موقعيت هايي که در آن امکان تشخيص برنده يا بازنده امکان پذير نباشد.-3

اگر بعد از تکرار راند امکان تشخيص برنده يا بازنده وجود نداشته باشد، داور خود ربات ها را در مکاني قرار داده و در زمان -4

 تعيين شده مسابقه را ادامه مي دهد.

 

 وضعیت ربات ها بین رقابت ها 7-1

در زمان بين رقابت ها، ربات ها بايد در محل تعيين شده براي آن ها روي ميز قرار گيرند و فقط براي زمان مسابقه مي توانند از 

به جز زماني که مجوز مربوطه داده شود، مثال روي ميز برداشته شوند. خروج از منطقه مسابقات براي ربات ها ممنوع مي باشد 

ربات نياز به تعمير داشته باشد. در طول اجراي مسابقه اجازه تعمير به ربات داده نمي شود. هدف از رعايت اين مقررات تضمين 

 برگزاري مسابقات در روند صحيح مي باشد.

 اعضاي تيم حاضر نشوند، مسابقه را از دست خواهند داد.اگر ربات در زمان تعيين شده از جايگاه برداشته نشود و يا خود 

 

 نقض قوانین و خطاها -8

 اخطار 8-1

 هر شرکت کننده در موارد زير يک اخطار مي گيرد. در صورتي که يک تيم دو اخطار بگيرد يک امتياز به حريف داده مي شود.

 زودتر از فرمان داور به مسابقه خاتمه دهد.  سياه رنگاگر يک ربات در منطقه -0

 اگر يک ربات زودتر از فرمان شروع حرکت کند و يا تغيير شکل دهد.-2

 هر نوع رفتاري که بر خالف قوانين باشد.-3

 

 



 

 تخلفات  8-2

 در موارد زير يکي از شرکت کنندگان يا هر دو يک امتياز مي گيرند.

 وزن داشته باشد.گرم اضافه  5اگر وزن ربات بيش از -0

 ربات حرکت نکند.-2

 اگر هر دو ربات حرکت کنند ولي به يکديگر برخورد نکنند.-3

 اگر ربات آتش گرفته باشد يا در وضعيت مشابه باشد.-4

 اگر شرکت کنندگان بخواهند مسابقه را ادامه ندهند.-5

 

 شکست به دلیل نقض قوانین 8-3

 نقض کنند، بازي را از دست مي دهند. در صورتي که شرکت کنندگان قوانين زير را

حاضر نشوند و يا زمان بيشتري از زمان در نظر گرفته شده براي  اصلياگر شرکت کنندگان در زمان تعيين شده در منطقه  -0

 تعمير ربات صرف کنند.

 نند.اگر شرکت کنندگان به طور عمد بازي را خراب کنند. مثال به طور عمدي به زمين مسابقه آسيب برسا-2

 اگر ربات به صورت هوشمند نباشد.-3

 را رعايت نکنند. 7-0اگر شرکت کنندگان ملزومات ذکر شده در بند  -4

 رد صالحیت 8-4

 در موارد زير تيم ها رد صالحيت شده و نمي توانند در مسابقات شرکت کنند.

 مطابقت نداشته باشد. 5-0اگر ربات ها با ملزومات ذکر شده در بند -0

 تي که شرکت کنندگان رفتارهاي ناشايست داشته باشند.) مثال با داور مخالفت کنند(در صور-2

 اگر تيم ها به طور عمد به حريف آسيب برسانند.-3

 

 



 

 تعلیق مسابقه -9

اگر شرکت کننده آسيب ببيند و نتواند به مسابقه ادامه دهد، شرکت کننده مي تواند درخواست وقفه در اجراي مسابقه را -0

 باشد.داشته 

 در صورتي که وضعيت قبلي اتفاق افتد، الزم است داور سريعا براي ادامه مسابقه تصميمي بگيرد.-2

 اگر روند کار به صورتي باشد که ادامه مسابقه امکان پذير نباشد، حريف مسابقه را بدون بازي مي برد.-3

 

 اعتراض -10

د از آن مسابقه يا بالفاصله بع اجرايتصميم گرفته شده توسط داوران قابل تجديد نظر نيست. هر گونه شکايت نيز بايد در حين 

اعالم شود. هيچگونه اعتراض بعد از اعالم نتايج پذيرفته نيست. در صورت هرگونه اعتراض يا اختالف نظر، تصميم نهايي به عهده 

 داوران خواهد بود.

 

 عالمت گذاری ربات ها -11

ربات ها بايد با برچسب شماره مشخص شوند. برچسب توسط برگزارکنندگان مسابقات آماده مي شود. برچسب ها نبايد در محلي 

 چسبانده شوند که منجر به اختالل در عملکرد ربات حريف شوند.

 

 تغییرات و لغو قوانین -13

مسابقات، مطابق آيين نامه تنظيمي از سوي کميته مسابقات صورت خواهد  تغييرات و لغو قوانين توسط برگزارکنندگان اصلي

 گرفت.

 نحوه تعیین تعداد تیم های برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر می باشد: -

ه ن تذکر مهم: تیم ها توجه داشته باشند برای تیم های برتر یک تندیس و جایزه نقدی در نظر گرفته می شود و

 برای تک تک اعضای تیم.  

 

 

 



 

 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد. 6در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده در هر لیگ به  -14

 

 

 

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز تعداد تيم هاي شرکت کننده در هر ليگ

 نفر برتر 0  تيم 3-6

 نفر برتر 2 تيم 7-01

 نفر برتر 3 تيم 00-31

 نفر برتر 4 تيم 30-41

 نفر برتر 5 40-61

 نفر برتر 7 تيم به باال 60


