กติกาการแข่งขัน “Battle Robot Warrior”
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 , IMPACT Forum
***************************************
ที่มาและความสาคัญในการจัดการแข่งขัน Battle Robot Warrior
ตั้ง แต่อ ดีต จนถึง ปัจ จุบัน เทคโนโลยีท างด้า นวิศ วกรรมมีส่ว นสาคัญ ในชีวิต ประจาวัน มากขึ้น เพื่อ อานวยความ
สะดวกสบายหรือแม้กระทั่งตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต อีกทั้งยุคสมัยในปัจจุบันที่มีประชาการ
เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สูง และมีข้อจากัดในการทางานมากขึ้น มีผลทาให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้า นเทคโนโลยีม ากขึ้น ตามไปด้ว ย ส่ง ผลให้มีการพัฒ นามาอย่างต่อ เนื่อ งไม่ว่าจะเป็นด้านวิศ วกรรม อาทิ ทางด้าน
เครื่องจักร ทางด้านก่อสร้าง และทางด้านไฟฟ้ากาลัง เป็นต้น อีกทั้งทางด้านเทคโนโลยีก็ได้มีการนาวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามา
ใช้งานร่ วมด้วย เช่น เทคโนโลยีระบบดิจิตอล เทคโนโลยีระบบแมคคานิกส์ และเทคโนโลยีระบบพลังงาน เป็นต้น โดยเมื่อ
รวมวิวัฒ นาการเหล่า นี้ไ ว้ด้ว ยกัน แล้ว จะทาให้เ กิด การพัฒ นาอย่า งยิ่ง ยวด จึง ได้มีก ารพัฒ นาหุ่น ยนต์เ พื่อ ใช้ท ดแทนการ
ทางานของมนุษย์ เพื่อลดข้อจากัดในการทางาน ลดความเสี่ ยงจากการเกิดอันตรายในระหว่างทางาน และลดต้นทุนในการ
ผลิต เป็น ต้น ด้ว ยเหตุนี้ วิศ วกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จึง ได้จัด การแข่ง ขัน Battle Robot
Warrior เพื่อ เป็น การสร้า งเวทีใ ห้ นัก เรีย น นัก ศึก ษา และประชาชนทั่ว ไป ได้แ ลกเปลี่ย นประสบการณ์ ก ารทางานด้าน
หุ่นยนต์อย่างสนุกสนาน
จุดประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
3. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้าใจนักกีฬา
กาหนดการ
ประกาศรับสมัครการแข่งขัน “Battle Robot Warrior” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 3 กันยายน 2561 ประชุมและชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามการแข่งขันแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน
ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันเสาร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 จัดการแข่งขัน “Battle Robot Warrior”

คุณสมบัติหุ่นยนต์
1. หุ่นยนต์ต้องมีขนาดตัวไม่เกิน 350x350x350 mm และสามารถยืดกลไกเพื่อการต่อสู้ หรือ เปลี่ยนแปลงขนาดได้
ไม่เกิน 500x500x500 mm
2. หุ่นยนต์ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 10 kg
3. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ไม่เกิน 24 V
4. แหล่งจ่ายลม ไม่เกิน 6 Bar
5. บังคับหุ่นยนต์แบบไร้สาย
6. ไม่จากัดวัสดุในการสร้างหุ่น ยนต์และต้องติดตั้งอุปกรณ์อาวุธในการต่อสู้ ที่ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทลอย่างน้อย 1
อย่าง (ไม่จากัดอาวุธ )
7. การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้ทุกรูปแบบ
ข้อจากัดของอาวุธในการต่อสู้ของหุ่นยนต์
1. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทาลายคู่ต่อสู้ได้ ห้ามใช้อาวุธประเภทยิงกระสุน หรือยิงชิ้นส่วนใดๆ ออกจากตัวหุ่น (อาวุธที่
ใช้ห้า มแยกออกจากตัว หุ่น ยนต์อย่างสิ้น เชิง) รวมทั้ง ห้ามใช้น้า ไฟ ก๊า ซหรือ ของเหลวทุกชนิด พ่นใส่คู่ต่อ สู้ อาวุธ
ต้องไม่ก่อให้เกิดอัน ตรายต่อผู้ควบคุม ผู้เข้ าชมหรือคณะกรรมการผู้ตัดสิน หากกรรมการเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะตามที่กรรมเห็นสมควร
2. หุ่น ยนต์ต้อ งมีอุป กรณ์อ าวุธ ที่ส ามารถขยับ ได้จ ากการควบคุม ด้ว ยรีโ มทคอลโทลอย่า งน้อ ย 1 อุป กรณ์ ไม่จากัด
อุปกรณ์
3. ต้องไม่มีการตัดสัญญาณในการบังคับหรือการควบคุมหุ่นของคู่ต่อสู้ หรือการกระทาใดๆ ที่เป็นการรบกวนสัญญาณ
หากกรรมการตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ ดังกล่าว จะถูกห้ามแข่งในรายการนี้ ตลอดการแข่งขัน
สนามแข่ง
1. ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ รัสขนาด 3000x3000 mm ความสูงจากพื้น 250 mm จัดอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัย
2. พื้นที่สนามแบ่งเป็น 2 ฝั่ง มีจุดปล่อยหุ่นแต่ละฝั่งผู้เล่นขนาด กว้างxยาว 350x350 mm
3. พื้นที่สนามมีอาวุธสนามเป็นค้อนหนัก 2.5 กิโลกรัม 2 ฝั่งตรงข้ามกับจุดปล่อยหุ่นยนต์ ค้อนเป็นแบบกดเพื่อทุบไม่
สามารถกดค้างได้ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถบังคับเองได้ )
กติกาในทีมผู้เข้าแข่งขัน
1.
2.
3.
4.

รายชื่อในทีมต้องมีจานวนไม่เกิน 5 คน
สามารถเข้าบริเวณสนามแข่งขันได้ครั้งละ 2 คน
ผู้ลงทาการแข่งขันห้ามสัมผัสหุ่นในขณะแข่งขัน เด็ดขาด
ผู้เข้าแข่งขันและสมาชิกในทีมต้องมีน้าใจนักกีฬา หากกรรมการเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะถูกตักเตือน 1
ครั้ง และหากทาอีกจะถูกพิจารณาปรับแพ้ทันที (อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการ)
5. ผู้เข้าแข่งขันไม่จากัดวุฒิการศึ กษา รวมบุคคลทั่วไป

กติกาในการแข่งขัน
1. เมื่อเรียกผู้แข่งขันเพื่อเข้าแข่งขัน หุ่นยนต์ต้องถึงจุดที่กาหนดภายใน 2 นาที
2. หลังจากนั้น มีเวลาเซทหุ่นยนต์ 1 นาที จึงเริ่มแข่งขัน
3. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน หากหุ่นยนต์ไม่ขยับตัวหรือไม่สามารถขยับตัวได้ภายในเวลา 10 วินาที
จะถูกปรับแพ้ทันที
4. ทาการแข่งขันในแต่ละยกๆ ละ 3 นาที
4.1 ผู้เล่นทั้ง 2 ทีมทาการต่อสู้ได้ทุกรูปแบบหากผู้เล่นสามารถทาลายคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้ไม่สามารถขยับหรือแข่งต่อได้
ภายใน 10 วินาที อีกทีมจะเป็นฝ่ายชนะทันที
4.2 ระหว่างการแข่งขัน หุ่นยนต์ใด ล้ม พลิก คว่า อุปกรณ์เสียหายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ถือว่าแพ้
4.3 ระหว่างการแข่งขัน ทีมหุ่นยนต์ สามารถขอยุติการแข่งขันได้ โดยขอยอมแพ้
4.4 เมื่อฝ่ายใด ขอยอมแพ้แล้ว ห้ามอีกฝ่ายเข้าทาลายหุ่นฝ่ายตรงข้าม
5. หากครบเวลา 3 นาที ในยกที่หนึ่ง ยังไม่มีผู้แพ้ชนะ ให้พักการแข่ง 3 นาที เพื่อซ่อมหุ่นยนต์
6. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ในยกที่สอง หากหุ่นยนต์ไม่ขยับตัวหรือไม่สามารถขยับตัวได้ภายในเวลา
10 วินาที จะถูกปรับแพ้ทันที
7. หากครบสองยกแล้วไม่มีการ Knock out กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินให้คะแนน
7.1 ให้คะแนนจากการโจมตี นับคะแนนจากจานวนการโจมตีที่เป็น Major Hit ที่สร้างความเสียหายแก่คู่ต่อสู้ได้
มากกว่า
7.2 ให้คะแนนจากการป้องกันการโจมตี โดยวัสสภาพหุ่นยนต์ที่ดีกว่า หลังจบการแข่งขัน
7.3 ให้คะแนนการวางแผน โดยนับจากเทคนิคการบังคับหุ่นยนต์และสปิริตในการต่ อสู้
7.4 หุ่นยนต์ท่ีได้คะแนนรวมจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในแต่ละหัวข้อ จะเป็นผู้ชนะ
7.5 ดุลพินิจของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและจะประกาศผลให้ทราบโดยทันที
ตัวอย่างการให้คะแนน
กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3
การโจมตี
การป้องกัน
การวางแผน
ผู้ชนะ
สรุปผู้ชนะคือ
8. หากมีช้ินส่วนอุปกรณ์ของหุ่นทั้งสองฝ่ายหลุด แต่ยังสามารถต่อสู้ได้จะถือว่าแข่งต่อได้ ส่วนอุปกรณ์ที่หลุดจะถือว่า
เป็นอุปสรรค์ของหุ่นทั้งสองฝ่าย ห้ามเก็บชิ้นส่วนออกจากสนาม ห้ามเข้าสนามระหว่างการแข่ง

การให้รางวัล
ผู้ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มี 1 รางวัล
มี 1 รางวัล
มี 2 รางวัล

เงินรางวัล 30,000 บาท
เงินรางวัล 10,000 บาท
เงินรางวัล 5,000 บาท

