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FIRST(FOR INSPIRATION AND RECOGNITION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

Mucit Dean Tarafindan Kuruldu.Kamen, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisine ilham 
verecek Manchester merkezli, New 

Hampshire, FIRST 501 (c) (3) kar amacı gütmeyen bir DAN OLUSUR. 

1-FIRST Robot Yarismasi 14-18 yas arasi, 9-12 siniflar icindir. 

2-FIRST Meydan Okuma Yarismasi 12-18 yas arasi, 7-12 siniflar icindir. 

3-FIRST LEGO Ligi 9-14 yas arasi (Kuzey Amerika kamu yardımi kuruluşudur. 

 

FIRST DORT(4) PROGRAM 1.GIRIS 

1.1 FIRST HAKKINDA 

disinda 9-16 yas arasi), 4-8 siniflar icindir. 

4-FIRST LEGO Ligi Jr. 6-10 yas arasi,K-4 sinifi icindir. 

FIRST programları hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: 
www.firstinspires.org 

 

1.2 FIRST Robotik Yarismasi. 

FIRST Robotik Yarışması, lise öğrencilerini yetişkin danışmanlarıyla eşleştirir (öncelikle 
mühendisler ve 

öğretmenler) Yüksek enerjili bir ortamda birbirlerine karşı yarışan robotlar tasarlamak ve 
inşa etmek. 

http://www.firstinspires.org/


Bu Universite Zihin için Spor, sporun heyecanını bilimin titizliği ile teknolojiyi birlestiriyor. 

Sıkı kurallar, sınırlı kaynaklar ve zaman sınırları dahilinde, Oğrenci takımlarının Fonlarini 
yukseltmek zorunda 

, bir takım “Marka” tasarlayın, takım çalışması becerilerini geliştirin ve ROBOT'u 
gerçekleştirip programlayın 

Rakiplerinizin alanına karşı öngörülen görevler. Bir öğrencinin yapabildiği kadar “gerçek 
dünya” mühendisliğine yakındır. 

Her Ocak ayında “KickOff” olarak bilinen bir etkinlikte yeni, zorlu bir oyun tanitilir. 

Bunlar heyecan verici 

yarışmalar, fen ve teknolojinin pratik uygulamalarını eğlenceli, yoğun enerji ve 

şampiyonluk tarzı bir spor etkinliği. 

Takımlar Duyarli göstermek için teşvik edilir 

Professionalism(Profesiyonellik), diğer takımlara yardım et ve rekabet ederken işbirliği 
yap. Bu Cooperation olarak bilinir. 

2019 yılında, FIRST Robotik Yarışması, daha fazlasını temsil eden 95.000 lise 
öğrencisine ulaşacak 

3.900 takım. Takımlar, ABD'deki hemen hemen her eyaletten ve diğer birçok ülkeden 
geliyor. 

FIRST Robotik Yarışması takımları 60 Bölgesel Yarışmasına katılacak,99 İlçe 
Yarışması, 

ve 11 Bölge Şampiyonası. 

Buna ek olarak, yaklaşık 800 takım iki takımdan birine katılmaya hak kazanacak.FIRST 
Yapilan Sampiyonluk Etkinlikleri Nisan 2019 sonunda biter. 

Bu yılki oyun ve bu kılavuz, 2019 FIRST Robotik Yarışması Başlangıcında sunuldu. 

5 Ocak 2019 Cumartesi. 

Kickoff'ta tüm takımlar: 

2019 Oyunu Goruldu 

HEDEF:BOEING Sirketi Tarafindan Ilk defa Sunulan DEEP SPACE (DERIN UZAY). 



2019 oyun kuralları ve düzenlemeleri hakkında bilgi edindi. 

Robot yapımı için bir başlangıç noktası sağlayan bir Başlangıç Kiti aldı 

1.3 Duyarlı Profesyonellik Bir FIRST İlkesi. 
 
Duyarlı Profesyonellik ®, FIRST'ün Kültürünün bir parçasıdır. Yüksek teşvik eden şeyleri 
yapmanın bir yolu kaliteli iş, başkalarının değerini vurgular ve bireylere ve topluma saygı 
duyar. Duyarlı Profesyonellik bir sebeple açıkça tanımlanmamıştır. Herkes için Farklı 
Şeyler İfade edebilir. 
 
Duyarlı Profesyonellik'in bazı olası anlamları: 
 
-Duyarlı tavır ve davranışlar kazan-kazan 
-DuyarlI insanlar başkalarına saygı gösterir ve bu saygının davranışlarında 
gösterilmesine izin verir. 
-Profesyoneller özel bilgilere sahiptir ve bu bilgiyi sorumlu olarak  kullanmak için toplum 
tarafından güvenilirler. 
 
DuyarlI Profesyoneller, başkalarını ve kendilerini memnun edecek şekilde değerli bir 
katkı sağlar. 
 
FIRST bağlamında, bu, tüm ekiplerin ve katılımcıların: 
-Güçlü bir rakip olmayı öğrenin, ancak aynı zamanda süreç içerisinde saygı ve nezaketle 
davranın 
-Kimseyi dışlanmış veya takdir edilmemiş gibi hissettirmekten kaçının. 
-Bilgi, gurur ve empati rahatça ve gerçekten karıştırılmalıdır. 
-Sonunda,Duyarlı Profesyonellik anlamlı bir yaşam sürdürmenin bir parçasıdır. 
Duyarlı bir şekilde bilgi ve bireyler doğruluk ve hassasiyetle hareket eder, herkes kazanır 
ve 
toplum yararlarınadır. 
 
 
FIRST ruhu, kaliteli, bilgili bir şekilde çalışmayı teşvik eder. 
Herkesin değerli hissetmesini sağlar. Duyarlı Profesyonellik, FIRST'ün ahlâki bir parçası 
için iyi bir tanımlayıcı gibi görünüyor. FIRST farklı ve harika kılan şeyin bir parçasıdır. 
-Woodie Flowers,FIRST Ulusal Danışmanı. 
 
 
Bu konseptin üzerinden geçerek ekibinizle zaman geçirmek ve düzenli olarak 
güçlendirmek iyi bir fikirdir. 



Biz Ekibinize uygulamada gerçek hayattaki Duyarlı Profesyonellik örneklerini sunmanızı 
öneririz. Bir takım başka takıma değerli malzeme veya uzmanlık kazandırırsa, daha 
sonra rekabette taraftar olarak karşılaşacaklardır. 
 
Etkinliklerde Duyarlı Profesyonellik gösterme fırsatlarını rutin olarak vurgulayın ve ekip 
üyelerini bu kaliteyi kendileri gösterebilecekleri yöntemler önermek için sosyal yardım 
faaliyetleri yoluyla teşvik edin. 
 
1.4 ISBIRLIGI 
FIRST'te işbirliği şiddetli rekabet karşısında niteliksiz bir nezaket ve saygı 
gösteriyor.İşbirliği, takımların yardımcı olabileceği ve işbirliği yapabileceği kavram ve 
felsefe üzerine kuruludur. 
Üstelik birbirleriyle rekabet ederken bile. 
İşbirliği, takım arkadaşlarından ve danışmanlardan öğrenmeyi içerir. İşbirliği, her zaman 
rekabet etmek, ancak mümkün olduğunda diğerlerine yardım etmek ve olanak sağlamak 
demektir. 
 
Woodie Flowers Award Alıcılarından Bir Mesaj: 
Woodie Flowers Award, FIRST'teki en prestijli Mentörluk ödülüdür. 2015 FIRST 
Şampiyonası itibariyle ödül alıcıları, tüm FIRST Robot Yarışması ekipleri için her sezon 
mücadele ettiğimizi düşünmeleri için önemli bir mesaj oluşturdu. 
 
Elinden gelenin en iyisini yapmak önemlidir. Kazanmak önemlidir. Bu bir yarışma. 
Ancak doğru yolu kazanmak, başardıklarınızla ve başardıklarınızla gurur duymak daha 
önemlidir. FIRST kurallar oluşturabilir ve hemen hemen tüm senaryoları veya durumları 
kapsayacak cezalar verebilir.Ancak tasarımlarımızda düşünmemizi ve yaratıcı olmamızı 
sağlayan daha basit kuralları olan anlaşılır bir oyunu tercih ediyoruz. 
Ortaklarımız ve rakiplerimizin her maçta en iyi şekilde oynadıklarını bilmek istiyoruz. 
Dürüstlükle oynadıklarını ve sorgulanabilir davranışlara dayalı stratejiler 
kullanmadıklarını bilmek istiyoruz 
Robotlarınızı yaratırken ve sunumlarınızı ödüllendirirken, yarışma ve maç oynamaya 
hazırlanın, oyun stratejileri yaratın ve uygulayın ve günlük hayatınızı yaşayın, Woodie'nin 
tekrar tekrar ne söylediğini hatırlayın ve 'Büyükannenizi gururlandırın.' 
 
1.5 BU BELGE & SÖZLEŞMELERİ 
 
 
2019 Oyun ve Sezon Rehberi, 2019 sezonuna ve HEDEF: DEEP SPACE(DERIN 
UZAY)oyununa özgü bilgiler için FIRST Robotik Yarışma takımlarının tamamı için bir 
kaynaktır. İzleyicileri aşağıdaki ayrıntıyı bulacak. 
 
-DESTINATION: DEEP SPACE oyununa genel bir bakış. 
 



-DESTINATION: DEEP SPACE oyun alanı. 
 
-DESTINATION: DEEP SPACE oyunun nasıl oynanacağının açıklaması. 
 
-Tüm sezon kuralları (örneğin; güvenlik, davranış, oyun, inspection vb.) 
 
-Ekiplerin 2019 turnuvalarında ve sezon boyunca nasıl geliştiğinin açıklaması. 
 
Tüm katılımcılar FIRST Robotik Yarışma Etkinlikleri Web sitesi için Kurallar ve 
Beklentiler bölümünü incelemelidir. 
Sezondan sezona kadar sürecek olay kural ve beklentilerini ayrıntılarıyla 
açıklar,tamamlar ve bu belgeyle aynı ağırlığı taşır. 
 
Bu kılavuzun amacı, metnin tam olarak ve sadece ne söylediği anlamına gelmesidir. 
Lütfen tercümanlıktan kaçının 
Metin niyetle ilgili varsayımlara, geçmiş kuralların uygulanmasına veya bir durumun 
“gerçek hayatta” nasıl olabileceğine dayanır. Gizli gereklilikler veya kısıtlamalar yoktur. 
Her şeyi okuduysan, her şeyi biliyorsundur. 
 
Bu bölüm boyunca uyarıları, ikazları, anahtar kelimeleri ve cümleleri vurgulamak için özel 
yöntemler kullanılır. Bu kurallar okuyucuyu önemli bilgiler konusunda uyarmak için 
kullanılır ve yardım amaçlıdır. 
Kurallara uygun bir robotun güvenli biçimde yapılmasında ekipler oluşturur. 
 
Bu kılavuzdaki ve dış makalelerdeki diğer bölüm başlıklarına bağlantılar mavi altı 
çizili metinde görünür. 
 
FIRST Robotik Yarışması kapsamında özel bir anlamı olan anahtar kelimeler ve 
DESTINATION: DEEP SPACE  Sözlük bölümünde tanımlanır ve bu belge ALL CAPS’da 
geçerlidir. 
 
Kural numaralandırma şeması, kuralın belirtildiği bölüm artı bir seri numaralandırma 
sistemi (ör. “S” ile başlayan güvenlik kuralları, oyun kuralları “G” ile başlar vb.) Bir 
gösterge kullanır. Özel kurallara yapılan atıflar bu planı kullanır (örneğin “S1” Güvenlik 
Kuralları bölümüdür). 
 
Uyarılar, ikazlar ve notlar mavi kutularda belirir. Bir kuralın arkasındaki gerekçeyle ilgili 
fikir vermeyi amaçladıkları için içeriklerine yakından dikkat edin,bunlar faydalı bilgilerdir. 
Bir kuraldan etkilenen sistemleri uygularken kullanmak için bir kuralı anlama ve / veya 
olası “en iyi uygulamalar” hakkında ve / veya olası bir “en iyi uygulamalar”. 
Bir kural ve mavi kutu arasında yanlışlıkla bir çelişki var, kural mavi kutudaki dili geçersiz 
kılıyor) 
 



Nominal boyutlar hariç, emperyal boyutlar karşılaştırılabilir metriklerle takip edilir 
parantez içindeki ölçüler, metrik kullanıcılara yaklaşık boyut, ağırlık vb. sağlar. Kural dışı 
kurallar için metrik dönüşümler (örneğin, FIELD boyutları) en yakın tüm birime yuvarlanır; 
"17 inç (~ 43 cm)" ve "6 ft. 4 inç (~ 193 cm)" Metrik dönüşümler için sunulmuştur. 
sadece uygun referanslar olup, aşağıda belirtilen emperyal boyutların yerini almaz veya 
yerini alamaz 
bu kılavuz ve saha çizimleri (yani, alan boyutları ve kuralları daima ölçümlere neden 
olacaktır. 
emperyal birimler kullanarak). 
 
Bazı bölümler ve kurallar, başlıkları iletmek için başlık olarak da adlandırılan konuşma 
dili içerir. 
kural veya kural kümesinin kısaltılmış amacı. Bu dil, koyu turuncu metin kullanılarak ayırt 
edilmiştir. Kurallarda kullanılan belirli dil ile konuşma dili arasındaki anlaşmazlık herhangi 
bir hatadır, 
ve özel kural dili nihai otoritedir. Bir eşitsizlik tespit ederseniz, lütfen bize bildirin; 
düzeltelim. 
Maç zamanlaması “T-eksi” nomenklatürü kullanılarak belirtilir. Örneğin, T-eksi 150 sis, 2 
dakikalık 30 saniyelik karşılaşmanın başlangıcı ve T-eksi 0s maçın sonudur. 
Genel olarak mevsime özgü olmayan ekip kaynakları (örneğin, bir etkinlikte ne 
bekleneceği, iletişim kaynakları, ekip organizasyon önerileri, robot ulaşım prosedürleri ve 
ödül 
açıklamaları) FIRST Robotik Yarışması web sitesinde bulunabilir. 
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1.6 ÇEVİRİ & DİĞER SÜRÜMLER. 
 
DESTINATION:DEEP SPACE kılavuzu asıl ve resmen İngilizce olarak yazılmıştır ve ara 
sıra 
Anadili İngilizce olmayan FIRST Robotics Competition takımlarının yararına başka dillere 
tercüme edilmiştir. 
Metin tabanlı bir İngilizce sürüm yalnızca görsel ve işitme engelli kişiler için yardımcı 
cihazlarla kullanım için ve yeniden dağıtma için kullanılamaz. Daha fazla bilgi için, lütfen 
frcteamadvocate@firstinspires.org. 
 
Bir kural veya tanımlamanın bu kılavuzun alternatif bir sürümünde değiştirilmesi 
durumunda, FIRST Malzemeleri Web Sayfasında yayınlanan İngilizce Pdf sürümü, 
komut veren sürümdür. 
 
1.7 TAKIM GÜNCELLEMELERİ 
Ekip güncellemeleri, FIRSTRobotik Yarışması topluluğunu yapılan revizyonları görevliye 
bildirmek için kullanılır. 



Sezon dökümantasyonu (örneğin, el kitabı, çizimler vb.) veya önemli sezon haberleri ve 
takım güncellemeleri tüm sezon boyunca Kick-Off ve Stop Build Day arasında her Salı 
ve Cuma günleri yayınlanır. Stop Build Day ile FIRST Şampiyonası Houston'dan bir 
hafta önce, her Salı günü takım güncellemeleri yayınlanır. Takım güncellemeleri 
DESTINATION:DEEP SPACE Oyun ve Sezon Malzemeleri web sayfasında ve genellikle 
Saat 17: 00'den önce gönderildi. 
 
Genel olarak, takım güncellemeleri aşağıdaki kuralı izler: 
 
İlaveler sarı renkle vurgulanır. Bu bir örnektir. 
Silme işlemleri üstü çizili olarak belirtilmiştir. Bu bir örnektir.(bu bir örnektirin üstü 
çizili). 
Değişiklik için açıklık veya açıklama amacıyla eklenmiş ancak el kitabının bir 
parçası olarak saklanmayan notlar koyu yazılmıştır.Bu bir örnektir. 
 
1.8 SORU & CEVAP SİSTEMİ 
 
2019 Oyun ve Sezon El Kitabı içeriği ve FIRST Robotik Yarışma Etkinliği hakkında 
sorular 
Tecrübe web sayfası içeriği resmi Soru-Cevap Sistemi kullanılarak FIRST'e sorulabilir. 
(yani, “Soru ve Cevap”), 9 Ocak 2019'da, öğlen Doğu'da açılıyor. Sorular ve Cevaplar ile 
ilgili detaylar 
DESTINATION:DEEP SPACE Oyun ve Sezon Malzemeleri web sayfası. Sorular ve 
Cevaplar yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Kuralları açıklığa kavuşturmak ve bazen de 
cevaplar resmi belgedeki metinde değişiklik yapılmasına neden olmaktadır.(Takım 
Güncellemeleri kullanılarak iletişim kurulacak). 
 
Soru ve Cevap bir kaynak değildir: 
-Varsayımsal stratejiler veya belirsiz durumlar üzerine hükümler içerir. 
-Geçmiş olaylarda alınan zor kararlar ve yasallık için ROBOT sisteminin incelemelerini 
tasarlayın. 
 
(Q&A)Sorular ve Cevaplar'daki cevaplar kılavuzdaki metnin yerini almaz, ancak her türlü 
çaba gösterilecektir.İkisi arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırır. Soru-Cevap 
bölümünde verilen cevaplar, her bir etkinlikte Inspection ve Uygunluk Kurallarına ve 
HAKEM Etkileşim bölümlerine göre tartışmaya yardımcı olmak için kullanılabilir. 
REFERANSLAR ve Inspectorlar, kurallar konusundaki nihai otoritedirler. Gönüllü 
makamların eğilimleri için lütfen firstroboticscompetition@firstinspires.org adresinden 
FIRST'e haber verin. 
 
Zayıf sorular, aşırı geniş, belirsiz ve / veya kural referansları içermez. Sorular ve 
Cevaplarda cevaplanmayacak sorulardan bazıları 
-Bu parça / tasarım yasal mı? 



-Bu özel oyun gerçekleştiğinde HAKEM nasıl karar vermeli? 
 
İyi sorular, genel olarak parçaların veya tasarımların özellikleri, oyun senaryoları veya 
kurallar hakkında sorular sorar ve çoğu zaman soru içinde bir veya daha fazla ilgili kurala 
atıfta bulunur. 
-ROBOT üzerinde kullanmayı düşündüğümüz bir cihaz mor AWG 40 kablo ile geliyor, bu 
R'ye uygun mu?  
-Kural G'nin nasıl yorumlanacağından emin değiliz ?? Mavi ROBOT A X ve Kırmızı 
ROBOT B Y yaparsa geçerlidir, lütfen netleştirebilir misiniz? 
 
2.2019 OYUN DEĞERLENDİRMESİ: 

 
 
 
 
 
 
Boeing Company tarafından sunulan DESTINATION:DEEP SPACE’te,Planet Primus'ta 
kaynak toplamaya çalışan iki rakip ALLIANCE’a katılıyoruz. Tahmin edilemeyen arazi ve 
hava koşulları yüzünden Robot kontrol işlevini gezegende yapması gereken görevleri 
için gerekli kılar. Kalkışa sadece 2:30'a kadar, ALLIANCES(BIRLESMELER) bir sonraki 
SANDSTORM(KUM FIRTINASI) gelmeden önce mümkün olduğunca fazla 
CARGO(KARGO) podu toplamalı ve uzay gemilerini hazırlamalıdır. 
 
T-eksi 2:30: Bir SANDSTORM, SÜRÜCÜSÜNÜN görünürlüğünü sınırlar, böylece 
ROBOTS bağımsız olarak önceden programlanmış talimatları takip eder veya insan 
SÜRÜCÜLERİ tarafından istasyonlarından video aracılığıyla çalıştırılır. ALLIANCES 
puanları ile : 
 



1. ROBOT'u Habitat'tan Dağıtma (HAB) 
2. HATCH PANELLERI ile ROCKETS ve CARGO GEMI Hazırlama. 
3. Yüklenen CARGO, ROCKETS ve CARGO GEMİSİNE PODS. 
 
 
T-eksi 2: 15: SANDSTORM temizler ve insan operatörleri ROBOT'UN kontrolünü ele 
geçirir. 
 
1. HATCH PANELLERI ile ROCKETS ve CARGO GEMI Hazırlama 
2. Daha fazla CARGO bölmesi yükleniyor 
3. ROBOT'u ALLIANCE’in HAB’ına güvenle geri gönderme 
0:00: ROKET kalkışı 
MATCH sonunda en yüksek puana sahip ALLIANCE kazanır. 
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4 ARENA 
 
ARENA, HEDEF oynamak için gerekli olan oyun altyapısının tüm unsurlarını içerir: 
Boeing Şirketi Tarafından Sunulan DERİN UZAYI: ALAN, OYUN PARÇALARI ve tüm 
donanımlar 
FIELD kontrolü, ROBOT kontrolü ve puanlama için gerekli 
 
ARENA, modüler ve monte edilmiş, kullanılmış, sökülmüş ve yarışma sezonu. Aşınma 
ve yıpranmaya maruz kalır. ARENA sıkı oyuna ve sık nakliyeye dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır. ARENA'ların olaydan etkinliğe tutarlı olmasını sağlamak için her türlü 
çaba gösterilmektedir. Ancak, ARENA'lar farklı mekanlarda farklı etkinlik personeli 
tarafından monte edilir ve bazı küçük farklılıklar meydana gelir. Montaj toleransları ile 
ilgili detaylar için lütfen 2019 ARENA Düzen ve İşaretleme Şeması'na bakın. Başarılı 
ekipler bu değişikliklere duyarsız ROBOTS tasarlayacaklar. 
 
Bu bölümde yer alan resimler HEDEFE genel bir görsel anlayış içindir: DEEP 
UZAY ARENA ve kılavuzda yer alan ölçüler nominaldir. Lütfen resmi çizimlere bakın 
Tam boyutlar, toleranslar ve inşaat detayları için. Resmi çizimler, CAD modelleri ve 
HEDEF: DERİN UZAY ALANI önemli unsurlarının düşük maliyetli versiyonları için 
çizimler FIRST® web sitesinde 2019 HEDEF: DERİN UZAYI Oyun ve Sezon 
Malzemeleri sayfasında yayınlanmaktadır. 
 
4.1 FIELD 



 
 
HEDEFLEME İÇİN Her SAHA: DERİN UZAYI, 27 ft (~ 823 cm) x 54 ft (~ 1646 cm) halı 
kaplı bir alandır. 
korkulukların içe bakan yüzeyleri, içeriye dönük yüzeyleri ile sınırlanmış ve 
ALLIANCE DUVARLAR. ROCKETS, CARGO SHIPS, HAB PLATFORMS, DEPOTLAR 
ve 
YÜKLEME İSTASYONLARI. İki (2) Kırmızı ROCKETS ve iki (2) Mavi ROCKETS 
ALLIANCE’ın ALAN’ın tarafı, her bir korkuluk karşısında. 
 
Bir (1) Kırmızı KARGO GEMİ ve bir (1) Mavi KARGO GEMİ MERKEZ HATTI ve yüzünde 
ortalanmıştır. 
ilgili ALLIANCE İSTASYONLARI. Her bir KARGO GEMİSİ, ALAN'ın ALLIANCE’sinin 
tarafındadır. 
CARGO SHIPS'ın sterlinleri arasındaki küçük boşluk şeffaf plastikle kapatılmıştır 
 
Her ROKET, altı (6) BAYS'a ve her CARGO SHIP'in sekiz (8) BAYS'a sahiptir. BAY, 
kullanılan bir konteynerdir 
bir (1) KARGO tutmak için ve bir (1) HATCH PANELİ ile mühürlenebilir. Her BAY bir 
HATCH’e sahiptir 
BAY'in CARGO'yu tutması için bir HATCH PANELİ ile kaplanmalıdır. 
 
İlgili ALLIANCE hakkında bir (1) Kırmızı HAB PLATFORM ve bir (1) Mavi HAB 
PLATFORM 
DUVAR ve MIDLINE'da ortalanmıştır. Her bir HAB PLATFORMU, 12 ft. 6½ inç (~ 382 
cm) 7 fit. 
Seviye 1, 2 ve 3 platformlarından oluşan, (~ 243 cm) montaj, destek yapıları ve rampa. 
 



İki (2) kırmızı yükleme istasyonu ve iki (2) mavi yükleme istasyonu 
ALLIANCE’nin ALAN’ın tarafı ve korkuluklarla dikey olarak kesişiyor. 
 
FIELD'in yüzeyi düşük tüylü halıdır, Shaw Floors, Philadelphia Ticari, Neyland II 20, 
“66561 
Madalyon ”(lütfen Neyland II halısının kullanılmadığını ve en yakın eşdeğerin Neyland III 
olduğunu unutmayın). 
halının kenarı, 3M Premium Mat Bez Bant GT2 veya 
karşılaştırılabilir gaffers bant. 
 
Korkuluklar, ALAN'ın uzun kenarlarını oluşturur ve 1 ft. 7 inç (~ 48 cm) boyunda şeffaf bir 
sistemdir. 
üstte ve altta alüminyum ekstrüzyon ile desteklenen polikarbonat. Korkuluklar ile birlikte 
ALLIANCE WALLS, bir maç sırasında ROBOT'ların yanlışlıkla ALAN'dan çıkmalarını 
önler. 
ROBOTS'un yerleştirilmesi ve çıkarılması için ALAN'a erişime izin veren dört (4) kapı. 
Kapı geçidi açıkken, 3 ft. 2 inç (~ 97 cm) genişliğindedir. MAÇ sırasında kapılar kapalı ve 
korumalı. 
 
Yarışmalar için kullanılan iki korkuluk ve OYUN İSTASYONLARI vardır. Bir tasarım var 
FIRST Robotics Yarışmalarında birkaç yıldan beri kullanıldı ve 2019 Resmi FIRST 
ALANI ile eşleşti 
Çizimler ve Modeller. Diğeri AndyMark tarafından tasarlandı ve satıldı. Tasarımlar biraz 
farklı olsa da, 
ikisi arasındaki kritik boyutlar, performans ve beklenen kullanıcı deneyimi aynıdır. 
AndyMark tasarımı için ayrıntılı çizimler AndyMark web sitesinde yayınlanmıştır. 
Buradaki tüm resimler 
manuel geleneksel FIELD tasarımını gösterir. 
 
 



Bir çelik, siyah toz boyalı kablo koruyucuları (VEX parça numarası 217-6294);

 
FIELD'in puanlama masası tarafındaki korkuluk ortasına, FIELD'ın ortasına 
YÜK GEMİLERİ Bir kablo koruyucu çalışması üç (3) uzun bölümden (P / N) ve bir çıkış 
bölümünden oluşur. 
(P / N). Kablo koruyucu çalışmasının toplam uzunluğu 11 ft. 11¾ inçtir (~ 365 cm). Uzun 
kablo koruyucusu 
Segment, 8 inç genişliğinde ve 3 ft. 11 inç uzunluğunda (~ 2 cm boyunda, ~ 20 cm) özel 
bir çelik kanalıdır. 
geniş ve ~ 120 cm uzunluğunda). Yüksekliği arttıran kanca sabitleyici kullanılarak halıya 
sabitlenir. 
yaklaşık ⅞ inç (~ 2 cm). Çıkış bölümleri korkuluk kancalı tespit elemanı ile tutturulur ve 6 
inçtir. 
uzun, 8 inç genişliğinde ve 2¾ inç derinliğinde (~ 15 cm boyunda, ~ 20 cm genişliğinde 
ve ~ 7 cm derinliğinde). 
 
4.2 Bolgeler ve Isaretler: 
ALAN Bölgeleri ve sonuç işaretleri aşağıda açıklanmıştır. Aksi belirtilmedikçe, bant 
FIELD boyunca çizgileri ve bölgeleri işaretlemek için kullanılan 2 inçtir. (~ 5cm) 3M 
Premium Mat Bez (Gaffers) Bant (GT2). 



 
 
 
HİZALAMA HATTI: Otuz iki (32) beyaz dövmeli bant, 1 ft başlayan halıya yapıştırılmış 
bant izleri 6 
düzeneğin en dış yüzeyinden (~ 46 cm) içeri ve halının birleştiği noktaya kadar uzatın 
montaj ve GAME PIECE yerleştirme / alma noktalarında ortalanmıştır. 
- Her ROKETİN üç (3) yüzünün her biri için bir (1) HAZIRLAMA 
- Her ROKETİN üç (3) yüzünün her biri için bir (1) HAZIRLAMA 
- Her YÜKLEME İSTASYONU için bir (1) HİZMET HATTI 
ALLIANCE İSTASYON: 30 ft. (~ 914 cm) genişlik 10 ft. (~ 305 cm) derin sonsuz yüksek 
hacimli 
ALLIANCE WALL, halının kenarı ve ALLIANCE renkli bant dahil. 

 
 



 
KARGO GEMİ HATTI: ALAN genişliğini genişleten ve her bir KARGO GEMİSİNİN kıç 
tarafı ile aynı hizada olan iki (2) bant hattından biri. Bant rengi, en yakın ALLIANCE 
WALL rengiyle eşleşir. 

 
 
MERKEZ HATTI: FIELD'in uzunluğunu ikiye ayıran işaretsiz bir referans çizgisi. 

 
HAB HATTI: ALAN genişliğini genişleten ve bunlarla eşzamanlı olan iki (2) şerit 
çizgisinden biri (1) 
HAB rampasının altını 1 inç üst üste bindirin. Bant rengi, en yakın ALLIANCE 
STATION'ın rengiyle eşleşir. 



 
HAB ZONE: Otokorkuluk, ALLIANCE WALL ve HAB LINE tarafından tanımlanan sonsuz 
yükseklikte bir hacim. 
HAB ZONE HAB LINE'ı içeriyor 
MIDLINE: FIELD'in genişliğini ikiye bölen ve iki halı şeridinin eşleşen dikişini kaplayan 
siyah bantla işaretlenmiş bir referans çizgisi 

 
BAŞLATMA HATTI: ALLIANCE İSTASYONUNDA, en dıştaki Sürücü İstasyonu Destek 
tertibatının arkasından ALLIANCE İSTASYONU'nun arkasına uzanan beyaz bantla 
işaretlenmiş iki (2) çizgiden biri (1) 



 
4.3 ROKET 

 
ROKET, merkez hattı 8 ft (~ 244 cm) olacak şekilde yerleştirilmiş 10 ft. 4 inç (~ 315 cm) 
yüksekliğinde bir düzenektir 
MIDLINE ve “ön” yüzü korkuluklara paralel, CARGO SHIP ve 2 ft. 3½ inç boyutunda. (~ 
70 
cm) korkuluktan. “Ön” yüzün ön kısmından “arka” yüzün arkasına olan mesafe 1 m'dir. 
7⅝ inç (~ 50 cm). Yanlarının açısı 61¼ derecedir. 
 



Her ROKET, 7 cm (10 inç) yüksekliğinde (~ 239 cm) topluca ulaşan ve birer tane ile 
kaplanan üç (3) seviyeye sahiptir. 
(1) burun bağı. Bir burncone, her ROKET kepçesini kaplayan ve Puanlama başına 
yanan bir ALAN montajıdır 
Bölüm. Her seviye iki (2) BAYS'a sahiptir. Puanlama bölümüne göre, BAY başına 
yalnızca bir (1) KARGO ALLIANCE’in MATCH puanına katkıda bulunur. 
 
Bir PORT, her ROKET'in "ön" yüzündeki üç (3) 1 ft. 4 inç (~ 41 cm) çapındaki deliklerden 
biridir. 
en düşük PORT'un merkezi, halıdan 2 ft. 3½ inç (~ 70 cm) ve merkezler arasındaki 
mesafedir. 
Her bir PORT'un çapı 2 ft. 4 inçtir (~ 71 cm). 
Bir HATCH, HATCH PANELLER'in yerleştirilmesi gereken bir ROKET veya KARGO 
GEMİSİNDE bir açıklıktır 
KARGO'yu koru. İki çeşit HATCH vardır: ROKET HATCH ve KARGO GEMİ HATCH. 
ROKET HATCH, 1 (4) inç (~ 42 cm) genişliğinde 1 (4) inç (~ 64 cm) yüksekliğinde üç (3) 
2 ft. 
ROKET'in her iki tarafı. En düşük oyuğun merkezi, halıdan 1 m. 7 inç (~ 48 cm) 
uzaklıktadır. Her ROKET HATCH cihazının merkezleri arasındaki dikey mesafe 4 inç (~ 
71 cm) 2 ft'dir. 

 
Bir ROKET tabanının altındaki HATCH PANELİ yerleştirme yüksekliği, YÜKLEME 
İSTASYONU'NDAN HATCH PANELİ alma yüksekliğine denk gelen HATCH PANELİ 
yerleştirme yüksekliğine (YÜKLEME İSTASYONU başına) 



Her ROKET HATCH'in üstü, 7¾'lik kemerli bir döndürme tahtası içeren bir oyuk ile 
desteklenir. 
(~ 20 cm) genişliğinde, en az 3 inç (~ 8 cm) yüksekliğinde. HATCH derinliğini 3¼ inç (~ 8 
cm) ile sınırlar. 

 
Geri döndürmez kilit, HATCH PANELS'in BAYS'a girme ve sıkışma olasılığını azaltır. 
Her ROKET HATCH, iki (2) 10 inç (~ 25 cm) yüksekliğinde, 2 inç (~ 5 cm) genişlikte 
siyah kanca parçalarıyla çevrilidir. 
bant, aşağıda gösterildiği şekilde konumlandırılmış. 

 
Her ROCKET BAY'in içi CARGO'yu HATCH'a yönlendiren açılı bir rampaya sahiptir. 
Birbiriyle aynı yükseklikte iki (2) ROKET BAYS'ın birlikte, fiziksel olarak ikiden fazla (2) 
CARGO'yu barındırabileceğine dikkat edin, ancak seviye başına iki (2) fazla olan 
CARGO, Puanlama bölümünün başına sayılmayacaktır. 
 
Her ROKET iki (2) kanatla çevrilidir. Kanat, 6 ft2 inç (~ 188 cm) bükülmüş bir plastik 
tabakadır. 



boyunda, 2 ft. 5¼ inç (~ 74 cm) uzunluğunda ve 7⅝ inç (~ 19 cm) derinliğinde. 
Kanatların arka kısımları, çift taraflı polietilen plastik montaj bandı (McMaster parça 
numarası 77185A23) ile GUARDRAIL polikarbonatına tutturulur. 
 
4.4 KARGO GEMISI 
 
Her KARGO GEMİSİ 7 ft. 11¾-in. (~ 243 cm) uzunluğunda, 4 ft. 7¾ inç (~ 142 cm) 
genişliğinde ve 4 ft (~ 122 cm) boyunda 
(yüzgeci hariç) sekiz (8) BAYS, her iki tarafta üç (3) ve ön tarafta iki (2) montaj (ön) 
ALLIANCE WALL ile yüzleşir). KARGO GEMİLERİ ortasından 9 inç (~ 23 cm) arka 
arkaya yerleştirilir. 
ALAN ve MIDLINE üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 
Her BAY, bir (1) HATCH PANELİ için bir KARGO GEMİ HATASI'na sahiptir. KARGO 
GEMİ HATCH geometrisi 
ROCKET HATCH geometrisine benzer, ancak aynı değildir ve aşağıda Şekil 4-17'de 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 



 
Her CARGO SHIP HATCH, iki (2) geri döndürmez kilit içeren bir oyuk ile desteklenir. Her 
biri 
7 width inç (~ 20 cm) iç genişliğe ve 3¼ inç (~ 8 cm) derinliğe sahiptir. Üst arka 
durdurucu minimum 3 inç (~ 8 cm) yüksekliğe sahiptir ve alt arka durdurucu minimum 3 
minimum inç (~ 8 cm) yüksekliğe sahiptir. 
 
Her BAY kapasitesi yaklaşık üç (3) CARGO'dur ancak Puanlama bölümündeki not 
sadece bir (1) nottur. 
BAY başına KARGO, ALLIANCE’in MATCH puanına katkıda bulunur. Her bir BAY'in 
arkası bir kargo ağıdır (BAYS tarafı için, ağ Hall-Master, ürün no. 69618) ve ön BAYS 
için ağ PowerTye, Parça # 50362'dir). Ağlar, KARGO GEMİSİNDE OYUN PARÇALARI 
tutmak için kullanılır ve tutarlı davranmaları amaçlanmamıştır 
 
BAY katları başlangıçta CARGO'yu korumak için eğimlidir. SANDSTORM DÖNEMİ 
sonunda, T-eksi135'ler, 
İlgili HATCH'a HATCH PANELİ takılı değilse CARGO'nun CARGO GEMİSİNDEN 
çıkmasına neden olarak eğilir (zeminin arkasını tutan mıknatıslar ayrılır). 
 
 
Her HATCH'ın her bir tarafında üç (3) gönderi vardır. Her direğin çapı (~ 2 cm)) inçtir ve 
CARGO SHIP'in yüzeyinden ¾ inç (~ 2 cm) uzanır. Direkler dikey olarak hizalanır ve alt 
direk ortasının yerden 1 m. 



 
Her bir KARGO GEMİSİ, tabanın etrafında 8 inç (~ 20 cm) uzunluğunda bir oyuğa 
sahiptir. Girinti 5 
3/16 inç (~ 13 cm) 
CARGO GEMİ’nin her iki tarafında derin ve CARGO GEMİ’nin ön tarafında 7⅜ inç (~ 19 
cm) 
(HATCH PANELS'in monte edildiği yüzeye göre). ⅛ inç kalınlığında bir parça vardır. 
oyuğun arkasını kaplayan polikarbonat. 
 
CARGO SHIP'in alt kısmındaki girinti TAMPON açıklığı verir ve ROBOTS'un FRAME 
PERIMETER içindeki ROBOT parçalarını kullanarak CARGO SHIP ile etkileşime 
girmesini sağlar. 
 
Her bir KARGO GEMİSİ, eğer varsa, geminin kıç kısmına asılmış sarı bir ışığa sahiptir. 
Bir MATCH devam etmiyor ve BAY zeminlerini sabitleyen mıknatıslar enerjilendiriliyor. 

 
4.5HAB PLATFORMU 



HAB PLATFORMU, üç düzeyde dört (4) güverte, ALLIANCE renkli banttan oluşan bir 
rampadan oluşur. 
rampanın ve halının ve ilgili tüm destek yapısının kesişimini izler. Ana HAB PLATFORM 
boyutları, Şekil 4-20'de gösterilmiştir. 

 
 
Güverte yüzeyleri ½-in. (~ 1 cm) dokulu HDPE levhalar. 
Güverte, puanlama amaçları için seviyeleri aşağıdaki gibi tanımlar. 
En alt güverte ve rampa Seviye 1'i oluşturur. Seviye 1 güvertesi 3 inç (~ 8 cm) 
yüksekliğinde 10 ft 8 inç (~ 325 cm) uzunluğunda 3 ft (~ 91 cm) derinliğindedir. 
Rampalar, 15 derecelik bir açı ile 11½ inçtir (~ 29 cm). 
Orta iki (2), Seviye 2 için güvertedir. Her Seviye 2 güverte, 4 ft genişliğinde 3 ft. 4 inçtir 
(~ 102 cm). (~ 122cm) derinlikte. Seviye 2, Seviye 1'in güvertesinden 6 inç (~ 15 cm) 
daha yüksektir. 
En yüksek güverte Seviye 3'ü oluşturur. Seviye 3 güvertesi 4 ft (~ 122 cm) genişliğinde 4 
ft'dir. (~ 122cm) derinlikte. Seviye 3, Seviye 2'den 1 ft. 1 inç (~ 33 cm) daha yüksektir. 

 
4.6 DEPO 
 
DEPOT, Kurulum bölümüne göre MATCH başlangıcında CARGO'yu sahnelemek için 
kullanılan bir alandır. Her DEPOT, ALLIANCE HAB PLATFORMU, ALLIANCE WALL ile 
sınırlandırılmıştır ancak bunlara dahil değildir; raylar ve iç ölçüler 3 ft. 7 inç (~ 111 cm) 
genişliğinde 1 fit 9¾ inç (~ 55 cm). derin. Bir ray 1 ⅛ inç (~ 3 cm) yüksekliğinde ve 4 



inçtir. 2-inç kullanılarak ARENA halısına tutturulmuş (~ 10 cm) genişliğinde çelik bariyer. 
(~ 5 cm) genişliğinde 3M Kanca Bağlayıcı SJ3572. 

 
4.7 KUM FIRTINASI 
 
SANDSTORM, her ALLIANCE WALL üzerine kuruludur. SANDSTORM, bir montajdır. 
her biri doğrudan OYUN İSTASYONU'nun üstünde üç (3) panjur bulunur. Her deklanşör 
4 ft 6 inçten oluşur. 
(~ 137 cm) 5 ft. 8 inç (~ 173 cm) genişliğinde karartma malzemesi (Siyah, Rose 
Brand'den IFR Rip Stop Naylon) yüksekliğindedir. MATCH'ten hemen önce panjurlar, 
PLAYER STATION şeffaf plastik panellerin HAB ZONE tarafında indirilir. SANDSTORM 
DÖNEMİ sonunda, kepenkler, ALAN SÜRÜŞ TAKIMLARINI ortaya çıkarmak için ~ 2 
saniyelik bir süre boyunca geri çekilir. Kepenkler, MATCH'ın geri kalanı için geri çekilir. 

 
4.8 ITTIFAK ISTASYONU 
4.8.1 ITTIFAK DUVARI 
 



ALLIANCE WALL 6-ft. 6-in. (~ 198 cm) ROBOTLARI SÜRÜŞ EKİPLERİNDEN 
(TEKNİKÇİLER hariç) ayıran ve üç (3) OYUNCU İSTASYONU ve iki (2) YÜKLEME 
İSTASYONU içeren yüksek yapı. ALLIANCE WALLS, ALAN'ın kısa kenarlarını tanımlar 
ve korkuluklarla birlikte, ROBOTS'un MACH sırasında yanlışlıkla ALAN'dan çıkmasını 
önler. 

 
4.8.1.1 OYUNCU İSTASYONU 

 
Bir ALLIANCE WALL içindeki atanmış üç (3) pozisyondan biri (1) 
SÜRÜCÜ EKİBİ, ROBOT'unu işletiyor. Her OYUNCU İSTASYONU, 3 ft. 6 inç (~ 107 cm) 
boyunda şeffaf plastik bir tabaka ve bir üst ray ile tepelenmiş 3 ft. SÜRÜŞ EKİBİ 
ÇALIŞMA KONSOLU'yu desteklemek için her OYUNCU İSTASYONU'na bir alüminyum 
raf takılmıştır. Raf 5 ft. 9 inç (~ 175 cm) genişliğinde ve 1 ft. Sabitlemek için 
kullanılabilecek destek rafının merkezi boyunca 2 inç (nominal) genişliğinde bir kanca ve 
halka bandı ("ilmek" tarafı) olan 4 ft 6 inç (~ 137 cm) OPERATÖR KONSOLU. 
OYUNCU İSTASYONU polikarbonat penceresinin sol ve sağ kenarlarına siyah bant 
uygulanır, 
SAHA tarafı 



 
Her OYUNCU İSTASYONU takımlar için aşağıdaki BİLEŞENLERİ içerir: 
-Bir Ethernet Kablosu: OPERATÖR KONSOLU'nun Ethernet portuna takılır ve Saha 
Yönetim Sistemine bağlantı sağlar. 
Bir adet 120VAC NEMA 5-15R elektrik prizi: her PLAYER STATION rafında bulunur ve 
kendi 2 Amper devre kesicisi ile korunur. OPERATÖR KONSOLU'na güç sağlamak için 
kullanılabilir. SÜRÜCÜ EKİPLERİ, güç tüketimini izlemekten sorumludur, çünkü prize 
takılan bir kesici bir ARENA FAULT değildir. NEMA 5-15 şeklindeki çıkışları kullanmayan 
bölgelerdeki bazı etkinlikler için, etkinlik düzenleyicileri etkinlik boyunca kullanılacak 
uygun fiş adaptörleri kullanabilirler. 
Bir Acil Durdurma (E-Stop) düğmesi: ÇALAR İSTASYONU rafının sol tarafında bulunur 
ve acil durumlarda ROBOT'u devre dışı bırakmak için kullanılır. 
• Bir Takım işareti: takım numarasını gösterir ve her ÇALAR İSTASYONU'nun üstünde 
bulunur 
Bir Takım LED'i: ALLIANCE renk, ROBOT durumu ve E-Stop durumunu gösterir ve her 
ÇALAR İSTASYONU'nun üst kısmında ortalanır. Takım LED durumları şunları içerir: 
Sabit: ROBOT'un bağlı ve etkin olduğunu gösterir. Bu sadece bir maç sırasında olacak. 
Yanıp sönüyorsa: Saha Yönetim Sisteminin MATCH için mevcut olduğunu veya bir 
MATCH sırasında bulunduğunu ve ilgili ROBOT'un bağlantısının kesildiğini gösterir. 
Sarı ışık yanıyorsa, E-stop düğmesine basılmıştır. 
Bir Zamanlayıcı (ÇALAR İSTASYONU 2'de): MATCH ve TIMEOUTS'ta kalan resmi 
zamanı gösterir ve alt kenar boyunca beyaz bantla işaretlenir 
Saha Yönetim Sistemi donanımı ve kablolama: çoğunlukla merkez PLAYER İSTASYON 
rafının altında bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8.1.2 YÜKLEME ALANI 

 
Bir YÜKLEME İSTASYONU, İNSAN OYUNCULARIN OYUN 
PARÇALARINI'beslemesine izin veren bir ALAN montajıdır. ROBOTLAR. Bir YÜKLEME 
İSTASYONU, ALLIANCE WALL'un herhangi bir ucunda bulunur (yani, ALAN'ın dört 
köşesinin her birinde). Bir YÜKLEME İSTASYONU, bir Sürücü ekibi üyesinin bir 
ROBOT'a OYUN PARÇASI teslim etmesini sağlayan dikey bir duvar ve destek 
elemanlarından oluşur. 
 
ALLIANCE İSTASYONU'ndan yuvarlak delik içine yerleştirilen HATCH PANELLERİ, 
duvarın ALAN tarafındaki pimlere düşüyor ve HATCH PANEL'in merkezinin halının 1 ft. . 
HATCH PANELLERİ, bir ROBOT tarafından alınana kadar fırçalarla (Frost King Model # 
C35PH, Home DEPOT, SKU # 291722'de bulunabilir) tutulur. YÜKLEME İSTASYONU 
HATCH, ROKET ve KARGO GEMİLERİ HATCH'larına benzer, ancak aynı değildir ve 
Şekil 4-27'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
CARGO SHIP HATCH gibi, YÜKLEME İSTASYONU HATCHI da iki (2) geri döndürmez 
kilit ile desteklenir. Arka kısımların her biri 7 width inç (~ 20 cm) iç genişliğe ve 3¼ inç (~ 
8 cm) derinliğe sahiptir. Üst arka durdurucu minimum 3 inç (~ 8 cm) yüksekliğe sahiptir 
ve alt arka durdurucu minimum 3 minimum inç (~ 8 cm) yüksekliğe sahiptir. 
 
Oluktan düşen bir KARGO YÜKLEME İSTASYONUNUN ALAN tarafına 1 ft. 
inç (~ 36 cm) uzun kare delik halıdan 3 ft. 1 inç (~ 94 cm). 
 
 
Her bir istasyon, ROBOT BUMPERS'ı barındırmak için alt kısımda 3 ft. 9½ inç (~ 116 
cm) genişliğinde ve 8 cm (~ 20 cm) derinliğindedir. İstasyonun arkasında plastik ve metal 
bir koruma var. 
insanları ROBOTS'tan izole edin. 



 

 
4.8.2 OYUN PARÇASI TUTUCULAR 
 
Her ALLIANCE STATION, iki (2) Panel tutma düzeneğine sahiptir. Bir HATCH PANEL 
Tutucu 1 ft 10 inçtir. 
(~ 56 cm) uzunluğunda 1 ft 7 inç (~ 48 cm) genişliğinde 10 inç (~ 25 cm) yüksekliğinde 
HDPE rafı 
ALLIANCE İSTASYONU'nun arka köşelerinin her biri. Her HATCH PANEL Tutucu, on bir 
kadar tutabilir 
(11) HATCH PANELLERİ dikey yönde. 
 
Her ALLIANCE İSTASYONU ayrıca iki (2) CARGO Tutucusuna sahiptir. Bir CARGO 
Tutucu 6 ft 8 inç (~ 203 cm) 
PANEL Tutucusunun yanında ve ALLIANCE İSTASYONU'nun arkasına karşı 
yerleştirilmiş 2 cm (~ 30 cm) genişliğinde ve yaklaşık 2 cm (~ 5 cm) yüksekliğinde PVC 
dikdörtgen. Her CARGO Sahibi en fazla altı (6) CARGO alabilir. 
 
4.9 OYUN PARCALARI: 
4.9.1 CARGO 
Her CARGO turuncu renkte 13 inçtir. (~ 33 cm) Şekilde gösterildiği gibi bir İLK logolu 
kauçuk oyun topu 
4-29. Top Sportime (PN 1623139E) tarafından üretildi ve AndyMark (PN 
am-4000_cargo) tarafından satıldı. 
piyasada bulunan en yakın alternatif, FIRST logosu olmayan bir kırmızı top (aynı boyut 
ve malzeme), 
School Specialty'de (Sportime PN 1293618) mevcuttur. 



 
 
 
CARGO olarak kullanılan bu oyun topları, herhangi bir sıkı toleransla üretilmemiştir. 
Etrafı tamamen dengesizdir ve duvar kalınlığı değişkenlik gösterir, bu nedenle her 
zaman beklendiği gibi dümdüz rulo veya sıçrama yapamazlar. 
 
4.9.2 HATCH PANELI 
Her HATCH PANELİ bir dairesel 3'tür 
/ 16-in. (~ 5 mm) kalınlığında polikarbonat toroid. Dış çapı 
toroid 19 inçtir (~ 48 cm) ve toroid içinde ortalanan deliğin çapı 6 inçtir (~ 15 cm).dış 
yüzeyde ~ 1 cm (~ 3 cm), toroidin her iki tarafının beyaz 3M ™ Bağlantı Elemanı SJ3571 
halka bandı ile kaplanması 
(PN 70070457349) 
Toplama Takımlarında gönderilen ve resmi HEDEFLEME: DEEP SPACE yarışmalarında 
kullanılacak HATCH PANELLER VEXpro parça numarası 217-6562'dir. Kaynak 
karmaşıklığı nedeniyle, satın almak için mevcut olan çoğu panel envanteri farklı ancak 
işlevsel olarak eşdeğer bir döngü bandı kullanır. 

 
4.10 GÖRÜNTÜ HEDEFLERİ 
 
 
Vizyon hedefleri ROCKETS, CARGO SHIPS ve LOADING STATION'larda bulunur ve 
vurgulanır HATCHES, PORTS ve HATCH PANEL geri alma konumlarının yerleri. Bir 
vizyon hedefi bir çift 



5½ inç (~ 14 cm) uzunluğunda, 2 inç (~ 5 cm) genişliğinde 3M 8830 Scotchlite Reflektif 
Malzeme şeritleri. Şeritler birbirlerine ~ 14,5 derece açılı ve 8 inç olacak şekilde 
yerleştirilmiş. (~ 20 cm) en yakın noktalarındaki boşluk 
ROKET'in “ön” yüzündeki görme hedefleri, en düşük PORT'un üstünü işaretler ve 3 ft 3⅛ 
inçtir. 
(~ 99 cm) en yüksek noktadaki halının üstünde. 
 
ROKET'in “yan” yüzlerindeki görme hedefleri, en düşük HATCH'ın üstünün konumunu 
vurgulamaktadır ve en yüksek noktada (HATCH'ın üstüyle aynı yükseklikte) halı 
üzerinde 2 ft 7½ inç (~ 80 cm) açıklık). 
 
Vizyon hedefleri aynı zamanda her CARGO SHIP HATCH’ın üstlerinin ve her birinin 
üstlerinin konumlarını vurgulamaktadır 
YÜKLEME İSTASYONU HATCH (ROKET HATCH hedefleri ile aynı yükseklikte). 

 
4.11 SAHA YONETIM SYSTEMI: 
 
Saha Yönetim Sistemi (FMS), ALAN ÇALIŞIYOR İLK Robotik Yarışmasını kontrol 
etmekten sorumlu elektronik çekirdeğidir. FMS, bilgisayarlar, REFEREE dokunmatik 
ekranları, kablosuz erişim noktaları, sensörler, istif ışıkları, E-Stoplar, vb. Dahil olmak 
üzere tüm FIELD elektroniklerini kapsar. 
 
Bir SÜRÜCÜ EKİBİ Ethernet kablosunu atanmış ÇALAR İSTASYONU'ndan 
OPERATÖR KONSOLU'na bağladığında, OPERATÖR KONSOLU bilgisayarındaki 
DRIVER Station yazılımı Saha Yönetim Sistemi (FMS) ile iletişim kurmaya başlayacaktır. 
FMS'ye bağlandıktan sonra, yalnızca açık 
 
UDP / TCP 1180-1190 roboRIO'dan Sürücüye Kamera verileri 
Kamera bağlandığında istasyon USB üzerinden roboRIO Evet 
TCP 1735 SmartDashboard Evet 
UDP 1130 Kontrol Paneli-ROBOT Kontrol Verileri Evet 
UDP 1140 ROBOT-Dashboard durum verileri Evet 



ROBOT'taki anahtarla bağlanan HTTP 80 Kamera Evet 
HTTP 443 ROBOT'a anahtar ile bağlanan kamera Evet 
UDP / TCP 554 h.264 için Gerçek Zamanlı Akış Protokolü kamera akışı Evet 
UDP / TCP 1250 CTRE Tanılama Sunucusu Evet 
UDP / TCP 5800-5810 Ekip Kullanımı Evet 
 
Ekipler bu portları yukarıda belirtildiği gibi kullanmazlarsa diledikleri gibi kullanabilirler 
(örneğin, TCP 1180). 
Ekip, ROBOT ile Driver Station yazılımı arasında ileri ve geri veri iletmek için 
kullanılabilir. 
kamerayı USB ile kullanmamayı seçer). ROBOT kodunun bağlıyken 
konuşlandırılamadığını unutmayın. 
FMS. FMS hakkında ek bilgi FMS Beyaz Kitapta bulunabilir. 
 
FMS, katılımcıları ses ipuçlarını kullanarak MATCH içindeki kilometre taşlarına karşı 
uyarır. Lütfen, sesli ipuçlarının 
Katılımcılara nezaket gösterilmesi amaçlanmıştır ve resmi MATCH belirteçleri olarak 
tasarlanmamıştır. Eğer varsa 
Bir ses ipucu ile FIELD zamanlayıcıları arasındaki fark, FIELD zamanlayıcıları otoritedir. 
 
MAÇ başlangıcı (T-eksi 150s) 
o SANDSTORMS, MATCH başlangıcından hemen önce düşürüldü. 
o “Süvari Ücreti” ses ipucu 
 
• SANDSTORM DÖNEMİ bitiyor (T eksi 135s) 
o SANDSTORMS geri çekilme 
o “Üç Çan” ses işareti 
 
Oyun uyarısını sonlandır (T-eksi 30s) 
o “Uzay İstasyonu Uyarısı” ses ipucu 
 
Oyunu bitir (T-eksi 20'ler) 
o “Tren Düdüğü” ses işareti 
 
MATCH Sonu (T eksi 0 sn) 
o “Buzzer” ses ipucu 
 
• MAÇ durdu 
o “Foghorn” ses işareti 
 
FMS ayrıca katılımcıları MATCH ilerlemesinin durumu veya aydınlatmalı FIELD güvenliği 
konusunda uyarır. ROKETLER ROKET'in altı (6) olması durumunda, bir MAÇTA 
sırasında yanan, burnonlarında kırmızı veya mavi ışıklar varsa 



KARGO ve altı (6) HATCH PANELİ. MAÇ bittikten sonra ve BAŞ BAŞVURUSU 
SAHA'nın insanlar için güvenli olduğunu tespit ettiğinde, burun lambalarının hepsi yeşile 
döner. 

 
5 MAÇ  OYNANIŞI 
Her HEDEF YERİ: Boeing Company MATCH Tarafından sunulan DEEP SPACE, iki (2) 
ALLIANCES (bir ALLIANCE, dört (4) FIRST® Robotik Yarışması takımına kadar 
kooperatif) 
MAÇLAR, aşağıda açıklanan detaylara göre kurulum ve çalıştırma. 
 
5.1KURULUM: 
Yirmi dört (24) OYUN PARÇASI, her bir MAÇTA için ALAN'ın her bir tarafında aşağıdaki 
gibi istiflenir: 
 
A. iki (2) YÜKLEME İSTASYONU'nun her birine bir (1) HATCH PANEL yüklenmiştir, 
B. altı (6) KARGO iki (2) DEPOT'un her birinde yer almaktadır, 
C. üç (3) takımın her biri, bir (1) HATCH PANEL veya bir (1) CARGO’yu kendilerine 
önceden yükleyebilir. 
ROBOT, ROBOT tarafından tamamen desteklenecek şekilde 
D. kalan HATCH PANELS (C'de verilen kararlara bağlı olarak 19-22 sayısı) ve CARGO 
(C de verilen kararlara bağlı olarak 9-12 sayısı) ilgili ALLIANCE’de  



İSTASYONLAR, GAME PIECE Tutucular arasında eşit olarak bölünür (veya bir tek kalan 
kalırsa birer oranında). 
Ek OYUN PARÇALARI, aşağıdaki şekilde düzenlenir: 
E. Bir (1) KARGO, iki (2) ALLIANCE DUVARA KARŞILI KARGO GEMİ OYNATISI’NIN 
her birinde yer almaktadır. 
F. Her takım bir (1) KARGO veya bir (1) Boş HATCH PANELİ (bir HATCH PANELİ) 
hazırlamalıdır. 
NULL HATCH PANEL’İ CARGO’ya sabitlemek için beyaz bant ve donanım takılı olarak 
işaretlenmiştir 
GEMİ, bkz. GE-19244), her iki (2) KARGO GEMİ OYNATISI için 
(MATCH programı uyarınca ve Şekil 5-2'ye göre belirlenmiş). Notlandırılmamış NULL 
HATCH PANELLERİ ve 
KARGO, MATCH oyunundan çıkarıldı. Hiçbir takım kararı yoksa, BAY, bir (1) CARGO ile 
doldurulur. 

 
5.1.2 ROBOTLAR 
Ekipler, ROBOT'larını HAB PLATFORM'una, tamamen ve yalnızca HAB tarafından 
desteklenecek şekilde iterler. 
PLATFORM 1 veya 2 Seviyeleri. 
ROBOTS’un sipariş vermesi ALLIANCES’ten birine veya her ikisine de önem veriyorsa, 
ALLIANCE’in 
O MATCH için kurulum sırasında BAŞVURU baş. Bildirim üzerine, BAŞ BAŞVURUSU 
isteyecektir. 
ALLIANCES, tüm ROBOT'ların alternatif yerleştirilmesini sağlar. Yeterlilik Maçında, 
ROBOTS 



Aşağıdaki sırayla: Kırmızı İstasyon 1 ROBOT, Mavi İstasyon 1 ROBOT, Kırmızı İstasyon 
2 ROBOT, Mavi İstasyon 2 
ROBOT, Kırmızı İstasyon 3 ROBOT, Mavi İstasyon 3 ROBOT. Bir PLAYOFF MATCH'ta 
aynı desen 
uygulanır ancak Kırmızı ALLIANCE yerleştirme yerine, yüksek tohumlu ALLIANCE 
(renge bakılmaksızın) en son yerleştirilir. 
 
5.1.3 İNSANLAR 
DRIVERS, COACHES, and HUMAN PLAYERS stage between the STARTING LINES in 
their ALLIANCE 
STATION. TECHNICIANS stage in the event-designated area near the FIELD. 
SÜRÜCÜLER, COACHES ve İNSAN OYUNCULARI ALIŞVERİŞLERİNDE BAŞLATMA 
HATLARI arasına girerler. 
İSTASYONU. TEKNİKÇİLER, ALAN yakınlarındaki etkinlik tarafından belirlenen alanda 
sahne alır. 
 
5.2KUM FIRTINASI DÖNEMİ: 
SANDSTORM DÖNEMİ, her bir MATCH (T eksi 150s 
T-eksi 135'ler), OYUNCU İSTASYONU SANDSTORM tarafından engellenmiştir. 
Takımlar var 
ROBOT'larının bağımsız olarak çalışabilmesi, kör kullanabilmesi veya 
SAHA gezinmek için ROBOT. 
 
5.3 PUANLAMA: 
ALLIANCES, bir MATCH süresince çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için ödüllendirilir, 
SÜRÜCÜLER körken ROBOT hareketi dahil, HATCH PANELS'i kurarak ROCKET'lerini 
onarmak, uzay gemilerini CARGO'ya yüklemek, HAB PLATFORM'larına dönmek ve 
MAÇLAR kazanmak ya da bağlamak dahil. 
 
Ödüller, ya MATCH puanları (ALLIANCE’in MATCH puanına katkıda bulunur) veya 
Sıralama Puanları (Eleme turnuvasında takımları sıralamak için kullanılan ölçüyü artıran) 
yoluyla verilir. Bu tür işlemler, tamamlanma kriterleri ve puan değerleri Tablo 5-1'de 
listelenmiştir. Skorlar, SANDSTORM DÖNEMİ sona erdikten kısa bir süre sonra ve 
MAÇ'ın geri kalanında değerlendirilir ve güncellenir. 
 
SANDSTORM bonusları hariç, puanlar, ARENA zamanlayıcı sıfırı (0) görüntülediğinde, 
SAELD'in durumuna dayalıdır, ya da tüm elemanlar dinlenmemişse veya ROBOT, 
MATCH sonunda DISABLED yaptıktan sonra durum değiştirirse, ARENA 
zamanlayıcısından beş (5) saniye sonra 
sıfır görüntüler (0). 
 



Tablo 4-1'de açıklanan SANDSTORM ve HAB Tırmanma Bonuslarını değerlendirmek 
amacıyla, bir ROBOT’un bir HAB Seviyesinden başlamış veya tırmanmış olduğu kabul 
edilir. 
1. ROBOT’UN TAMPONLARI, Level platformunun tamamen üstünde ve 
2. ROBOT sadece aşağıdakiler tarafından desteklenir: 
o HAB'ın bu Seviye üzerindeki veya üzerindeki yüzeyleri, 
o ALLIANCE DUVAR ve / veya 
o HAB Seviyesine ya da daha üstüne tırmanan başka bir ROBOT. 
 
 
… Degerli Odul 
 
SANDSTORM Bonus 1 SUMSTORM DÖNEMİ sırasında, TAMPONLARI HAB 
HATTI'nı tamamen geçen her ROBOT. 
Değer, ROBOT'un başladığı Seviyeye karşılık gelir=3 
SANDSTORM Bonus 2=6 
 
HATCH PANELİ 
Her HATCH PANELİ (Boş HATCH hariç) 
PANELLER) bir ROKET veya KARGO'a takılı 
GEMİ tam olarak desteklenecek şekilde 
ROKET veya KARGO GEMİSİ ve kanca / halka bandı ile. 
HATCH başına birden fazla HATCH PANELİ 
sayılacak=2 
 
KARGO 
her bir KARGO (enflasyon durumuna bakılmaksızın) 
Bir NULL HATCH PANEL ile BAY veya puanlandı 
HATCH PANELİ ve temas halinde değil 
ROBOT.BAY başına birden fazla KARGO olmayacak 
sayılır=3 
 
HAB Tırmanış Bonusu: Seviye 1 
HAB'a tırmanan her ROBOT 
PLATFORM (değer Seviyeye karşılık gelir 
ROBOT'un tırmandığı). Bir ROBOT ki 
ayrılmak için HAB LINE’ı tam olarak geçmedi 
MACH Sırasında herhangi bir noktada HAB ZONE değil 
uygun= 3 
HAB Tırmanış Bonusu: Seviye 2= 6 
HAB Tırmanış Bonusu: Seviye 3 =12 
HAB Yerleştirme en az on beş (15) HAB Climb Bonus kazanma 
puan= 1 Sıralama Puanı 



Bir (1) Komple ROKETen az bir (1) ROKET, altı (6) ile tamamlandı. 
HATCH PANELS attı ve altı (6) CARGO attı =1 Sıralama Puan 
 
Beraberlik=1 Sıralama Puan 
Galibiyet =2 Sıralama Puanı 
 
Bir ALLIANCE, Tablo 4-1'de açıklandığı gibi, Eleme YARIŞMASI başına en fazla dört (4) 
Sıralama Puanı (RP) kazanabilir. Playoff MATCHES'te RP ya da karşılaştırılabilir puan 
primi yoktur. 
 
5.4Kural İhlalleri: 
 
Kural ihlali üzerine, Tablo 5-2'de listelenen cezalardan biri veya daha fazlası 
değerlendirilecektir. 
 
Ceza Açıklaması 
FOUL, rakibin toplam puanına karşı üç (3) puanlık bir kredi TECH FOUL, rakibin toplam 
puanına karşı on (10) puanlık bir kredi SARI KARTA, başını OKUL tarafından korkunç bir 
ROBOT veya takım üyesi davranışı veya kural ihlali için verilen bir uyarı. Daha sonra 
aynı turnuva aşamasındaki SARI KART, KIRMIZI KART'a aittir. KIRMIZI KART, korkunç 
ROBOT veya takım üyesi davranışları için değerlendirilen bir cezaya veya bir takımın 
MAÇA İÇİN YAYINLANMASINA neden olan kural ihlallerine neden olacaktır. DEVRE 
EDİLEN ROBOT'a, tüm çıktıları devre dışı bırakma komutu verilir, ROBOT'a MATCH'ın 
geri kalanı için çalışamaz duruma getirilir. Nitelikli bir MATCH içinde sıfır (0) MATCH 
puanı aldığı bir takımın durumunu değerlendirir veya ALLIANCE'in sıfır almasına neden 
olur (0) Bir Playoff Maçında MATCH puanları. 
 
REFEREE bir eylemin “stratejik” olduğunu tespit ederse birkaç kural ihlali yükselir. 
Stratejinin FIRST Robotik Yarışması'nın resmi tanımı olmasa da, genellikle 
REFEREE’nin belirli bir amaca veya avantaja hizmet etmek üzere tasarlandığına veya 
planlandığına inandığını ihlal eden kural ihlallerini ALLIANC,E uygulamak gerekir. 
 
 
Bazı kural ihlalleri, REFEREE bir eylemin “tekrarlanmis” olduğunu belirlerse artar. 
Tekrarlanan resmi bir FIRST Robotik Yarışması tanımı olmasa da, bir MATCH içinde 
birden fazla meydana gelen ihlalleri yönetmek için uygulanması amaçlanmıştır. 
 
5.5 SÜRÜCÜ TAKIMI: 
Bir SÜRÜŞ EKİBİ, belirli bir MATCH için takım performansından sorumlu olan aynı 
FIRST Robotik Yarışması ekibinden beş (5) kişilik bir gruptur. ALLIANCES'in 
HEDEFLENDİRİLMİŞ ROBOTlara yardım etmek için kullanabileceği bir SÜRÜŞ 
EKİBİ'nde dört (4) spesifik rol vardır: DEEP SPACE(DERIN UZAY). 
 



Drive Coach= Bir rehber veya danışman olarak COACH 1 Üniversite öncesi 
öğrenci veya yetişkin mentoru “COACH” düğmesini kullanmalıdır. 
Driver= DRIVER, ROBOT'un bir operatörü ve denetleyicisi olmalıdır. 3 Üniversite 
öncesi öğrencisi, "COACH" düğmesini kullanmalıdır.  
İnsan Oyuncu= Üç (3) İNSAN "DRIVE TEAM" düğmesinden birini (1) kullanmalıdır.  
Teknisyen= FIELD’de sorun giderme, kurulum ve kaldırma 
1 Üniversite öncesi öğrenci “TECHNICIAN” düğmesini kullanmalı. 
 
TECHNICIAN, ekiplere MATCH öncesi kurulum, ROBOT bağlantısı, OPERATÖR 
KONSOLU sorun giderme ve ROBOT'un MATCH sonrası çıkarılması için teknik bir 
kaynak sunar. TECHNICIAN için bazı MATCH öncesi sorumluluklar aşağıdakileri 
içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 
• ROBOT radyonun yeri, güç bağlantısı ve gösterge ışıklarının anlaşılması 
• roboRIO'nun yeri ve gösterge ışıklarının anlaşılması 
• OPERATÖR KONSOLU için kullanıcı adı ve şifre 
• OPERATÖR KONSOLU'ndaki DRIVER Station ve Dashboard yazılımının yeniden 
başlatılması 
• bant genişliği kullanımının değiştirilmesi (örneğin kamera çözünürlüğü, kare hızı vb.) 
• pil değiştirme 
• pnömatik şarj 
TEKNİKÇİ, SÜRÜCÜ EKİBİ’nin birincil teknik üyesi olabilir; 
SÜRÜCÜ EKİBİ üyeleri temel bilgileri bilmeye teşvik edilir 
Ana devrenin konumu ve çalışması gibi ROBOT'un işlevselliği 
kırıcı, joystick veya gamepad'leri OPERATÖR'den bağlama ve sıfırlama 
CONSOLE ve ROBOT'u SCALE'den serbest bırakmak. 
 
5.6 Diger Lojistikler. 
 
FIELD'den çıkan OYUN PARÇALARI, en erken güvenli fırsatta, FIELD PERSONELİ 
(REFEREES, FTAS veya FIELD çevresinde çalışan diğer personel) tarafından yaklaşık 
olarak çıkış noktasına FIELD'e geri yerleştirilir. 
 
ROBOTS'un, OYUN PARÇALARI'nin SAHA'dan ayrılmasına neden olmayacağına dikkat 
edin (bkz. G7). 
 
 
Yanlış sayıda, yanlış yerleştirilmiş veya hasar görmüş OYUN PARÇALARI kazara 
başlayan bir ARENA FAULT aranmaz. Hasarlı OYUN PARÇALARI bir sonraki ALAN 
sıfırlama dönemine kadar değiştirilmez. SÜRÜŞ EKİPLERİ ALAN PERSONELİNİ 
MATCH başlamadan önce eksik veya hasarlı OYUN PARÇALARI konusunda 
uyarmalıdır. 
 



MATCH sona erdiğinde ve REFEREE ALANIN ALAN PERSONELİ ve SÜRÜŞ 
EKİPLERİ için güvenli olduğunu belirlediğinde, onlar veya atananları LED ışıklarını yeşile 
çevirir ve SÜRÜCÜ EKİPLERİ ROBOT'larını S2'ye göre alabilir. 
 
 
İki (2) dakika ve otuz (30) saniyelik oyun süresine ek olarak, her bir MATCH ayrıca 
ARENA'nın kurulumu ve sıfırlanması için MATCH öncesi ve sonrası zamana sahiptir. 
ARENA sıfırlaması sırasında, ARENA ROBOT'lardan ve OPERATÖR 
KONSOLLARINDAN yeni bitmiş olan MATCH'den temizlenir. ROBOTLAR ve 
Müteakip MATCH için OPERATÖR KONSOLLARI, şu anda SÜRÜŞ EKİPLERİ 
tarafından ARENA'ya yüklenir. SAHA PERSONELİ, ARENA elemanlarını ve OYUN 
PARÇALARI'nı sıfırlamak için de bu zamanı kullanır. 
 
6SAFETY RULES(GUVENLIK KURALLARI). 
 
Güvenlik her zaman çok önemlidir ve aşağıdaki kuralların her biri, tüm katılımcıların 
yaralanma riskini azaltacak normlar oluşturması amaçlanmıştır. 
 
Etkinlik personeli, bir mekandaki güvenlikle ilgili tüm konular için nihai karar yetkisine 
sahiptir. 
 
FIRST® Robotik Yarışması gazileri bu bölümden bazı uzun zamandır devam eden 
kuralların bulunmadığını fark edebilir; kapalı parmaklı güvenlik gözlükleri için gerekenler 
ayakkabılar ve ROBOTS'un kablosuz kullanımındaki sınırlamalar. Bu kurallar 2019 
HEDEFİ: Boeing Şirketi tarafından sunulan DERİN UZAYI için uygulanmaktadır, ancak 
FIRST Robotik Yarışması Etkinlik Deneyimi web sayfasında diğer etkinlik kuralları ile 
yaşayın, çünkü bunlar oyuna özgü değil ya da MATCH oyunu ile sınırlı. Bu belgedeki 
tüm ihlallerde olduğu gibi, Etkinlik Deneyimi kurallarından herhangi biri SARI veya 
KIRMIZI KART'ın sonucunu da taşır. 
 
S1. Tehlikeli ROBOTLAR: izin verilmez. Çalışması veya tasarımı tehlikeli veya güvenli 
olmayan ROBOTLAR izin verilmez. 
 
 
Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 
• SÜRÜCÜ EKİBİ tarafından durdurulamayan kontrolsüz hareket 
• ALAN dışında “kanattan” ROBOT parçalar 
• ROBOTLAR pillerini sürükleyerek 
• SAHA'NIN sürekli olarak ötesine geçen ROBOTLAR. 
 
 
 



S2. Yeşil ışıkları bekleyin. Ekip üyeleri sadece ROCKETS burun konisi LED'lerine 
girebilirler. 
bir REFEREE veya bir FTA tarafından açıkça belirtilmediği sürece yeşildir. 
 
 
S3. Asla korkuluk üzerine basmayın / atlamayın. Ekip üyeleri, FIELD'e yalnızca açık 
kapılardan girebilir veya çıkabilir. 
 
 
Ekipler, SÜRÜCÜ EKİBİ üyelerinin tümünün bu kuralın farkında olmasını sağlamak için 
teşvik edilir. Özellikle takımlar FIELD'e hızlı bir şekilde girmek ve çıkmak için ellerinden 
geleni yapıyorlarsa ihlal etmek kolaydır. S3'ün ihlali, rahatsız edici cezalardan kaçınmak, 
ancak yine de ALAN çevresinde emniyet gerekliliklerini uygulamak için tasarlanmıştır. 
Otokorkuluk yerine basarken yaralanma potansiyeli vardır. 
 
 
 
S3 ihlalleri, herhangi bir kişiye değil, tüm takıma uygulanır. Örneğin, 9999 nolu bir ekibin 
bir üyesi, MATCH 3’ten önce korkuluk üzerine çıkar ve 
MATCH 25'ten önce korkuluk üzerine farklı üyeler adımlar atıyor. Ekip, ilk ihlal için sözlü 
bir uyarı ve ikincisi için bir SARI KART alıyor. Üstünden atlayarak 
Otokorkuluk S3 korkunç bir ihlali olarak kabul edilir. 
 
S4. İnsanlar, MAÇ sırasında ALAN'dan uzak durun. SIFIR EKİPLER, MAÇ sırasında 
herhangi bir vücut parçasını ALAN'a kadar uzatamaz. 
 
 
İhlali KIRMIZI KART'a yükseltecek muhtemel bütünleşik ihlal örnekleri arasında, MACH 
boyunca bir MAÇT'a yürümek ya da içine ulaşmakla sınırlı olmamakla birlikte bunlarla 
sınırlı değildir. 
ALAN ve bir maç sırasında bir ROBOT yetiştirme. 
 
 
S5. ROBOTS, MAÇTA sırasında SAHA'da kal. ROBOTS ve kontrol ettikleri herhangi bir 
şey, örn. BİR OYUN PARÇASI, CARGO Olugu içindeki kısa ihlaller haricinde, ALAN 
dışında herhangi bir yere temas edemez. 
 
Lütfen ROBOT'unuza yakın olabilecek ARENA çevresinde çalışan REFEREES ve ALAN 
PERSONELİ'nin bilincinde olun. 
 
 



S5. ROBOTS, MAÇ sırasında SAHA'da kal. ROBOTS ve kontrol ettikleri herhangi bir 
şey, örn. BİR OYUN PARÇASI, CARGO Chute(OLUGU),içindeki kısa ihlaller haricinde, 
ALAN dışında herhangi bir yere temas edemez. 
 
Lütfen ROBOT'unuza yakın olabilecek ARENA çevresinde çalışan REFEREES ve ALAN 
PERSONELİ'nin bilincinde olun. 
 
S6. Şutlardan uzak durun. GERÇEK EKİPLER, herhangi bir vücut parçasını CARGO 
Chute'a kadar uzatamaz. Chute'a anlık tecavüz etmek bu kuralın bir istisnasıdır. 
 
7 Davranış Kuralları: 
 
C1. Korkunç veya istisnai ihlaller. Bu kılavuzda açıkça listelenen ve bir REFEREE 
tarafından tanık olunan kural ihlallerine ek olarak, BAŞLANGIÇ REFERANSI, kötü 
ROBOT eylemleri veya etkinlikte ekip üyesi davranışı için SARI veya KIRMIZI KART 
atayabilir. Buna FIRST® Robotik Yarışması Etkinlik Deneyimi web sayfasında bulunan 
etkinlik kurallarının ihlali de dahildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Sarı ve KIRMIZI 
KARTLAR bölümüne bakın. 
 
 
C2. İyi biri ol. FIRST® Robotik Yarışması etkinliğinde tüm takımlar, ekip üyelerine, diğer 
takım üyelerine, rekabet personeline, ALAN PERSONELİNE ve etkinlik katılımcılarına 
karşı sivil olmalıdır.... 
 
 
Uygunsuz davranış örnekleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, saldırganların 
kullanımı yer almaktadır. 
dil veya diğer sivil davranışlar. 
Kötü niyetli bir niyet olmasa da, “kıyafetleri iğnelemeyi” (oyun tarafından oynanan bir 
oyun) olduğunu öğrendik. 
Bazı etkinlik katılımcıları, şüpheci bir kişiye mandal tutmaya çalıştıkları yer) 
İnsanları rahatsız edebilir ve yapabilir. Anlaşılabilir; istenmeyen kişi ile iletişim kurmak 
tanıdığınız ve güvendiğiniz birinden olabilir veya olmayabilir. Sonuç olarak, bu 
sivil olmayan davranışların bir örneği olarak kabul edilir. 
 
C3. Diğer takımlardan bir MATCH atmasını isteyin - havalı değil. Bir takım, üyesi 
olmadığı bir ALLIANCE 'ı yeteneğinin altında oynamaya teşvik edemez. 
 
NOT: Bu kural, bir ALLIANCE'in tüm ekiplerin ALLIANCE üyesi olduğu belirli bir maçta 
kendi stratejisini planlamasını ve / veya yürütmesini önlemeyi amaçlamamaktadır. 
 
Örnek 1: A, B ve C Ekipleri tarafından oynanan bir oyun, C Takımının D Grubu 
tarafından, MATCH sonunda HAB'ye geri dönmemesi ve A, B ve C Takımlarının 



olmamasına neden olduğu teşvik edilir. HAB Yerleştirme Sıralama Noktası kazanabilir. D 
Grubu'nun bu davranış için motivasyonu, A Takımının Turnuva sıralamasında 
yükselmesini ve D Grubu sıralamasını olumsuz yönde etkilemesini önlemektir. 
 
 
Örnek 2: A Takımı A, B ve C ekipleri tarafından oynanır, burada A Takımı bir 
SURROGATE olarak katılmak üzere tayin edilir. D Takımı, A Takımı'nın MATCH'ye 
katılmamasını teşvik eder, böylece D Takımı B ve C Takımları arasında sıralama 
pozisyonu kazanır. 
 
FIRST®, başka bir takımı etkileyen bir takımın bir YARIŞMA atması, sıralama puanlarını 
kasten kaçırması, FIRST değerleri ile uyumsuz olması ve herhangi bir takımın 
kullanması gereken bir strateji değil. 
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C4. Birinin sizi bir MATCH atmaya zorlamasına izin vermek - aynı zamanda hoş değil. 
ALLIANCE ile ilgili olmayan bir takımın cesaretlendirmesinin sonucu olarak bir takım, 
kabiliyetinin altında oynayamayabilir. 
 
 
NOT: Bu kural, bir ALLIANCE uygulamasının, tüm ALLIANCE üyelerinin katıldığı belirli 
bir MATCH içerisinde kendi stratejisini planlamasını ve / veya yürütmesini önlemeyi 
amaçlamamaktadır. 
 
Örnek 1: A, B ve C Takımları tarafından bir MAÇ oynanmaktadır. D Takımı, C Takımının, 
MATCH sonunda HAB'ye geri dönmemesini ve A, B ve C Takımlarının kazanamamasını 
sağlar. Hab Yerleştirme Sıralama Noktası. C Grubu bu talebi D Takımından kabul eder. 
D Takımının bu davranış için motivasyonu, A Takımının, D Takımının sırasını olumsuz 
etkileyen Turnuva sıralamasında yükselmesini önlemektir. 
 
 
Örnek 2: A Takımı A, B ve C ekipleri tarafından oynanır, burada A Takımı bir 
SURROGATE olarak katılmak üzere tayin edilir. A Takımı, D Takımı'nın MATCH'e 
katılmama talebini kabul eder, böylece D Takımı B ve C Takımları arasında sıralamada 
yer alır. 
 
FIRST, başka bir takıma etki eden bir ekibin bir MAÇA atması, KAZANMA Puanlarını, 
Kasten, FIRST değerleri ile uyumsuz olarak kullanması ve herhangi bir takımın 
kullanması gereken bir strateji değil. 
 
 



C5. Sadece bir (1) ROBOT ile yarışın. Her bir tescilli FIRST Robotik Yarışması takımı, 
yalnızca bir (1) ROBOT'a (ya da makul derecede akıllı bir gözlemciye HEDEF: DERİN 
UZAYI oynamak için inşa edilmiş bir ROBOT) olan 2019 FIRST Robotik Yarışması 
Sezonu'na girebilir. 
 
BİR ROBOT'a (veya ROBOT'a) bir İLK Robotik Yarışmasına “girmek”, ekibinize yardımcı 
olacak bir olaya (örneğin, yedek parça, değerlendirme malzemesi veya uygulama için) 
yardımcı olmak anlamına gelir. FABRİKA Yedek Parçalar etkinliğe bir çantada veya bir 
İZLEME İZİNİN bir parçası olarak getirilebilir. 
 
Bu kural, ekiplerin ödül sunumları veya pit ekranları amacıyla ROBOTS'u diğer FIRST 
programlarından getirmesini yasaklamaz. 
 
C6.MATCHES'lerinizi gösterin. Her takım, SÜRÜCÜ EKİBİ'nin en az bir (1) üyesini 
ARENA'ya göndermeli ve takımın atadığı Eleme ve Playoff Maçlarına katılmalıdır. 
Takımın ROBOT'u katılamazsa, takım Lider Queuer'(HAKEM)a bilgi vermelidir. 
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Nitelikler: 
Takımda "Şov Yok" ve Maçı Diskalifiye Eder. 
Birbirine Dusurmeler: 
İttifak Maç için diskalifiye edilir. 
Takım bu etkinlikte ilk tam denetimini geçti mi? 
Takım MATCH’e katıldı mı 
Ekip bu etkinlikte ilk ve eksiksiz incelemeyi geçti mi? 
Takim Mac icin KIRMIZI KART Alir. 
ALLIANCE üzerindeki tüm Takımlar KIRMIZI KARTLAR alır. 
Takım C6 başına herhangi bir kart almaz ve MATCH için diskalifiye edilmez. 



 
C7. FIELD'e gelip giderken hızlı ve güvenli olun. SIFIR EKİPLER (etkinlik sırasında) 
MAÇ başlangıcında ve / veya MATCH sıfırlama işleminden sonra önemli veya 
tekrarlanan gecikmelere neden olmayabilir. 
 
 
SÜRÜCÜ EKİPLERİNİN ROBOTlarını bir MAÇÇA için hazırlamaları ve onları oyundan 
çıkarmaları bekleniyor 
ALAN daha sonra güvenli ve hızlı bir şekilde. Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla 
sınırlı değildir: a. ALAN'a geç varış 
B. ROKET'in burnunun yeşil LED'leri söndükten sonra ALAN'dan çıkmamak (MATCH 
hazır olduğunu gösterir) 
C. BUMPERS, pnömatik sistemlerin şarj edilmesi veya herhangi bir başka ROBOT 
bakımı 
D. ROBOT'a harici hizalama cihazlarının kullanılması (örneğin, bir DRIVE EKİBİ, bunu 
yaparken MATCH'ta gecikme olmadığı sürece bir ölçüm bandı getirebilir ve kullanabilir) 
e. ÇALIŞMA KONSOLU'NU ÇALIŞMA İSTASYONLARINDAN 
 
C8.Diğerlerine zarar vererek kazanç elde etmeyi beklemeyin. Muhalif ALLIANCE'in bir 
kuralı ihlal etmesini açıkça hedefleyen stratejiler, FIRST Robotik Yarışması ruhuna dahil 
değildir ve izin verilmez. Bu şekilde zorla yapılan kural ihlalleri, hedeflenen ALLIANCE'a 
bir ceza verilmesiyle sonuçlanmayacaktır 
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C7, standart oyunlarla tutarlı stratejiler için geçerli değildir, örneğin: a. son birkaç saniye 
içinde rakibin ROBOT'unun ROKET ile iletişim kurmasına neden olma 
HATCH PANELİ yerleştirmeye çalışırken bir MATCH. b. DEPOT'unuzdan CARGO 
almaya çalışırken, HAB BÖLGESİ’nde iken bir ROBOT rakibi ile temasa geçmek. 
C7, aşağıda belirtilen cezalardan kaçınmak için TEAM'in harekete geçmesi için sınırlı 
veya imkânsız kasıtlı bir eylem gerektirir: 
c. Bir HATCH PANELİ, bir OYUN PARÇASI'nı zaten kontrol edemeyen bir rakibe / G4'e 
ihlal edemeyecek şekilde yerleştirmek. d. GCH'yi ihlal etmek amacıyla yalnızca MAÇIN 
son yirmi (20) saniyesinde rakibinizi ROBOT'a karşı itmek. 
 
C9. Bir öğrenci, bir baş REFEREE.A ekibi, baş REFEREE’yi ele almak için DRIVE 
EKİBİ’nden yalnızca bir (1) üniversite öncesi öğrenci gönderebilir. 
 
Süreç ve beklentiler hakkında daha fazla bilgi için REFEREE Etkileşimi bölümüne 
bakınız. 
 
C10. OYUNCU İSTASYONU'nuza giriş / olmak için. OPERATÖR KONSOLU, takım 
işaretinde belirtildiği gibi, ekibin atandığı OYUNCU İSTASYONU'nda kullanılmalıdır. 
 
C10'un bir amacı, OPERATÖR KONSOLU cihazlarına uzun süre bağlanan, operatörün 
ALLIANCE İSTASYONU etrafında hareket ettikçe takılma tehlikesini arttırdığı güvenli 
olmayan durumları önlemektir. Belirtilen alanın dışına çıkacak bir operatörle ilgili 
rahatsızlık cezalarından kaçınmak amacıyla genel bir rehber 
ALLIANCE İSTASYONUNDA OPERATÖR KONSOLU'nu kullanmanın ne demek olduğu. 
Operatörün OYUNCU İSTASYONU'na yakın olduğu göz önüne alındığında, 
hiçbir sonuç yok.Ama, eğer bir operatör kendi PLAYER İSTASYONU'ndan yaklaşık ½ 
PLAYER İSTASYONU genişliğinden daha uzaktaysa, C10 ihlali sayılır. 
 
 
C11.Sadece belirtilen alanlarda çalışın. Etkinlik boyunca, yükten yüklemeye kadar 
ekipler alan saatlerinde yalnızca ÜRETİLEN ÜRÜNLER üretebilir ve: 
A. kendi alanında, 
B. diğer takımların çukur bölgelerinde bu takımın izniyle, 
C. Bir MAÇ veya Uygulama Alanına Sıraya Alındığında 
 
Olası çeyrek dönemler dikkate alındığında, güvenlik ile ilgili daha fazla inceleme 
yapılması gerektiğini lütfen unutmayın. 
 
D. Etkinlik Personeli tarafından belirlenen herhangi bir alan (örneğin, Playoff Pit Area, 
vb.) Veya 
E. Tüm ekiplerin kullanımına sunulan makine atölyelerinde izin verilen şekilde. 
 



8 OYUN KURALLARI ROBOTLAR. 
8.1 MACTAN ONCE\SONRA. 
 
G1. ROBOT kurulumunuzu bilin. Bir MAÇ için ALAN üzerine yerleştirildiğinde, her bir 
ROBOT: 
A. tüm ROBOT kurallarına uygun olarak, yani, Denetimden sonra (istisnalar hariç) 
MAÇLARI Uygulama, Denetim ve Uygunluk Kurallarına bakın), 
B. SÜRÜCÜ EKİBİ ALANINDA kalan tek madde, 
C. BAŞLATMA YAPILANDIRMASI ile sınırlandırılmış, 
D. HAB PLATFORM'unu belirlediler ve 
E. birden fazla (1) OYUN PARÇASI (Kurulum bölümünde açıklandığı gibi) değil. 
 
MAÇ başlamadan önce bir ROBOT BYPASSED ise, SÜRÜCÜ EKİBİ BAŞLATMA 
BAŞLATMA veya FIRST Teknik Danışmandan (FTA) izin almadan ROBOT'u ALAN'dan 
çıkaramaz. 
 
G2. ROBOTLAR FIELD'den elle çıkarılmalıdır (yani etkinleştirme, güç, vs.). ROBOT'lar, 
MATCH'nin sonuçlanmasından sonra tekrar etkinleştirilmeyecek, özel durumlar dışında 
(örneğin, TIMEOUTS sırasında, Törenleri Açtıktan sonra, hemen bir MATCH tekrarı, vb.) 
Ve ekspres ile ROBOT'a bağlanmasına izin verilmeyecektir. FTA veya bir REFEREE 
izni. 
 
Bağlama, ROBOT üzerindeki elemanları elektriksel olarak çalıştırmak ve / veya kontrol 
etmek için kullanılan herhangi bir kablolu veya kablosuz bağlantı içerir. Ekiplerin ve 
gönüllülerin yakınlarına güvenliği 
FIELD'deki ROBOTS ve ARENA elemanları son derece önemlidir, bu nedenle, MATCH 
sona erdikten sonra, ROBOTS veya ROBOT BİLEŞENLERİ herhangi bir şekilde ALAN 
üzerinde enerjilendirilemez veya çalıştırılamaz. 
 
ROBOTS'un ALAN'dan güvenli bir şekilde taşınması gerektiğini ve MATCH sonrası 
pite(alana)geri dönmesi gerektiğini unutmayın ve rota boyunca seyirciler, girişler veya 
yükseklik kısıtlamaları olabilir. 
 
8.2 MAC SIRASINDA 
8.2.1 YALNIZCA KUMFIRTINASI DÖNEMİ SIRASINDA. 
 
 
G3. Savunma yok.KUM FIRTINASI  DÖNEMİ sırasında, bir ROBOT, ALAN'ı geçemez. 
TAMPONLAR, rakiplerinin CARGO SHIP LINE tarafından tanımlanan uçağı kırıyor. 
 
8.2.2 Oyun Parçası Etkileşimi: 
 



G4. Bir seferde bir OYUN PARÇASI. ROBOTS, genişletilmiş veya tekrarlanan 
kontrollere sahip olmayabilir, yani, doğrudan veya geçişli olarak başka nesneler 
aracılığıyla bir kerede birden fazla OYUN PARÇASI üzerinde genişletilmiş veya 
tekrarlanan etki gösteremez. 
 
125 den 47 
 
G5. Rakiplerin attığı GAME PIECES ile uğraşma. Bir ROBOT, GAME PIECE'i rakiplerin 
ROKET / KARGO GEMİSİNDEN kaldıramaz. ROKET / KARGO GEMİSİ ile tesadüfi 
temas nedeniyle yerinden olmuş OYUN PARÇALARI, bu kuralın ihlali sayılmaz. 
 
G6. HATCH PANELS atma yok. ROBOTLAR HATCH PANELS'i havaya vuramaz, aktif 
bir MEKANİZM kullanarak zemine doğru fırlatmaz veya zeminden zorla fırlatıp atarlar 
(ör. HATCH PANEL önemli bir mesafeye itilir). 
 
G7.Game PIECES'i sınırda tutun. ROBOTS, GAME PIECES'i kasten ALAN'dan 
çıkarmayain. 
 
G8. OYUN PARÇALARI: belirtildiği şekilde kullanın. ROBOTS, OYUN PARÇALARI, 
FIELD elemanları ile bağlantılı mücadeleyi kolaylaştırmak veya arttırmak amacıyla kasıtlı 
olarak kullanamaz. 
 
Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 
a. HAB PLATFORM adımlarının yükselişini azaltmak için HATCH PANELS istifleme 
B. OYUN PARÇALARI almalarını zorlaştırmak için CARGO'yu bir rakibin YÜKLEME 
İSTASYONU önünde eşleştirin. 
8.2.3Bölgeye Ozgü Kısıtlamalar; 
 
G9. Bir seferde bir (1) defans. Birden fazla ROBOT, TUTUCULARI tarafından 
tanımlanan uçağı kıracak veya rakiplerinin CARGO GEMİ HATTI'nın tamamen ötesinde 
olacak şekilde konumlandırılamaz. 
 
G9, G10 ve G18 için bir seferde yalnızca bir (1) 'beş sayım' korunacaktır. G9 / G10 
ihlalleri için, ilk sayım başlayacak ve bir faul veya teknik faul yapılacaktır. 
Kurallardan birinin veya her ikisinin de ihlal edildiğine bağlı olarak her beş saniyelik 
aralıklarla değerlendirilir. G18 de ihlal edilirse, REFEREES’e G9 / G10’un 
pim üzerinde odaklanmak. G9 / G10 cezalarını önlemek için kasten manipüle etmeye 
çalışmak, korkunç davranışlar için SARI / KIRMIZI KARTLAR'a maruz kalabilir. 
 
G10. Savunmada dizginleri yerine getirin. BUMPERS hariç, bir ROBOT'un hiçbir parçası 
BUMPERS, rakibinin CARGO SHIP LINE'ının tamamen ötesinde değilse, FRAME 
PERIMETER dışında olamaz. 
 



G11. Savunmaya CARGO atmayın. Bir BOMPANLAR, rakibin CARGO GEMİ HATTI 
veya tamamen ötesindeki uçağı kıran BUMPERS ile bir ROBOT, CARGO'yu havaya 
fırlatamaz, aktif bir MEKANİZM kullanarak zeminde tekmeleyemez veya zeminde 
zeminden çıkaramaz. kuvvetli bir şekilde (yani CARGO önemli bir mesafeye itilir). 
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G12. HAB ZONES'te Ördek. Her iki HAB Bölgesinde TAMPONLARLA tamamen bir 
ROBOT, ALLIANCE İSTASYON DUVARININ, yani halının 6 ft. 6 inç'inden (~ 198 cm) 
daha fazla uzamaz. 
 
G13. HAB ZONE'indeki rakipler sınırsız. Bir ROBOT, bu ROBOT’UN TAMPONLARI 
tamamen HAB BÖLGELERİ’nde bulunuyorsa, bir ROBOT ile temas kuramayabilir. 
 
G14. SICAK BÖLGEMİZ dışında birbirlerine tırmanmayın. Bir ROBOT, destekleyen 
ROBOT, HAB ZONE ile temas halinde olmadığı sürece, bir ortak ROBOT tarafından tam 
olarak desteklenmeyebilir. 
 
9.2.4Alan Etkilesimi; 
 
G15. Neyle etkileşime girdiğinize dikkat edin. ARENA ile etkileşim konusunda SÜRÜŞ 
TAKIMLARI, ROBOTLAR ve OPERATÖR KONSOLLARI aşağıdaki eylemlerden yasaktır 
elementler. A-D maddeleri, OYUN PARÇALARI ve HAB PLATFORMU'nu hariç tutar. 
 
A. Grabbing(KAPMA) (kendi alanlarında FIELD elemanları ile DRIVE TEAM etkileşimi 
hariç) 
B. Kavrama (kendi alanlarında ALAN elementleri ile DRIVE TEAM etkileşimi hariç) 
C. Ekleme (FIELD halıya tutturmak için kanca bandı kullanımı dahil ve kullanım hariç) 
OYNATICI İSTASYONU, verilen prize takılı kanca ve halka bandının ve 
sağlanan Ethernet kablosunu OPERATOR CONSOLE'a takma) 
 
D. Asılı 
E. deforme 
F. Dolaşmak 
G. Hasar 
 
OYUN PARÇALARI, çizilme veya işaretleme gibi ROBOTS tarafından kullanıldığı gibi 
makul miktarda aşınma ve yıpranma beklenir. Oyma, parçaları yırtma, patlama veya 
rutin olarak işaretleme OYUN PARÇALARI, bu kuralın ihlalidir. GAME PIECE'in 
aşınmasına ve yıpranmasına neden olan insanlar, örn. Bir CARGO deforme etmek, C1 
başına bir KART'a tabidir. 
 



SANDSTORM’un karartma malzemesi ile temasını yasaklayan hiçbir kural yoktur, ancak 
SANDSTORM’un düzgün çalışmasını önleyen (örneğin, T-eksi 135’lerde geri çekilme) 
zarar verici ve G15 ihlali olarak kabul edilir. 
 
G16. Maç sonunda rakiplerin ROKSET'lerine dokunma. Yeterlilik Maçları sırasında, 
ROBOTS, 20'li yaşlardan başlayarak rakiplerinin ROCKET'lerine temas edemez. 
Tesadüfi temas, yani rakiplerin davranışlarının engellenmediği kasıtsız temas (örneğin, 
ROKET tarafından sürüş sırasında küçük temas), bu kuralın bir istisnasıdır. 
 
 

 

8.2.5 Robottan Robota Etkileşim; 

G17.Bir rakip devre dışı kalırsa geri çekilir. Düşmüş (yani devrildi) ROBOTS kendilerini 
düzeltmeye çalışıyor 

(kendi başlarına veya bir ortak ROBOT'un yardımı ile) bir on (10) saniye yetkisine 
sahiptir. 

Rakip bir ROBOT ile temas kurmayabilecekleri süre. Bu koruma, on (10) saniye veya 
korunan ROBOT tarafından çalıştırma işlemini tamamlayana kadar devam eder (hangisi 
önce gelirse) 

 

G18. Pinlerde 5 sayma var. ROBOTS, rakibin ROBOT'unu beş (5) saniyeden uzun süre 
tutamaz. ROBOT'lar en az altı (6) fit ile ayrılana kadar bir ROBOT sabitlenmiş olarak 
kabul edilir. ROBOT (lar) sabitlendikten sonra, pimi denemeden önce en az üç (3) saniye 
beklemelisiniz 

Yine aynı ROBOT. Sabitleme diğer nesnelerden geçişlidir. Sabitlenmiş ROBOT geri 
çekilme sırasında sabitlenen ROBOT'u kovalarsa, sabitlenen ROBOT cezalandırılmaz 
ve pim tamamlanmış sayılır. 

 

FIRST Robotik Yarışması'nda özel pin tanımı yoktur, bu nedenle genel bir tanım 
geçerlidir; “Bir şeyin hareket etmesini engellemek veya durdurmak için.” Sonuç olarak, 
sabitlemenin gerçekleşmesi için temas gerekmez. 

 

Örneğin, bir Mavi ROBOT'un Mavi ROKET ve Kırmızı CARGO GEMİ HATTI'na karşı 
olacak şekilde park ettiği bir Kırmızı ROBOT (rakip ortağı zaten G9 başına 



savunmadayken) pimi kabul edebilir çünkü rakip ROBOT, Kırmızı CARGO GEMİ 
HATTI'nı geçemez. G9 ihlal etmeden. 

 

Genel olarak, bir ROBOT’un hareketliliğinden bağımsız olarak, on beş (15) saniyeyi 
geçen pimler uzatılmış olarak kabul edilir. 
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G19. Kendini kaldırmak için başkalarını yıkma. ROBOTS'un imha ya da engellenmesine 
yönelik takma, hasar, devrilme ya da dolaşma yoluyla stratejilere izin verilmez. 

 

Örneğin, ROBOTS'a bahşiş vermek için kamaya benzer bir MEKANİZMANIN 
kullanılması, ÇERÇEVE PERİMETRESİ dışındaki MEKANİZMALAR'ın ihlalidir, bu tür 
hasara neden olan, bu cezayı çeken ve / veya G19 ihlalleri ile ilgili cezalar çekmeye 
özellikle duyarlıdır. 

 

 

Takımlar, ROBOT'a ROBOT MATCH oyununa girerken bu tür MEKANİZMALAR'ı 
kullanırken dikkatli olmaları için teşvik edilir. 

 

G20. Diğer ROBOT'lardan uzak durun. FRAME PERIMETER'ın dikey bir uzantısı 
üzerinde veya içinde bir rakip ROBOT ile kasıtlı veya zarar verici temas kurmak, transit 
olarak bir OYUN PARÇASI aracılığıyla da dahil olmak üzere izin verilmez 

 

MATCH sırasında yüksek hızlı kazayla çarpışmalar meydana gelebilir ve beklenir. Genel 
olarak, ROBOTS, ÇERÇEVE PERİMETRELERİ dışındaki elemanları kendi riskleri 
dahilinde genişletir. 

 



ÇERÇEVE PERİMETRESI dışındaki bir öğeye sahip bir ROBOT, bu öğeyi kendi içinde 
başka bir ROBOT ile kasten temas kurmak için kullanıyor görünüyorsa G20 kapsamında 
cezalandırılabilir ÇERÇEVE PERİMETREESI. 

 

8.2.6 ROBOT KISITLAMALARI; 

 

G21.Bir arada tutun. ROBOTLAR Alan üzerindeki parçaları bilerek çıkarmayabilir veya 
bırakmayabilir. 

 

G22. TAMPONLARınızı bir arada tutun. TAMPONLAR, bir segmentin tamamen 
ayrılması, bir ROBOT’UN ÇERÇEVE PERİMETRELERININ herhangi bir tarafının ortaya 
çıkması veya takım numarasının veya ALLIANCE renginin belirsiz olması nedeniyle 
başarısız olur. 

 

 

G23. TAMPONLARınızı düşük tutun. Bir ROBOT tamamen HAB Bölgesinde değilse 
veya tamamen bir ROBOT tarafından desteklenmiyorsa, TAMPONLAR MATCH 
sırasında TAMPON BÖLGESİNDE (bkz. R25) de olmalıdır. 

HAB ZONU Bir ROBOT, BUMPERSlari tamamen arasındaysa “HAB ZON'unda” 

ALLIANCE WALL ve HAB LINE tarafından tanımlanan dikey düzlemdedir. 

 

G22'nin stratejik ihlallerine bir örnek, ROBOT çerçevesiyle diğer ROBOT'lara vurmayı 
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 
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9;OYUN KURALLARI:INSANLAR 

 



 

H1. İstediğiniz hiçbir şeyi getiremez / kullanamazsınız. ARENA'ya getirilebilecek ve bir 
MATCH sırasında DRIVE TEAMS tarafından kullanılabilecek tek ekipman aşağıda 
listelenmiştir. Ekipmanın aşağıdaki kriterlere uyup uymadığına bakılmaksızın, başka 
kurallara aykırı, güvenlik tehlikesi doğuracak şekilde kullanılamaz (örn. ALLIANCE 
İSTASYON'un kapalı alanında bir basamak diski veya büyük sinyal cihazı) güvenlik 
endişeleri vardır, ALAN PERSONELİ veya izleyici üyeleri, görüş sistemleri, akustik 
mesafe bulucuları, sonarlar, kızılötesi yakınlık dedektörleri, vb. Dahil olmak üzere, başka 
bir ekibin veya FIELD'nin uzaktan algılama yeteneklerine sıkışma veya müdahale etme 

zeki gözlemci, ALAN'da kullanılan Vizyon Hedeflerini taklit eder). 

 

A. FAALİYET KONSOLU, 

B. güçsüz sinyal cihazları, 

C. makul dekoratif öğeler, 

D. Özürlülük nedeniyle gerekli olan özel giysi ve / veya ekipman, 

E. Sadece strateji planlama veya izleme amacıyla kullanılan cihazlar, 

F. Yalnızca oyun kaydetme amaçlı kullanılan cihazlar, 

G. motorsuz Kişisel Koruyucu Ekipman (örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

eldivenler, göz koruması ve işitme koruması). 

 

ARENA'ya B-G ödenekleri altında getirilen ürünler aşağıdaki koşulların tümünü 
karşılamalıdır: 

 

ben. OPERATÖR KONSOLU'na bağlamayın veya takmayın 

ii. FIELD veya ARENA'ya bağlamayın veya takmayın 

iii. başka bir ALLIANCE üyesine bağlamayın veya bağlanmayın (G kategorisindeki 
öğeler dışında) 

iv. ARENA dışında hiçbir şeyle veya kimseyle iletişim kurmayın. 

v. TEKNİSYEN ile iletişim kurmayın 



vi. herhangi bir etkin kablosuz elektronik iletişim biçimi dahil etmeyin (ör. 

radyolar, telsizler, cep telefonları, Bluetooth iletişimi, Wi-Fi vb.) 

vii. DRIVE EKİBİ'nin bu iletişim amaçları için stratejiyi planlamasına veya izlemesine izin 
vermek dışında, bir MAÇ'ın sonucunu hiçbir şekilde etkilemeyin. 

diğer ALLIANCE üyelerine veya 

viii. ROBOT ile iletişim kurmak için B parçası başına izin verilen maddeleri kullanın. 

 

H2. SÜRÜCÜ EKİP pozisyonlarınızı bilin. MATCH'ın başlangıcına kadar savaşçı, 
SÜRÜCÜ EKİPLER 

aşağıdaki gibi konumlandırılmış: 

 

A. İNSAN OYUNCULARI, SÜRÜCÜLER ve COACHES, BAŞLANGIÇ HATLARI 
arasında ALLIANCE İSTASYONUNDA olmalıdır 

B. TEKNİKÇİLER, ALLIANCE İSTASYONU dışında belirtilen alanda bulunmalıdır. 

 

TEKNİKÇİ'nin bir MACH sırasında ayakta durması için belirli bir yer, ALAN etrafındaki 
alan kısıtlamalarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, TECHNICIANS, kendi 
takımının ROBOT arabasıyla ve FIELD'in yakınında bulunmaktadır. 
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H3. OYUN PARÇALARI'nı yalnız bırakın. MATCH başlamadan önce, DRIVE TEAMS, 
ALLIANCE İSTASYONUNDA, YÜKLEME İSTASYONUNDA veya DEPOT'ta sahnelenen 
OYUN PARÇALARI'nı yeniden düzenleyemez. 

 

9.2 MAC SURECINDE: 

 



H4. COACHES ve diğer takımlar: kontrolleri kaldırır. Bir ROBOT, yalnızca o ekibin 
SÜRÜCÜLERİ ve / veya İNSAN OYUNCULARI tarafından çalıştırılır. 

 

H5. Kablosuz cihazlara izin verilmiyor. Bir MATCH sırasında, DRIVE TEAMS, ARENA 
dışındaki kişilerden iletişim alma kabiliyetine sahip elektronik cihazlar kullanamaz (ör. 
Cep telefonları veya giyilebilir teknoloji). 

 

H6.Yolculuk yok. MAÇ SÜRECİ, SÜRÜCÜLER, COACHES ve İNSAN OYUNCULARI, 
ALLIANCE İSTASYONU dışındaki hiçbir şeye temas etmeyebilir ve TEKNİKÇİLER 
belirlenen alanların dışında hiçbir şeye temas etmeyebilir. 

 

İstisnai durumlarda güvenlikle ilgili olarak ve istem dışı, anlık ve önemsiz olan 
eylemlerde istisnalar vardır. 

 

H7. OYUN PARÇALARI, yalnızca YÜKLEME İSTASYONLARI İLE. MATCH sırasında, 
ekip üyeleri, YÜKLEME İSTASYONLARI yoluyla ALAN'a yalnızca OYUN PARÇALARI 
ile girebilirler. 

 

H8. COACHES, OYUN PARÇALARI YOKTUR. Bir MAÇTA nedeniyle, COACHES 
güvenlik amaçları dışında, OYUN PARÇALARI'na gerek duymadiklari surece 
dokunmayabilir. 

 

9.2.1SADECE KUM FIRTINASI DONEMINDE 

 

H9. (BAŞLATMA) HATLARI arasında. SANDSTORM DÖNEMİ sırasında, COACHES, 
SÜRÜCÜLER ve İNSAN OYUNCULARI, güvenlik amaçları dışında, BAŞLAMA 
HATLARI tarafından tanımlanan dikey düzlemleri kıramazlar. 

 

İstisnai durumlarda güvenlikle ilgili olarak ve istem dışı, anlık ve önemsiz olan 
eylemlerde istisnalar vardır. 



 

H10. Gözetlemek yasaktır. SANDSTORM DÖNEMİ sırasında, COACHES, 
SÜRÜCÜLER ve İNSAN OYUNCULARI, SANDSTORM'un etkisinin üstesinden gelmek 
için ALLIANCE WALL'un üstüne bakmamali. 
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9.3 ARENA ICINDE; 

 

H11. Sadece davetle. Yalnızca mevcut MATCH için SÜRÜCÜ TAKIMLARA ilgili 
ALLIANCE İSTASYONLARINDA izin verilir. 

 

H12. Kendini tanıt. SÜRÜŞ EKİPLERİ ARENA'dayken doğru tanımayı giymelidir. Doğru 
tanımlama aşağıdakilerden oluşur: 

 

A. Tüm DRIVE TEAM üyeleri, ARENA içindeyken her zaman açıkça düğmelerini 
bellerinde yukarıda belirtilen düğmelerini giyiyor. 

 

 

i. "COACH" etiketli COACH, DRIVE TEAM etiketli 

düğme takarlar (giyerler) 

 

ii. Her biri bir SÜRÜŞ EKİPİ düğmesi giyen SÜRÜCÜLER ve İNSAN OYUNCULARI. 

 

iii. “TEKNİKÇİ” yazan TEKNİKÇİ, SÜRÜŞ EKİBİ düğmesini etiketli olur. 

 



B. Bir Playoff MAÇASI sırasında, ALLIANCE CAPTAIN, belirtilen ALLIANCE CAPTAIN 
tanımlayıcısını (ör. Şapka veya kol bandı) açıkça gösterir. 

 

 

H13. Don’t abuse ARENA access. Team members (except DRIVERS, HUMAN 
PLAYERS, and 

COACHES) who are granted access to restricted areas in and around the ARENA (e.g. 
via 

TECHNICIAN button, event issued Media badges, etc.) may not COACH or use 
signaling devices 

during the MATCH. Exceptions will be granted for inconsequential infractions and in 
cases 

concerning safety. 

 

TEKNİSYEN’in rolü, ekibin ROBOT’u hazırlamasına yardımcı olur, böylece bir 
MAÇLAMA sırasındaki tam potansiyelini gerçekleştirebilir. TEKNİSYEN ilave bir 
COACH, DRIVER veya İNSAN OYUNCU değildir. 

 

H14. OYUN PARÇALARI ile uğraşma. Takımlar GAME PIECES'i hiçbir şekilde 
değiştiremez. 

 

Bir HATCH PANELİNDEN döngü bandını çıkarmadan CARGO'ya / havalandırması 
ekleme veya çıkarma, ihlallere örnektir. 

 

H15. HATCH PANELS fırlatma yok. Takım üyeleri asla HATCH PANELS fırlatamazlar. 

 

İhlal: KIRMIZI KART. 

 



H16. Camın üstüne vurma. Ekip üyeleri, ALLIANCE STATION plastik pencerelerine asla 
çarpamaz veya çarpamaz. 

 

İhlal: Sözlü uyarı. Daha sonraki ihlallerde, SARI KART 
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10.ROBOT YAPIM KURALLARI; 

 

2019 FIRST® Robotik Yarışması Oyun El Kitabının bu bölümü, 2019 FIRST Robotik 
Yarışması ROBOT'un yapımıyla ilgili mevzuatı sunmaktadır. ROBOTS, Muayene ve 
Uygunluk Kuralları bölümüne göre yarışmaya izin verilmeden önce uygunluğu 
onaylamak için her FIRST Robotik Yarışması etkinliğinde Muayene'yi geçmelidir 

  

10.1. GENEL BAKIS; 

 

Aşağıda listelenen kurallar açıkça yasal parçalara ve malzemelere ve bu parçaların ve 
malzemelerin 

2019 ROBOT üzerinde kullanılabilir. Güvenlik, güvenilirlik, eşlik, makul bir tasarım 
zorunluluğunun yaratılması, mesleki standartlara bağlılık, rekabet üzerindeki etki ve 
Parça Kiti (KOP) ile uyumluluk gibi kuralların yapısının birçok nedeni vardır. KOP, 
mevcut sezonun Kickoff Kit Kontrol Listelerinde listelenen, mevcut sezonda FIRST 
Choice ile takıma dağıtılan veya mevcut sezondan bir Ürün Bağış Çeki (PDV) ile 
tamamen (nakliye hariç) ödenen öğelerin toplamıdır. 

 

Bu kuralların bir başka amacı ROBOT'taki tüm enerji kaynaklarının ve aktif çalıştırma 
sistemlerinin (örneğin, bataryalar, kompresörler, motorlar, servolar, silindirler ve bunların 
denetleyicileri) iyi tanımlanmış bir seçenek grubundan çizilmesidir. Bu, tüm ekiplerin aynı 
çalıştırma kaynaklarına erişimini sağlamak ve Müfettişlerin belirli bir bölümün yasallığını 
doğru ve verimli bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak içindir. 



 

ROBOTLAR BİLEŞENLER ve MEKANİZMALAR'dan oluşur. Bir BİLEŞEN, en temel 
konfigürasyonunda, parçaya zarar vermeden veya tahrip etmeden veya temel işlevini 
değiştirmeden demonte edilemeyen herhangi bir parçadır. Bir MEKANİZMA, ROBOT'ta 
özel işlevsellik sağlayan BİLEŞENLER veya özel BİLEŞENLER grubudur. Bir 
MEKANİZMA, parçalara zarar vermeden tek tek BİLEŞENLER içine demonte edilebilir 
(ve sonra tekrar monte edilebilir). 

 

Bu bölümdeki birçok kural Ticari-Satış-Raf (COTS) ürünlerine atıfta bulunmaktadır. Bir 
COTS ürünü, satın alınacak tüm ekipler için bir VENDOR'da yaygın olarak bulunabilen 
standart (yani özel sipariş değil) bir parça olmalıdır. Bir COTS kalemi olmak için, 
BİLEŞEN veya MEKANİZMA, değiştirilmemiş, değiştirilmemiş bir durumda olmalıdır 
(herhangi bir yazılımın yüklenmesi veya değiştirilmesi hariç). Artık ticari olarak temin 
edilemeyen ancak VENDOR'dan teslim edilen orijinal duruma işlevsel olarak eşdeğer 
olan kalemler COTS olarak kabul edilir ve kullanılabilir 

 

Örnek 1: Bir takım RoboHands Corp. firmasından iki (2) ROBOT kavrayıcı sipariş ediyor 
ve alıyor 

her iki öğe de. Birini depolarına koydular ve daha sonra kullanmayı planladılar. 
Diğerlerine, onlar 

ağırlığı azaltmak için “aydınlatma delikleri” açın. İlk tutucu hala COTS maddesi olarak 
sınıflandırılmış, 

ancak ikinci kıskaç şimdi değiştirilmiş olduğu gibi bir ÜRETİLMİŞ ÖĞE. 

Örnek 2: Bir ekip, genellikle bir sürücü modülünün açık bir şekilde mevcut planlarını elde 
eder. 

Wheels-R-Us Inc.'den temin edilebilir ve yerel makine dükkanı olan “We-Make-It, Inc.” 

parçanın bir kopyasını onlar için üret. Üretilen parça COTS ürünü DEĞİLDİR, 

çünkü genel olarak We-Make-It, Inc. standart stokunun bir parçası olarak taşınmaz. 

Örnek 3: Bir ekip profesyonelden açık bir şekilde mevcut tasarım çizimlerini elde eder. 

sezon öncesi yayın ve ROBOT'ları için bir dişli kutusu imal etmek için bunları kullanır. 

Kickoff'u takip eden inşa süresi boyunca. Tasarım çizimleri bir COTS olarak kabul edilir. 



ve dişli kutusunu imal etmek için "hammadde" olarak kullanılabilir. Bitmiş şanzıman 

kendisi bir KUMAŞ ÖĞESİ (COTS maddesi değil) olacaktır. 

Örnek 4: Eklenen işlevsel olmayan etiket işaretlerine sahip bir COTS parçası yine de 

COTS parçası olarak kabul edilir, ancak cihaza özel montaj delikleri eklenmiş COTS 
parçası olarak kabul edilir. 

bir ÜRETİLEN ÜRÜN. 

Örnek 5: Bir takım, artık kullanamayan COTS tek kartlı işlemci sürüm 1.0'a sahiptir. 

satın alın. Yalnızca COTS tek kartlı işlemci sürüm 2.0 satın alınabilir. Eğer 

COTS tek kartlı işlemci sürüm 1.0, işlevsel olarak orijinaline eşdeğerdir 

koşulu, kullanılabilir. 

Örnek 6: Bir ekipte üretilmeyen bir COTS dişli kutusu vardır. COTS ise 

şanzıman işlevsel olarak orijinal durumuna eşdeğerdir, kullanılabilir. 
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Satıcı, aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan COTS ürünleri için yasal bir işletme 
kaynağıdır: 

 

A. Federal Vergi Kimlik numarasına sahiptir. Satıcı'nın ABD dışında olduğu durumlarda, 
eşdeğer bir kayıt veya lisansa sahip olmaları gerekir. 

Bu ülke içinde faaliyet gösterme lisansına sahip meşru bir işletme olarak statülerini 
belirleyen ve onaylayan kendi ülkelerinin hükümeti. 

 

B. bir FIRST Robotik Yarışması ekibinin veya takım koleksiyonunun “tamamen sahip 
olduğu” bir bağlı kuruluşu değildir. Hem bir takıma hem de VENDOR'a bağlı bazı kişiler 
olsa da, ekibin ve VENDOR'un iş ve faaliyetleri tamamen birbirinden ayrılmalıdır. 

 



C., geçerli bir satın alma talebinin alınmasından sonraki beş iş günü içinde herhangi bir 
genel (yani FIRST'e özgü olmayan) ürünü gönderebilmelidir. Bazı olağandışı durumların 
(aynı bölümü aynı satıcıdan aynı anda sipariş eden 1.000 İLK ekip gibi) olduğu gibi, en 
büyük satıcılar için bile geri ödemeler nedeniyle sevkıyatta atipik gecikmelere neden 
olabileceği kabul edilmektedir. oranlar geçerli değildir. 

 

D. takımların siparişlerini sezon boyunca makul bir süre içinde (1 haftadan az bir sürede) 
doldurmaya yetecek stok veya üretim kapasitesini sağlamalıdır. (Bu kriterin 

Özel Üretilen Ürünlere hem satıcı hem de imalatçı olan bir kaynaktan uygulanır. Örneğin, 
bir SATICI, ekibin kullanmak üzere satın almak istediği esnek kayışları satabilir. 

onların tahrik sistemine dokunuyor. VENDOR, kemeri, genellikle mevcut olan standart 
raf stoğundan özel bir uzunluğa keser, bir sırt oluşturmak için onu ilmek haline getirir ve 

bir takıma gönderiyor. Lastik sırtı imalatı, VENDOR'u iki hafta alır. Bu KUMAŞLANMIŞ 
BİR ÜRÜN olarak kabul edilirdi ve iki haftalık gemi zamanı kabul edilebilir.) Alternatif 
olarak, takım basamakları kendileri üretmeye karar verebilir. Bu kriteri yerine getirmek 
için, SATICI, Beş iş günü içerisinde rafa uzun bir bant (yani bir COTS eşyası) ekibe 
gönderecek ve kesintilerin kaynağını ekibe bırakacaktır. 

 

 

E. ürünlerini tüm FIRST Robotik Yarışması ekiplerine sunar. Bir Satıcı, sınırlı sayıda 
FIRST Robotik Yarışması ekibinin arzını sınırlandırmamalı veya bir ürünü kullanıma 
sunmamalıdır. 

 

Bu tanımlamanın amacı, geçici kuruluşların özel amaçlı sağlamalarını engellerken, tüm 
meşru kaynaklara erişime izin vermenin mümkün olduğunca kapsayıcı olmasını 
sağlamaktır. 

Maliyet muhasebesi kurallarını aşmak amacıyla sınırlı sayıda ekipten oluşan ürünler. 

 

FIRST, ekiplerin mümkün olan en geniş meşru kaynak seçimine sahip olmalarını ve 
kendilerine en iyisini sağlayan kaynaklardan COTS maddeleri almalarını istiyor. 



Fiyatlar ve mevcut servis seviyesi. Takımların, ROBOT'larını tamamlama yeteneklerini 
etkileyecek parçaların mevcut olması durumunda uzun gecikmelere karşı da korumaları 
gerekir. Yapı 

sezon kısa olduğundan, Satıcı, ürünlerini, özellikle de FIRST benzersiz ürünleri, bir 
takıma zamanında ulaştırabilmelidir. 

 

İdeal olarak, seçilen satıcılar ulusal distribütörlere sahip olmalıdır (örneğin, Home 
DEPOT, Lowes, MSC, McMaster-Carr, vb.). Unutma, İLK Robotik Yarışması etkinlikleri 
değil 

her zaman eve yakın - parçalar arızalandığında, değiştirme malzemelerine yerel erişim 
genellikle çok önemlidir. 
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ÜRETİLEN BİR ÖĞE, kısmen veya tamamen nihai forma dönüştürülmüş, değiştirilmiş, 
imal edilmiş, dökülmüş, yapılmış, yapıştırılmış, oluşturulmuş, kesilmiş, ısıl işlem görmüş, 
işlenmiş, imal edilmiş, modifiye edilmiş, boyanmış, üretilmiş, yüzey kaplanmış veya 
konjuge edilmiş herhangi bir BİLEŞEN veya MEKANİZMASI ROBOT üzerinde 
kullanılacak. 

 

Bir öğenin (tipik olarak hammadde) COTS veya FABRİKAL BİR ÖĞE olamayabileceğini 
unutmayın. Örneğin, ekip tarafından depolama veya nakliye için 5 ft. (~ 152 cm) 
uzunluğunda 20 ft (~ 610 cm) uzunlukta kesilmiş alüminyum da COTS değildir 
(VENDOR'dan alınan durumda değildir) , ne de ÜRETİLEN bir MADDE (parçayı ROBOT 
üzerindeki nihai haline doğru ilerletmek için kesilmemiştir). 

 

Ekiplerden Muayene sırasında bir kuralın yasal bir bölüm için sınırları belirlediği (örneğin 
pnömatik eşyalar, mevcut sınırlar, COTS elektroniği, vb.) 2019 KOP dışı ürünlerin 
yasallığını kanıtlayan belgeler sağlaması istenebilir. 

 

Bu kuralların bazıları, parçalar için İngilizce birim gereksinimlerini kullanır. Ekibiniz 
hakkında bir sorunuz varsa, 



metrik eşdeğeri bölümün yasallığı, lütfen resmi bir karar için sorunuzu 
frcparts@firstinspires.org adresine e-postayla gönderin. Gelecekteki FIRST Robotik 
Yarışması sezonlarına dahil edilmek üzere alternatif cihazların onayını almak için, lütfen 
ürün özelliklerinin bulunduğu frcparts@firstinspires.org ile irtibata geçiniz. 

 

Takımlar, kurumun Sponsorları ve Mentorları tarafından okullarının uygun bir gösterimini 
ve Sponsorların adlarını ve / veya logolarını (veya uygunsa, destekleyici gençlik 
organizasyonunun adını) gösteren destekleri kabul etmelidir 

 

FIRST Robotik Yarışması, tam temaslı bir yarışma olabilir ve sıkı bir oyun içerebilir. Süre 

Kurallar, ROBOTS'a verilen ağır hasarı sınırlamayı hedefliyor, ekipler, ROBOT'larını 
sağlam olacak şekilde tasarlamalıdır. 

 

10.2 GENEL ROBOT TASARIMI: 

 

R1. ROBOT (BUMPERS hariç), BUMPER ZONE içinde yer alan ve ROBOT'un sabit, 
mafsalsız yapısal elemanlarından oluşan cıvata başları gibi 6 inç'ten (~ 6 mm) daha 
büyük olmayan, dikmelerden oluşmuş bir FRAME PERIMETER'a sahip olmalıdır. 
Bağlantı elemanları biter, kaynak bilyeleri ve perçinler ÇERÇEVE PERİMETRESİ'nin bir 
parçası olarak kabul edilmez. 

 

ÇERÇEVE PERİMETERİNİ belirlemek için, ROBOT etrafına (TAMPONLAR hariç) 
R25'te açıklanan TAMPON BÖLGESİ'nde bir ip parçası sarın ve gergin çekin. Dize, 
ÇERÇEVE PERİMETERİNİ belirtir. 

Örnek: Bir ROBOT’un kasası ‘V’ harfi şeklindedir, ROBOT’un önündeki kasa elemanları 
arasında büyük bir boşluk vardır. Bu kasanın etrafına gergin bir dize sarılırken, dize 
boşluk boyunca uzanır ve sonuçta elde edilen ÇERÇEVE PERİMETRE üç tarafı olan bir 
üçgendir. 

Not: ÇERÇEVE PERİMETÖRünün basitleştirilmiş bir tanımına izin vermek ve 
BUMPERS ile FRAME PERIMETER arasında küçük, sağlam bir bağlantıyı teşvik etmek 
için küçük 



cıvata başlıkları, tutturucu uçları, kaynak boncukları, perçinler vb. çıkıntılar FRAME 
PERIMETER'ın belirlenmesinden hariç tutulur. 

 

R2. BAŞLANGIÇ YAPILANDIRMASINDA (bir ROBOT'un bir MATCH başlattığı fiziksel 
konfigürasyon), ROBOT'un hiçbir parçası, ÇARPMA PERİMETERİNİN dikey çıkıntısının 
dışına, BUMPERS ve cıvata başları, sabitleme uçları gibi küçük çıkıntılar hariç, perçinler, 
kablo bağları vb. 

 

Bir ROBOT amaçlandığı şekilde tasarlandıysa ve her bir taraf dikey bir duvara doğru 
bastırıldığında (BAŞLATMA YAPILANDIRMASINDA ve TAMPONLAR çıkarılmış olarak), 
yalnızca ÇERÇEVE ÇEVRESİ (veya küçük çıkıntılar) duvarla temas eder. 

R2'deki küçük çıkıntılar için ödeneğin, hem ÇERÇEVE PERİMETRE'den hem de enine 
kesit alanından küçük olan çıkıntılara izin verilmesi amaçlanmıştır. 

R3. Bir ROBOT’UN BAŞLATMA YAPILANDIRMASI, 120 inç (~ 304 cm) 'den daha büyük 
bir ÇERÇEVE ÇEVRESİNE sahip olmayabilir ve 4 ft. (~ 121 cm)' den daha uzun olamaz. 

Bir ROBOT’un Muayene sırasında kendisini her bir kişi için kısıtlama kabiliyetini 
göstermesi beklenir. Kısıtlamalar, donanım veya yazılım ile uygulanabilir. 

ROBOT'un arabasının üstündeki boyutunu dikkate aldığınızdan emin olun. Ayrıca bir 
nakliye sandık içine sığacak emin olmak için ROBOT boyutunu düşünün, 

Torba, araç, vb. BUMPER Kuralları bölümünde yer alan TAMPON Kuralları'nın ROBOT 
tasarımına ek kısıtlamalar getirebileceğini unutmayın. 

 

R4,. ROBOTLAR, ÇERÇEVE PERİMETÖRÜNDEN 30 cm'den (~ 76 cm) daha uzun 
olamaz (bkz. Şekil 10-1) 



 

ALAN'ın çeşitli alanları için yükseklik ve uzatma kısıtlamaları için Oyun Kuralları: 
ROBOTS bölümüne bakın. 

 

R5. ROBOT ağırlığı 125 lb'yi geçmemelidir. (~ 56 kg). Ağırlık belirlenirken, temel ROBOT 
yapısı ve ROBOT'un farklı konfigürasyonlarında kullanılabilecek tüm ek 
MEKANİZMALAR'ın tüm unsurları birlikte tartılır (bkz. I3). 

 

A. ROBOT TAMPONLARI 

B. ROBOT bataryası ve Anderson kablosunun ilgili yarısı, hızlı bağlanma / bağlantı 
kesme çiftini (ayak başına en fazla 12 inç (~ 30 cm) kablo, ilişkili kablo pabuçları, 
bağlantı cıvataları ve izolasyon dahil) 

 

10.3 ROBOT GUVENLIGI VE HASAR ENGELLEME; 

 

R6 arasından seçilir. Bir ROBOT, FRAME PERIMETER (referans G6) 'nın ötesinde 2 ft. 
(~ 60 cm)' den daha fazla bir HATCH PANELİ başlatmak için tasarlanir. 

 

R7. Çekiş düzenekleri, metal, zımpara kağıdı, sert plastik saplamalar, kelepçeler, kanca 
halkalı bağlantı elemanları veya ARENA'ya zarar verebilecek benzeri bağlantılar gibi 
yüzey özelliklerine sahip olmamalıdır. Çekiş cihazları, ROBOT ve FIELD halısı 



arasındaki herhangi bir itici ve / veya frenleme kuvvetini iletmek üzere tasarlanmış tüm 
ROBOT parçalarını içerir. 

 

R8. ROBOT ve ROBOT üzerindeki açık yüzeylerden çıkıntılar, ARENA elemanlarına 
(OYUN PARÇALARI dahil) veya insanlar için tehlike oluşturmayacaktır. 

 

ROBOT, ROBOT'un sürüş sırasında “ön kenarını” oluşturan çıkıntıları içeriyorsa ve 
çıkıntılar, 1 inç (~ 6 cm2) 'den daha az bir yüzey alanına sahipse, detaylı Muayene davet 
edecektir. Örneğin, forkliftler, kaldırma kolları veya kıskaçlar bu tehlikeler için dikkatlice 
incelenebilir 

 

 

R9. ROBOT parçaları tehlikeli malzemelerden yapılmamalı, güvensiz, güvensiz bir 
duruma neden olmamalı veya diğer ROBOT'ların çalışmasına müdahale etmemelidir. 

 

R9'u ihlal edecek öğelere örnekler aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 

 

a. SÜRÜCÜLER ve / veya COACHES'in vizyonunu engellemek veya sınırlamak için 
tasarlanmış veya kullanılmış kalkanlar, perdeler veya diğer aygıtlar veya materyaller ve / 
veya ROBOT'larını güvenle kontrol etme yeteneklerine müdahale edilmelidir. 

 

b. Hoparlörler, sirenler, kornalar veya dikkat dağıtmak için yeterli düzeyde ses üreten 
diğer ses cihazlar. 

 

c. Görme sistemleri, akustik mesafe bulucuları, sonarlar, kızılötesi yakınlık dedektörleri, 
vb. Dahil olmak üzere başka bir ROBOT'un uzaktan algılama yeteneklerini engellemek 
veya bunlara müdahale etmek için özel olarak tasarlanmış herhangi bir cihaz veya 
dekorasyon (örneğin, ROBOT'unuz üzerinde makul derecede zekice bir gözlemciye 
yönelik görüntüler de dahil olmak üzere, Vizyon Hedefleri bölümünde açıklanan vizyon 
hedeflerinin yansıtıcı özelliklerini taklit eder) 

 



d. I. Sınıf dışındaki maruz kalan lazerler 

 

e. Yanıcı gazlar 

 

f. Alevler veya piroteknik üretmek isteyen herhangi bir cihaz 

 

g. Hidrolik sıvılar veya hidrolik ürünler 

 

h. Sıvı cıva içeren anahtarlar veya kontaklar 

 

i. 24 Volt'tan fazla voltaj oluşturmak için kullanılan devre 

 

j.Geçerli balast da dahil, yeterince güvenli olmayan herhangi bir balast; Kum, bilyalı 
yataklar, vb. 

 

k. ROBOT'ta kullanılan, işlenmemiş tehlikeli maddelere (örneğin kurşun ağırlıklar) maruz 
bırakılmış, boyanmış, kapsüllenmiş veya başka bir şekilde kapatılmışsa bu malzemelere 
izin verilebilir 

teması engelle. Bu malzemeler bir olayda hiçbir şekilde işlenmeyebilir. 

 

l. Lastik sızdırmazlık maddesi 

 

m. ROBOT'ta kullanılan yüksek yoğunluklu ışık kaynakları (örneğin, "askeri sınıf" veya 
"kendini savunma" olarak pazarlanan süper parlak LED kaynakları) yalnızca kısa bir süre 
için aydınlatılabilir 

hedeflerken ve katılımcılara maruz kalmamak için örtünmek gerekebilir. Bu tür ışık 
kaynaklarının kullanımıyla ilgili şikayetleri, yeniden inceleme ve cihazın olası devre dışı 
bırakılması izleyecektir. 



 

Ekipler, ROBOT Denetimi sırasında şüpheli sayılabilecek herhangi bir malzeme için 
MSD Sayfaları sağlamalıdır. 

 

R10. ROBOTLAR, DEVRE DIŞI ve kapalıyken OYUN PARÇALARI'nın ROBOT'tan ve 
ROBOT'un ALAN elementlerinden çıkarılmasına izin vermelidir. 

 ROBOTLAR, MATCH'tan sonra tekrar etkinleştirilmeyecektir, bu nedenle takımlar 
GAME PIECES ve ROBOTS'un hızlı, basit ve güvenli bir şekilde kaldırılabileceğinden 
emin olmalıdır. 

 

R11. Yağlayıcılar sadece ROBOT içindeki sürtünmeyi azaltmak için kullanılabilir. Yağlar, 
ALAN veya diğer ROBOTLARI kirletmemelidir. 
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10.4 Bütçe Kısıtlamaları Imalat Programı. 

 

R12. ROBOT'taki tüm öğelerin toplam maliyeti 5000 ABD Dolarını aşmayacaktır. Tüm 
maliyetler Bütçe Kısıtlamaları ve Üretim Çizelgesi bölümünde açıklandığı gibi 
belirlenmelidir. İstisnalar aşağıdaki gibidir: 

 

A. bir satıcıdan satın alınabileceği gibi, her biri 5 ABD Doları'ndan düşük olan bireysel 
ürünler ve 

B. Mevcut yılın KOP'undan KOP miktarına kadar olan kalemler (çaylak KOP öğeleri 
dahil). Bu kriteri yerine getirmek için özdeş değiştirmeler kullanılabilir. 

 

 

Müfettişlere KOP dışı herhangi bir öğenin maliyetini ve ROBOT'un toplam maliyetini ifşa 
etmeye açık olmak için ekipler hazırlanmalıdır. Ekipler ayrıca belirli bir öğenin FIRST 



Choice'ten veya gerekirse geçerli sezondaki kupondan alındığını göstermek için 
hazırlanmalıdır. 

 

I5 uyarınca, ekipler Denetim sırasında Müfettişlere bir Malzeme Listesi (BOM) 
göstermeye hazırlanmalıdır. Malzeme Listesi basılı veya elektronik biçimde 
görüntülenebilir. 

 

R12’de hariç tutulmayan, önceki ROBOT’lardan alınan ve 2019’da kullanılan bireysel 
BİLEŞENLER veya MEKANİZMALAR, 2019 BOM’una dahil edilen ve genel maliyet 
değerlendirmesine uygulanan itfa edilmemiş maliyetine sahip olmalıdır. 

 

Örnek 1: Kickoff KOP kontrol listesi, çaylak takımlarına dağıtılan Gri Tote'deki iki (2) 
motor kontrol cihazı XYZ'yi listeler. Alınmamış deneyimli bir ekip de dahil olmak üzere 
herhangi bir takım 

Bu öğeler, KOP kontrol listesinde en fazla iki (2) tanesini 0 $ maliyetle hesaplayabilir. 
Aynı maddenin ilave tutarının Adil Piyasa Değeri'nde muhasebeleştirilmesi gerekir. 

 

Örnek 2: Bir ekip, ABC bölümünü almak için FIRST Choice kredilerini veya kuponunu 
kullanır. Bu kısım, takımın KOP üzerinden elde ettiği miktarda 0 ABD Doları olarak 
hesaplanabilir. Aynı maddenin ilave tutarının Adil Piyasa Değeri'nde 
muhasebeleştirilmesi gerekir. 

Örnek 3: Kısım ABC, İLK Seçim'de mevcuttur, ancak bir ekip ellerinde yeterli miktarda 
bulunduğuna karar verir ve İLK Seçimden herhangi bir şey alamaz. Kullanılan tüm bu 
öğeler 

ROBOT’un, cari yılki KOP’dan gelmediği için Adil Piyasa Değeri’nde sayılması gerekir. 

 

R13. Hiçbir KOP olmayan bireysel ürün, 500 ABD Dolarını aşan bir değere sahip 
olamaz. Tek bir BİLEŞEN'in maliyeti 500 ABD Dolarını geçmediği sürece, toplu olarak 
satın alınan BİLEŞENLER'in toplam maliyeti 500 ABD Dolarını aşabilir. 

 

Bir COTS maddesi, birkaç olası konfigürasyonda monte edilebilecek modüler bir 
sistemin parçası ise, her bir modül, R13'te tanımlanan fiyat kısıtlamalarına uymalıdır. 



 

 

Modüller tek bir konfigürasyona monte edilmek üzere tasarlanmışsa ve montaj sadece 
bu konfigürasyonda işlevselse, tüm montajın toplam maliyeti 

Tüm modüller dahil, R13'te tanımlanan fiyat kısıtlarına uymalıdır. 

 

Özetle, bir Satıcı bir sistem veya kit satıyorsa, bir takım BİLEŞEN parçalarının değerini 
değil, tüm sistemi / kiti Adil Piyasa Değeri'ni kullanmalıdır. 

 

Örnek 1: SATICI A, birkaç farklı dişli takımıyla kullanılabilecek bir dişli kutusu satar ve 
sattıkları iki farklı motorla eşleşebilir. Bir ekip, dişli kutusunu satın alır. 

dişli takımı ve bir motor (bir montaj veya kit olarak birlikte verilmez), daha sonra bunları 
bir araya getirir. Satın alınan parçaların her biri çeşitli konfigürasyonlarda 
kullanılabildiğinden, her parça BOM maliyetlemesi amacıyla ayrı ayrı muamele edilir. 

 

Örnek 2: BAYİ B, ekibin kullanmak istediği robotik kol düzeneğini satıyor. Ancak, 700 
ABD doları tutarındadır, bu yüzden kullanamazlar. Satıcı, “el”, “el bileği” ve “kol” un her 
birini 200 ABD doları karşılığında ayrı derlemeler olarak satıyor. Bir takım, üç maddeyi 
ayrı olarak satın almak ve daha sonra bunları yeniden monte etmek istiyor. Bu, 700 
Dolarlık Adil Piyasa Değeri olan tüm montajı gerçekten alıp kullananlar için yasal 
olmayacaktır. 

 

Örnek 3: VENDOR C sık sık dörtlü gruplar halinde kullanılan bir tekerlek seti veya 
tekerlek modülü satar. Tekerlekler veya modüller başka miktarlarda veya 
yapılandırmalarda kullanılabilir. 

Bir ekip dört tane satın alır ve bunları en yaygın yapılandırmada kullanır. Satın alınan 
parçalar çeşitli konfigürasyonlarda kullanılabildiğinden, her parça BOM maliyetlendirmesi 
amacıyla ayrı olarak işlem görür. 

 

R14. Her bir KOP ürünü olmayan ürünün BOM maliyeti, ekip üyeleri tarafından sağlanan 
emek (ekip üyesi olan sponsor çalışanlar dahil), diğer ekiplerin üyeleri hariç, malzeme ve 



/ veya işçilik için Adil Piyasa Değeri birimine göre hesaplanmalıdır. , Etkinlik Makine 
Mağazaları ve nakliyeyi sağladı. 

 

Örnek 1: Bir ekip, bir şirket tarafından ekibin teknik özelliklerine göre hazırlanmış özel bir 
dirsek sipariş eder. Şirketin maddi maliyeti ve normalde tahsil edilmiş işgücü oranı 
uygulanır. 

 

Örnek 2: Bir ekip bağışlanmış bir sensör alır. Şirket normal olarak bu ürünü 52 $ USD'ye 
satardı, bu yüzden Adil Piyasa Değeridir. 

 

Örnek 3: Ulusal Aletler ve diğer İLK Tedarikçilerden özel fiyat indirimleri ekiplere 
sunuluyor. Bu kaynaklardan gelen kalemlerin indirimli alım fiyatı ek parça 
hesaplamasında kullanılabilir. 

 

Örnek 4: Bir takım 10 $ USD karşılığında çelik çubuk stokunu satın aldı ve yerel bir 
makine dükkanı tarafından işlendi. Makine atölyesi takım sponsoru sayılmaz, 2 bağışta 
bulunur (2) 

Zaten harcanan saatler emek. Ekip, işçinin tahmini normal maliyetini, makineye ödenmiş 
gibi harcamalı ve 10 ABD dolarına eklemelidir. 

 

Örnek 5: Bir takım 10 $ USD çelik çubuk stoku satın alır ve ekibin tanınmış bir Sponsoru 
olan yerel bir makine atölyesi tarafından işlenmesini sağlar. Makinistler takımın üyeleri 
olarak kabul edilirse, işgücü maliyetleri geçerli değildir. Parça için geçerli toplam maliyet 
10 ABD doları olacaktır. 

Mümkün olduğunca çok sayıda kuruluşla ilişkiler kurmak ekiplerin ve İLK çıkarların 
yararınadır. Ekipler, ekibine daha fazla sayıda insan ve kuruluşu ifşa ettiği için kendi 
ekibindeki organizasyonları işe alma ve dahil etme konusunda geniş olmaları konusunda 
teşvik edilir. Destekleyici firmaların, sponsorun ve ekibin üyeleri olarak tanınması, 
Sponsorun katılımı yalnızca fabrikasyon işçiliğinin bağışlanmasıyla olsa bile, teşvik 
edilmektedir. 

Örnek 6: Bir takım 10 $ USD karşılığında çelik çubuk stoku satın aldı ve başka bir ekip 
tarafından işlendi. Parça için geçerli toplam maliyet 10 ABD doları olacaktır. 



Örnek 7: Bir takım 4 ft x 4 ft (~ 122 cm x 122 cm) bir alüminyum levha satın alır, ancak 
ROBOT'larında sadece 10 inç (10 cm) ve 10 cm (25 cm x 25 cm) kullanır. Ekip, 
alüminyum levhayı 1 x 1 ft (~ 30 cm x 30 cm) parçalarla satan bir kaynak tanımlar. Ekip, 
parçayı daha büyük bir toplu alımdan kesmelerine rağmen, 1'e 1 ft (~ 30 cm x 30 cm) 
parçaya dayanarak parçalarına mal olabilir. Tüm 4 x 4 ft (~ 122 cm x 122 cm) dökme 
satın alma kalemini hesaba katmaları gerekmez. 

R15. Başlamadan önce oluşturulan fiziksel ROBOT elemanlarına izin verilmez. 
İstisnalar: 

 

A. FAALİYET KONSOLU, 

B. TAMPONLAR (ROBOT'un dışına takmak için tasarlanmış koruyucu bir tertibat ve 

TAMPON Kuralları bölümünde belirtildiği şekilde inşa edilmiştir), 

C. R5-B başına batarya montajları, 

D. Bir COTS elektrikli cihazdan oluşan (örneğin bir motor veya motor) ÜRETİLEN 
ÜRÜNLER 

denetleyici) ve aşağıdaki değişikliklerden herhangi biriyle ilişkili BİLEŞENLER: 

 

i. ROBOT bağlantısı kolaylaştırmak için değiştirilmiş teller 

konnektörleri) 

ii. konektörler ve bu konektörleri sabitlemek ve izole etmek için kullanılan malzemeler 

iii. değiştirilmiş motor milleri ve / veya dişliler, kasnaklar veya eklenmiş dişliler 

iv. R63'ün altındaki Mavi Kutu'da açıklandığı gibi filtreleme kapasitörüyle modifiye edilmiş 
motorlar 

 

 

Bunun, önceki FIRST yarışmalarında girilen ROBOTS FABRİKALİ MADDELERİNİN 
2019 FIRST Robotik Yarışmasında (R15-B ila -D başına izin verilenler hariç) 
ROBOTLAR'da kullanılamayacağı anlamına geldiğini unutmayın. Yapı Sezonu'nun resmi 
başlamadan önce, ekiplerin ROBOT'ları hakkında istedikleri kadar düşünmelerini teşvik 
ediyoruz. Prototipler geliştirebilir, kavram kanıtı modelleri oluşturabilir ve tasarım 



alıştırmaları yapabilirler. Ekipler istedikleri tüm hammadde malzemelerini ve COTS 
BİLEŞENLERİNİ toplayabilir. 

 

Örnek 1: Bir ekip, sonbahar boyunca bir antrenman egzersizi olarak iki hızlı vites 
değiştirme şanzımanı tasarlar ve oluşturur. Kickoff'tan sonra öğrendikleri tüm tasarım 
ilkelerini kullanırlar. 

ROBOT'larını tasarlamadaki düşüş. Şanzıman tasarımını ROBOT'ları için optimize 
etmek için şanzıman vites oranlarını iyileştirir, ebadı azaltır ve iki yeni şanzıman inşa 
eder ve onları ROBOT'a yerleştirir. Bu sürecin tüm bölümlerine faaliyetlere izin verilir. 

 

Örnek 2: Bir ekip, kablolara eklenmiş konektörleri bulunan önceki bir ROBOT'un 2019 
yasal motorunu yeniden kullanıyor. Buna, istisna D uyarınca izin verilir, çünkü motor bir 
COTS elektrik BİLEŞENİ'dir 

 

R16. Kickoff'tan önce oluşturulan yazılım ve mekanik / elektrik tasarımlara yalnızca 
kaynak dosyalar (tasarımı üretmek için yeterli tüm bilgiler) Kickoff'tan önce halka açık 
olduğunda izin verilir. 

 

Örnek 1: Bir ekip sonbaharda tasarlanan ve üretilen şanzımanın, ROBOT kolunu sürmek 
için bir şanzıman gereksinimine mükemmel bir şekilde uyduğunu fark eder. Orijinal 
tasarım planlarından aktarımın tam bir kopyasını oluştururlar ve ROBOT'a cıvatalarlar. 
İletim - yarışma sezonunda yapılmasına rağmen - Kickoff'tan önce geliştirilen detaylı 
tasarımlardan yapıldığı için bu yasaklanabilir. 

 

Örnek 2: Bir takım 2018 yarışması için çok yönlü bir sürüş sistemi geliştirdi. 2018 
yazında, daha fazla hassasiyet ve yetenek eklemek için kontrol yazılımını (C ++ ile 
yazılmış) geliştirdi ve geliştirdiler. 2019 yarışması için benzer bir sistem kullanmaya karar 
verdiler. Değiştirilmeyen kodun büyük bölümlerini kontrol yazılımına kopyaladılar Yeni 
ROBOT'un (C ++ dilinde de yazılmıştır). Bu, program kısıtlamasının ihlali olur ve buna 
izin verilmez. 

 

Örnek 3: Aynı ekip 2019 için LabVIEW'ı yazılım ortamı olarak kullanmaya karar veriyor. 
Kickoff'u takiben, daha önce geliştirilen C ++ kodunu çok yönlü kontrol çözümlerini 



uygulamak için gereken algoritmalar ve hesaplamalar için referans olarak kullanıyorlar. 
Algoritmalarını taşıdıklarında yeni LabVIEW kodu geliştirdikleri için buna izin verilir. 

 

Örnek 4: Farklı bir ekip sonbaharda benzer bir çözüm geliştirir ve geliştirilen yazılımı 
kendi ROBOT rekabetlerinde kullanmayı planlamaktadır. Yazılımı tamamladıktan sonra, 
genel olarak erişilebilir bir forumda yayınlarlar ve kodu tüm ekipler için kullanılabilir hale 
getirirler. Yazılımlarını Kickoff'tan önce herkese açık yaptıkları için, ROBOT'larında 
kullanabilirler. 

 

Örnek 5: Bir ekip sonbaharda bir şanzıman geliştirir. Projeyi tamamladıktan sonra, CAD 
dosyalarını genel erişilebilir bir forumda yayınlar ve tüm ekiplere sunar. Tasarımı 
Kickoff'tan önce herkese açık hale getirdiklerinden, tasarımı, 2019 ROBOT'larında 
kullanılmak üzere Kickoff'tan sonra üretilen aynı bir iletim oluşturmak için kullanabilirler. 

R17. Tüm ROBOT elemanları (yarışma sırasında ROBOT'un alternatif 
konfigürasyonlarında kullanılması amaçlanan ürünler de dahil olmak üzere), R23, 
YUMUŞAKLAR ve COTS öğeleri için GEREKTİRİLMİŞ ALIŞTIRMA hariç, Stop Build'ta 
04:59 UTC tarafından paketlenmeli ve kapatılmalıdır Gün, 20 Şubat 2019, Çarşamba. 

 

Lütfen dikkat: Bu zaman UTC (Evrensel Koordineli Zaman) ile belirlenir. Yerel saat 
diliminize dönüştürmeniz gerekir. Bu, birçok zaman dilimi için önceki gün (19 Şubat 2019 
Salı) ile sonuçlanacaktır. 

 

ROBOT'unuzu torbalamak için: 

• İki plastik torba içeren Kickoff Kit'inizdeki “Torba ve Etiket” kitini bulun 

ROBOT'unuzu içerecek kadar büyük ve bireysel seri numaralarına sahip en az on etiket. 

• Çantayı yere ROBOT için ortada bırakarak yere koyun. 

• ROBOT'u torbanın ortasına yerleştirin ve torbayı ROBOT'un çevresine doğru çekin. 

Çantayı köşelerden veya keskin kenarlardan tutmamaya dikkat edin. 

• Çantayı bir sonraki numaralı etiketinizle sıkıca kapatın. 

• Torbanın bulunduğu tarih ve saati doğrulamak için ROBOT Kilitleme Formunu 
doldurun. 



Mühürlü. ROBOT Kilitleme Formu, 18 yaşında veya daha büyük bir yetişkin tarafından 
imzalanmış olmalıdır. 

kim takımda öğrenci değil. Bu form sizinle birlikte tüm etkinliklere getirilmelidir. 

R18. Kolaylık sağlamak için, ekipler ROBOT'larını sökebilir ve parçaları "Torbala ve 
Etiketle" ye kadar üç (3) torba kullanabilir. Her torbanın kendi numaralı etiketi ve ROBOT 
Kilitleme Formunda girişi olması gerekir. 

 

R18. Kolaylık sağlamak için, ekipler ROBOT'larını sökebilir ve parçaları "Torbala ve 
Etiketle" ye kadar üç (3) torba kullanabilir. Her torbanın kendi numaralı etiketi ve ROBOT 
Kilitleme Formunda girişi olması gerekir. 

 

Not: KOP sadece iki (2) torba içerir. Üç (3) çanta kullanmak isteyen takımlar üçüncü 
çantayı kendileri almalıdır. 

ROBOT'larını taşırken, ROBOT çantada kapalı kaldığı sürece, ekipler istedikleri 
herhangi bir taşıma yöntemini kullanabilir (kendi risk ve masrafları dahilinde). 

 

R19. İLK Şampiyona veya başka bir Bölgesel ya da Bölgesel etkinlik gibi başka bir 
etkinliğe katılıyorsanız, ROBOT'unuzu çantada yeni bir etiketle yeniden mühürlemeli ve 
etkinlikten çıkmadan önce ROBOT Kilitleme Formunda yeni etiket numarasını 
girmelisiniz. 

 

R20. Takımlar, aşağıdaki zaman dilimlerinde torbalı ROBOT öğelerini “uygulamalı” 
olarak kalmalıdır: 

 

A. Build Build Day ile ilk etkinliği arasında 

B. Olayları arasındaki süre içinde ve 

C. Olaylara katılırken Pit saatleri dışında. 

 

Gece saha dışındaki parçaları değiştirmek (örneğin çukurlar kapandı ve onu düzeltmek 
için otele geri MEKANİZMASI getirdiniz) R20-C ihlalidir. 



 

Ek süre aşağıdaki gibi izin verilir: 

D. Kickoff'tan sonra, yazılımın ne zaman geliştirileceği ile ilgili herhangi bir kısıtlama 
yoktur. 

E. Bir takım bir etkinliğe katılmıyorsa, R23'ten muaf olarak listelenen öğeler de dahil 
olmak üzere R23 başına izin verilen herhangi bir öğenin geliştirilmesine devam edebilir, 
ancak ROBOT ile etkileşime girmeden yapması gerekir. 

F. ROBOTS, yalnızca kısa gösterim amaçları için veya aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesi koşuluyla “sadece ekran” olarak kabul edilebilecek herhangi bir amaç için 
“Yapım Durma Gününden” kısa bir süre sonra açılabilir ve çalıştırılabilir: 

 

i. ROBOT Kilitleme Formu bu süre zarfında ROBOT'un torbalarının açılmasını ve 
yeniden torbalanmasını izlemek için kullanılmalıdır. Formun “Açıklama” sütununa 
“ROBOT Ekranı” giriniz. 

ii. ROBOT'un “üzerinde çalışmak” veya “birlikte çalışmak” olarak kabul edilebilecek hiçbir 
faaliyete izin verilmemektedir. 

iii. Örneğin sürüş ROBOT işlevlerinin kısa gösterimlerine izin verilir, ancak uygulama 
olarak kabul edilebilecek ölçüde değil. 

 

Bu seçeneğin amacı, “Stop Build Day” in ardından ekiplerin ROBOT'larını (örneğin 
topluluklarına, sponsorlarına, hakemlerine veya potansiyel sponsorlarına) kısaca 
göstermelerini sağlamaktır. Amaç, 'uygulama MAÇALARI' veya diğer benzeri etkinliklere 
izin vermeyip, uygulama olarak kabul edilir. 

 

Bir ROBOT'un paketinden çıkarılması ve saatlerce (yani, dörtten (4) fazla) ekrana 
alınması, “kısa” bir ekran olarak kabul edilmez. Bir ROBOT gösterim periyodunu bir 
pratik seansına dönüştürmekten kaçınmanın iyi bir yolu, SÜRÜCÜ EKİBİ olmayan 
üyelerin ROBOT’u kullanmasını sağlamaktır. 

ROBOT’un yeteneklerini göstermek için gereklidir. ROBOT Ekran seçeneği hakkında 
herhangi bir sorunuz varsa, lütfen e-posta 

frcparts@firstinspires.org. 

 



G. 2 günlük etkinliklere katılan takımlar, ROBOT Erişim Süresini kullanarak 
ROBOT'larına erişebilir. 

 

2 günlük etkinliklere katılan takımların, geleneksel 3 günlük bölgesel etkinliklere katılan 
takımlar gibi etkinliklerde ROBOT'larında çalışmak için fazla zamanı olmayacak. Bundan 
dolayı takımlar 

“Stop Build Day” ile 2 günlük semt etkinlikleri arasında ROBOT'larını açmak için ek bir 
“ROBOT Erişim Süresi” verdi. 2019 sezonu için 2 günlük etkinlikler, aşağıdaki alanlar için 
Bölge Elemesi etkinliklerini içerir: 

 

• İLK Chesapeake Bölgesi (DC, MD, VA) 
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• İLK İsrail Bölgesi (IS) 

• Michigan Bölgesi'nde (MI) İLK 

• İLK Orta Atlantik Bölgesi (DE, NJ, Eastern PA) 

• İLK Kuzey Carolina Bölgesi (NC) 

• Teksas'ta İLK (TX, NM) 

• Indiana İLK Bölge (IN) 

• NE İLK Bölge (CT, MA, ME, NH, RI, VT) 

• Ontario Bölgesi (ON) 

• Kuzeybatı Pasifik (AK, OR, WA) 

• Peachtree Bölgesi (GA) 

 

R21. R20-G başına ROBOT Erişim Süresini kullanma izni olan takımlar, ROBOT'larını, 
takımlarının ROBOT ile yarışacakları 2 günlük etkinlikten önceki 7 günlük süre boyunca 
toplam altı (6) saat boyunca açabilir . 

 



R21. R20-G başına ROBOT Erişim Süresini kullanma izni olan takımlar, ROBOT'larını, 
takımlarının ROBOT ile yarışacakları 2 günlük etkinlikten önceki 7 günlük süre boyunca 
toplam altı (6) saat boyunca açabilir . 

 

Altı saat, takımın istediği şekilde ayrılabilir, ancak hiçbir erişim süresi iki (2) saatten kısa 
olamaz. ROBOT, ROBOT'ta belgelenmesi gereken oturumlar arasında yeniden 
paketlenmelidir 

Kilitlenme Formu 

 

R22. ROBOT'a etkinlikten önce erişilirse, torbadan çıkarma işlemi ROBOT Kilitleme 
formunda belirtilmeli ve ROBOT yeniden torbalanmalıdır. ROBOT aşağıdakilere kadar 
çantada kapalı kalmalıdır: 

 

A. ROBOT Kilitleme Formunuz bir Müfettiş tarafından kontrol edilip onaylandı ve 

B. Çukurlar ROBOT çalışmaları için resmen açılmıştır. 

 

R23. Her bir Yarışmada, takımlar bir İKARLAŞMA İZNİ'e erişebilir. BİRLİKTE 
İZİNLENME, 30 lb'yi aşmayacak statik bir ÜRETİM TİPLERİ setidir. (~ 13 kg.), ROBOT'u 
onarmak ve / veya yükseltmek için kullanılmak üzere, torbalanmış ürünlere ek olarak bir 
olaya (veya ROBOT Erişim Süresi) getirildi. Başka bir ekibin izniyle, ekipler aynı 
zamanda ROBOT'larını onarmak ve / veya yükseltmek için diğer ekibin bir parçası olan 
ÜRETİLEN ÖĞELERE erişebilirler. İZOLASYON İZİN VERME, yalnızca 

Takım başlangıçta Event'e yüklendiğinde yer. Bir Etkinlikte yapılan ürünler bu ağırlık 
sınırına dahil değildir. 

 

Ekipler, YÜKLEME ALMA eşyalarını göstermek için hazır olmalı ve yükleme sırasında 
potansiyel olarak tartılmalarını sağlamalıdır. Bu, ekiplerin KUMAŞLANMIŞ ÖĞELERİ 
getirilecek çukurların dışında saklayamayacağı anlamına gelir 

olay daha sonra. Bu set olaylar arasında değişebilir (yani bir takım çantadan farklı bir 
takım eşya bırakabilir ve / veya bir sonraki takıma getirecek yeni ürünler imal edebilir. 

olay) bir sonraki olaya getirilen ÖĞRETİLEN ÜRÜNLER toplam ağırlığının otuz (30) 
lbs'yi aşmaması koşuluyla. (~ 13 kg.). Bir Event'de bir ekip tarafından erişilebilecek 



COTS veya FABRİKE MADDELERİN (örneğin hammadde) tanımlarını karşılamayan 
COTS maddelerinin veya ürünlerin miktarında herhangi bir kısıtlama yoktur. 

 

2 Günlük Etkinliklere katılan takımlar için, bu ÜRETİLEN ÜRÜNLER ROBOT Erişim 
Süresi boyunca kullanılabilir ve / veya Etkinliğe getirilebilir, ancak toplam ağırlık 30 lbs'yi 
aşamaz. (~ 13 kg.) ROBOT Erişim Dönemi'nde inşa edilen ve ROBOT ile torbalı olan 
ÜRETİLEN ÜRÜNLER bu limitten muaftır. 

R15'ten muaf tutulan olarak belirtilen maddeler de İKARAT İZİNLENDİRME sınırından 
muaftır 

 

Örnek 1: Bir takım, Stop Build Day'den sonra 10 lbs (~ 4 kg.) ÜRETİM ÜRÜNLERİ 
oluşturur. İlk etkinliklerinden önceki ilk ROBOT Erişim Döneminde, bu öğeleri 

ROBOT ve onları ROBOT ile paketleyin. Takım 20 lb'ye kadar getirebilir. (~ 9 kg.) 
FABRİKALİ ÜRÜNLER (torbalarda torbalamadan önce ROBOT'tan çıkarılmış maddeler 
olabilir) 

ROBOT Erişim Dönemi'nin sona ermesiyle birlikte) etkinliğe onlarla birlikte. 

 

Örnek 2: Bir takım, Stop Build Day'ten sonra 30 lbs (~ 13 kg.) ÜRETİM ÜRÜNLERİ 
oluşturur. İlk etkinliklerinden önceki ilk ROBOT Erişim Süreleri boyunca, bu öğeleri 
ROBOT'a yükler ve ROBOT ile paketlerler. Ekip, FABRİKASYONLU ÖĞELERİ 
(Başlangıçta Durdurma Günü'nde paketlenmiş ve ROBOT Erişim Dönemi'nde kaldırılmış 
olanlar dahil) etkinliğe getiremez. 

10.5 TAMPON KURALLARI: 

Bir TAMPON ROBOT çerçevesine takılan gerekli bir montajdır. TAMPONLAR önemlidir, 
çünkü ROBOTS'u diğer ROBOTS ve FIELD elemanları tarafından hasar görmekten / 
zarar görmekten korurlar. Bu kuralları yazarken kullanılan kriterler aşağıdakileri 
içeriyordu: 

• TAMPON çeşitliliğini en aza indirgeyin, böylece ekipler tutarlılık bekleyebilirler 

• TAMPONLAR oluştururken tasarım zorluğu miktarını en aza indirin 

• TAMPON malzemelerinin maliyetini en aza indirin 

Göreceli olarak her yerde bulunan malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak 



R24. ÇERÇEVE PERİMETÖRÜNÜN DİĞER DIŞ DÜZENLERİNİN KÖŞELERİNİ 
KORUMA İÇİN ROBOTLAR GEREKİR. Gerekli koruma için, her bir dış köşenin her bir 
yanına en az 6 inç (~ 16 cm) TAMPON yerleştirilmelidir ve ÇERÇEVE ¼ inç (~ 6 mm) 
içinde uzanır 

PERİMETRE köşesi. FRAME PERIMETER tarafı 12 inç'ten (~ 31 cm) kısa ise, tüm 
tarafın BUMPER ile korunması gerekir (bkz. Şekil 10-3). Yuvarlak veya dairesel bir 
ÇERÇEVE ÇEVRESİ ya da ÇERÇEVE ÇIKARICI kesiminin, sonsuz sayıda köşeye 
sahip olduğu düşünülür, 

tüm çerçeve veya çerçeve parçası tamamen TAMPON (S) ile korunmalıdır. 

R24'te tanımlanan boyut ÇERÇEVE PERİMETRE boyunca ölçülür. TAMPONUN 
ÇERÇEVE PERİMETRE'nin köşesinin dışına taşan kısmı 6 inç (~ 16 cm) gereksinimine 
dahil değildir. 

 



 

 

R25. G23 uyarınca izin verilenler haricinde, TAMPONLAR, tamamen zemin üzerinde 
duran ROBOT'a atıfta bulunarak zemin ile 7½ inç (~ 19 cm) arasındaki sanal yatay 
düzlem arasında yer alan hacim olan TAMPON ZONU'na tamamen yerleştirilmelidir. kat. 
TAMPONLAR yere paralel olmak zorunda değildir. 

Bu ölçüm, ROBOT'un yüksekliğine göre değil, ROBOT'un düz bir zeminde (ROBOT 
konfigürasyonunu değiştirmeden) dinleniyormuş gibi yapılması amaçlanmıştır. 

FIELD halıdan. Örnekler şunları içerir: Örnek 1: FIELD'de gezinirken açılı olan bir 
ROBOT, TAMPON BÖLGESİ dışında. Bu ROBOT hemen hemen düz bir zemine 
aktarılmışsa ve TAMPONLARI TÜKENMEZ BÖLGESİNDE ise, R25'in gereksinimlerini 
karşılar. 

Örnek 2: Bir ROBOT, TAMPONLARI TAMPON BÖLGESİ dışına kaldıran bir 
MEKANİZMASI dağıtır (neredeyse düz bir zemine aktarıldığında). Bu R25'i ihlal ediyor. 

 

R26. TAMPONLAR eklemlenmemelidir (ÇERÇEVE PERİMERİNE göre). 

R27. TAMPONLAR (sadece kapak değil tüm TAMPON), inceleme ve tartımı 
kolaylaştırmak için hızlı ve kolay kurulum ve sökme için tasarlanmalıdır. 

Kılavuz olarak, BUMPERS beş (5) dakikadan daha az bir sürede iki (2) kişi tarafından 
kurulmalı veya kaldırılmalıdır. 

 



R28. Her ROBOT, etkinlikte dağıtılan MATCH programında belirtildiği gibi (MATCH 
Programları bölümünde açıklandığı gibi), ALLIANCE renklerini eşleştirmek için Kırmızı 
veya Mavi TAMPONLAR gösterebilmelidir. TAMPON ROBOT üzerine kurulduğunda, 
aşağıdakiler dışında görünen işaretler kaldırılmaz: 

 

A. R29 uyarınca gerekenler, 

B. TAMPON'un sert parçaları tarafından desteklenmiş kanca ve halka tutturucu veya 
geçmeli tutturucular ve 

C. düz beyaz FIRST, 4¾ inç (~ 12 cm) ile 5¼ inç genişliğinde (~ 13 cm) (yani 

2019 Sanal Kitinde bulunanlarla karşılaştırılabilir. 

 

R29. Takım numaraları, TAVSİYELER üzerinde görüntülenmeli ve konumlandırılmalıdır, 
öyle ki ROBOT'un çevresinde dolaşan bir gözlemci, takımın numarasını herhangi bir 
bakış açısıyla açıkça belirtebilir ve aşağıdaki ek kriterleri yerine getirebilir: 

 

A., strok genişliğinde en az 4 inç (~ 11 cm) yüksek, en az ~ inç (~ 13 mm) ve minimum 
beyaz renkte veya en az 1/16 inç olacak şekilde sıralanan Arapça rakamlardan oluşur. 
(~ 2 mm) 

taslak 

 

½ inç (~ 13 mm) strok genişliği gereksinimi strok çoğunluğu için geçerlidir. Serifler, 
yuvarlatılmış kenarlar, küçük saç çizgileri veya boşluklar vb. Gibi ~ inç'ten (~ 13 mm) 
daha küçük font elemanlarına, strokun çoğunluğu boyutlandırma gereksinimlerini 
karşıladığı ve sayılar belirsiz olduğu sürece izin verilir. 

 

B. ÇERÇEVE DÖNÜCÜSÜNÜN keskin köşelerini (160 dereceden az) dolamamalıdır 

C., logoların veya rakamların simgelerinin yerini alamaz. 

 

Takım numaralarının BUMPER'ın farklı bölümlerine bölünmesine karşı herhangi bir 
yasak yoktur. Amaç, takımın numarasının açıkça görülebilmesi ve açık olması. 



Hakimler, REFERANSLAR, Spikerler ve diğer takımlar rakip ROBOT'ları kolayca 
belirleyebilir. Bu işaretlemenin amacı sadece takım numarasını göstermesidir, 

TAMPON'un yüzey özellikleri. Herhangi bir takım numarası işaretlemesinin parçası 
olarak aşırı malzeme kullanımı, yakından incelenmeye davet edilecektir. 

 

R30. Her TAMPON seti (onları ROBOT'a bağlayan bağlantı elemanları ve / veya yapılar 
dahil) en fazla 15 lbs (~ 6 kg) ağırlığında olmalıdır. 

 

Çok parçalı bir bağlantı sistemi kullanılırsa (örneğin, ROBOT ve BUMPER üzerindeki 
kilitleme braketleri), ROBOT'a kalıcı olarak tutturulmuş elemanlar ROBOT'un bir parçası 
olarak kabul edilir ve BUMPERS'a takılan elemanlar, TAMPON. Her eleman ilgili sistem 
için geçerli tüm kuralları sağlamalıdır. 

 

R31. TAMPONLAR aşağıdaki gibi inşa edilmelidir (bkz. Şekil 10-6): 

A. (inç (nominal) kalın (~ 19mm) 5 inç ± ½ inç (~ 127 mm ± 12.7 mm) yüksek kontrplak 
veya masif, sağlam ahşap ile desteklenmelidir. Kontrplakta küçük boşluk cepleri ve / 
veya erişim delikleri 

TAMPON'un yapısal bütünlüğünü önemli ölçüde etkilemediği sürece desteklemeye izin 
verilir. 

 

Sunta veya suntaların FIRST Robotik Yarışması oyununun zorluklarına dayanması 
muhtemel değildir ve bu nedenle R31-A ile uyumlu değildir. Not: ¾ ”kontrplak şimdi sık 
sık değil gerçek boyuta (23/32”) göre işaretlenir 

nominal boyut 23/32 ”olarak satılan kontrplak, R31-A'nın gerekliliklerini karşılamaktadır.  

 

B. R31-A, -E, -F ve -G'ye göre izin verilen sert TAMPON parçaları FRAME PERIMETER 
öğesinin ötesinde 1 inçten (~ 25 mm) fazla olmamalıdır. 



 

BUMPER minder malzemesi olarak yaklaşık 2½ inç (nominal) yuvarlak, petal veya 
altıgen “havuz eriştesi” (katı veya içi boş) yığınlanmış bir çift kullanın (bkz. Şekil 10-6). 
Kullanılan tüm havuz erişte 

Bir TAMPON setinde (örneğin, Kırmızı TAMPONLAR seti) deforme edilemeyebilir ve 
aynı çap, enine kesit ve yoğunlukta (örneğin tüm yuvarlak oyuk veya tüm altıgen katı) 
olmalıdır. minder 

malzeme kontrplak ucunun dışına 2½ inç (~ 63 mm) kadar uzayabilir (bkz. Şekil 10-7). 
Kumaş kaplamanın uygulanmasına yardımcı olmak için yumuşak tutturucular 

Şekil 10 - 6'daki enine kesit önemli ölçüde değişmediği sürece (örneğin havuz eriştesini 
sıkıştıran bant) havuz kenarındaki erişte ahşabı desteklemektedir. 

Bir ROBOT'ta kullanılan tüm havuz eriştesi, BUMPER-BUMPER teması durumunda 
ROBOT'lar arasında istenen etkileşimi sağlamak için aynı olmalıdır. TAMPONLARI 

çok farklı yapıdaki havuz erişte içerenler, diğer BUMPERS ile etkileşime girdiğinde 
“rampa” etkisine neden olabilir. 

BUMPER kumaşın pürüzsüzleştirilmesinin bir sonucu olarak şehriye sıkıştırması 
deforme olarak kabul edilmez. Bunun ötesindeki herhangi bir sıkıştırma, ör. erişteyi 
düzleştirmek amacıyla, deformasyon ve R31-C ihlalidir. 

 



D. sağlam, pürüzsüz bir bezle örtülmelidir. (Şekil 10-6'daki kesitin önemli ölçüde 
değiştirilmemesi şartıyla, R28'e uyması gerekirse, birden fazla bez ve dikiş katmanına 
izin verilir). 

1000D Cordura ise ipek ve yatak takımları dayanıklı kıyafetler olarak kabul edilmez. 
TAMPON rengine uygun bant (ör. Gaffers bant) geçici olarak küçük delikler açmaya izin 
verilir. 

BUMPER ROBOT üzerine monte edildiğinde, bez ahşap ve havuz erişte malzemesinin 
tüm dış yüzeylerini tamamen kaplamalıdır. TAMPON'u ören kumaşın rengi katı olmalıdır. 

 

E. isteğe bağlı olarak, Şekil 10-6 veya diğer bağlantı elemanlarında (örneğin zımba 
tellerinde gösterildiği gibi) metal açı kullanın. 

F. isteğe bağlı olarak, TAMPON segmentlerini tutturmak için metal braketler kullanın 
(örneğin, açılı veya sac) (bkz. Şekil 10-5). 

 

 

G., ana yapıya / çerçeveye sıkı, sağlam bir bağlantı oluşturmak için ROBOT'un 
ÇERÇEVE ÇERÇEVESİNE sağlam bir sabitleme sistemiyle bağlanmalıdır (örn. Kanca 
ve halka, bant veya kravat sargısı ile tutturulmamış). Bağlama sistemi, güçlü oyun 
oynamaya dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. Tüm çıkarılabilir bağlantı elemanları 
(örneğin cıvatalar, kilitleme pimleri, boru pimleri vb.) 

TAMPONLAR parçası olarak kabul edilir. 



 

R32. TAMPONLAR arasındaki köşe derzleri havuz erişte malzemesi ile doldurulmalıdır. 
Uygulama örnekleri, Şekil 10-7'de gösterilmektedir. 

 

R33. TAMPONLAR ROBOT'un yapısı / çerçevesi ile desteklenmelidir (bkz. Şekil 10-8). 
Desteklendiği düşünüldüğünde, her TÜM ahşap bölümünün her bir ucunda minimum ~ 
inç (~ 13 mm), ÇERÇEVE PERİMETRE (≤¼ inç boşluk) ile desteklenmelidir. “Ends”, 
R31-B'nin izin verdiği ÇERÇEVE PERİMERİNİ aşan sert TAMPON parçalarını hariç 
tutar. Ek olarak, destek malzemesi ile çerçeve arasındaki boşluk: 

A., ¼ inç'ten (~ 6 mm) daha derin olmamalıdır veya 

B. en fazla 8 inç (~ 20 cm) genişliğinde 



 

10.6 MOTOR AKTUATORLERI: 

 

Motor Adı Parça Numaraları Mevcut 

CIM FR801-001 

M4-R0062-12 

AM802-001A 

217-2000 

PM25R-44f-1005 

PM25R-45F-1004 

PM25R-45F-1003 

PMR25R-45F-1003 

PMR25R-44f-1005 

am-0255 

West Coast Ürünleri RS775 

profesyonel 

217-4347 

Banebots am-3830 



M7-RS775-18 

RS775WC-8514 

M5 - RS550-12 

RS550VC-7527 

RS550 

AndyMark 9015, 0912 

VEX ÇANTA 217-3351 

VEX mini-CIM 217-3371 

AndyMark PG am-2161 (alt. PN am-2765) am-2194 (alt. PN am-2766) 

KOP Otomotiv motorları Denso AE235100-0160 

Denso 5-163800-RC1 

Denso 262100-3030 

Denso 262100-3040 

Bosch 6 004 RA3 194-06 

Kar Üfleyici Motorlu am-2235 

AndyMark NeveRest am-3104 

AndyMark RedLine Motor am-3775, am-3775a 

Nidec Dinamo BLDC Motor am-3740 DM3012-1063 

REV Robotik NEO Fırçasız REV-21-1650 

Elektriksel solenoid aktüatörler, 1 inç (nominal) stroktan büyük değil ve nominal 
elektrik giriş gücü 10 volttan (W) fazla olmamalıdır ve 12 volt (VDC) 'de sürekli 
çalışma Sabit sürücü motorları veya fanlar: herhangi bir Kickoff Kitine dahil, 
dağıtılmış FIRST Choice, yasal motor kontrol ünitesinin bir parçası (üretici 
tarafından sağlanan aksesuarlar dahil) veya yasal bir COTS hesaplama cihazının 
bir parçası olarak COTS hesaplama cihazlarında bulunan fabrikada kurulan 
titreşim ve otofokus motorları 

(örneğin bir akıllı telefondaki gürültülü motor). PWM COTS perakende satış fiyatı 
75 $ <olan servolar. Cihazın montajı kolaylaştırmak dışında değiştirilmemesi 



koşuluyla, bir COTS sensörüne entegre motorlar (örneğin, LIDAR, tarama sonarı, 
vb.) 

 

Servolar için, roboRIO'nun 6V rayındaki (12.4W elektrik giriş gücü) maksimum 2,2 
A akım çıkışı ile sınırlı olduğunu unutmayın. Takımlar toplam servo gücünden 
emin olmalı 

kullanım her zaman bu sınırın altında kalır. 

 

ROBOT'a izin verilen geniş motor miktarları göz önüne alındığında, takımların 
ROBOT'un tasarımı ve yapımı sırasında ROBOT aküsünden kullanılabilecek toplam 
gücü göz önünde bulundurmaları önerilir. Aynı anda birçok motordan büyük miktarda 
akım çekmek, ROBOT akü geriliminde, ana kesicinin açılmasına veya roboRIO'nun 
kararmama korumasını tetiklemesine neden olabilecek düşmelere neden olabilir. 
RoboRIO brownout koruması ve PDP kullanarak akım çekme ölçümü hakkında daha 
fazla bilgi için, bkz. RoboRIO Brownout ve Güncel Çekimi Anlama. 

 

R35. Herhangi bir motorun entegre mekanik ve elektrik sistemi değiştirilmemelidir. 
ROBOT'ta kullanılan motorlar, servolar ve elektrik solenoidleri, aşağıdakiler dışında 
hiçbir şekilde değiştirilmemelidir: 

A. Montaj dirsekleri ve / veya çıkış mili / arayüzü, 

motorun ROBOT'a ve çalıştırılan parçaya fiziksel bağlantısı. 

B. Elektriksel giriş kabloları gerektiği kadar kısaltılabilir ve ek kablolara konektörler veya 
ekler eklenebilir. 

C. Cam motorlarındaki kilitleme pimleri (P / N: 262100-3030 ve 262100-3040) 
çıkarılabilir. 

D. Tablo 10-1'de listelenen KOP Automotive motorlarındaki konektör mahfazaları, 
kurşun bağlantılarını kolaylaştırmak için değiştirilebilir. 

E. Servolar, üretici tarafından belirtilen şekilde modifiye edilebilir (örn. Sürekli rotasyon 
için yeniden programlama veya modifikasyon). 

F. Nidec Dynamo BLDC Motorun kablo demeti, FIRST tarafından "Denetleyicili Nidec 
Dynamo BLDC Motor" Screensteps makalesinde belgelendiği şekilde değiştirilebilir. 

 



Bu kuralın amacı, ekiplerin herhangi bir motorun yapısal bütünlüğünü potansiyel olarak 
tehlikeye atarak ağırlık azaltma değil, montaj tırnaklarını ve benzerlerini değiştirmelerini 
sağlamaktır. Motorun bütünleşik mekanik ve elektrik sistemi değiştirilmemelidir. Önceki 
KOP Pencere motorları ve Bosch motoru için, vites kutusunun motora entegre olarak 
kabul edildiğine dikkat edin, bu nedenle motorun vites kutusu olmadan 
kullanılamayacağını unutmayın. 

R36. R34'te izin verilen COTS hesaplama cihazlarının sensörlerine entegre servolar, 
fanlar veya motorlar hariç, her aktüatör bir güç düzenleme cihazı tarafından kontrol 
edilmelidir. ROBOT'ta izin verilen aktüatörler için tek güç düzenleme cihazları 
aşağıdakileri içerir: 

A. Motor Kontrolörleri 

i. DMC 60 / DMC 60c Motor Kontrol Cihazı (P / N: 410-334-1, 410-334-2) 

ii. Sadece PWM'ye bağlı Jaguar Motor Kontrol Cihazı (P / N: MDL-BDC, MDL-BDC24 ve 
217-3367) 

iii. Yalnızca integral aktüatörü kontrol eden Nidec Dynamo BLDC Motorlu Kontrol Cihazı 
(P / N 840205- 000, am-3740) 

iv. SD540 Motor Kontrol Cihazı (P / N: SD540x1, SD540x2, SD540x4, SD540Bx1, 
SD540Bx2, 

SD540Bx4, SD540C) 

v. Spark Motor Kontrol Cihazı (P / N: REV-11-1200) 

vi. Spark MAX Motor Kontrol Cihazı (P / N: REV-11-2158) 

vii. Talon Motor Kontrol Cihazı (P / N: CTRE_Talon, CTRE_Talon_SR ve am-2195) 

viii. Talon SRX Motor Kontrol Cihazı (P / N: 217-8080, am-2854, 14-838288) 

ix. Victor 884 Motor Kontrol Cihazı (P / N: VICTOR-884-12 / 12) 

x. Victor 888 Motor Kontrol Cihazı (P / N: 217-2769) 

xi. Victor SP Motor Kontrol Cihazı (P / N: 217-9090, am-2855, 14-868380) 

xii. Victor SPX Motor Kontrol Cihazı (P / N: 217-9191, 17-868388, am-3748) 

 

B. Röle Modülleri 



i. Spike H-Köprü Rölesi (P / N: 217-0220 ve SPIKE-RELAY-H) 

ii. Otomasyon Doğrudan Röle (P / N: AD-SSR6M12-DC-200D, 
AD-SSRM6M25-DC-200D, ADSSR6M45-DC-200D) 

C. Pnömatik kontrolörleri 

ben. Pnömatik Kontrol Modülü (P / N: am-2858, 217-4243) 

Not: Otomasyon Doğrudan Röleleri tek yönlüdür. R37'ye göre, iki yönlü kontrol sağlamak 
amacıyla birlikte kablolanmayabilirler. 

R37. Her bir güç düzenleme cihazı, Tablo 10-2'ye göre elektrik yüklerini kontrol edebilir. 
Aksi belirtilmedikçe, her bir güç düzenleme cihazı bir ve sadece bir elektrik yükünü 
kontrol edecektir. 

Elektrik yükü 

Motor 

Denetleyici Röle Modülü 

Pnömatik 

kontrolör 

CIM 

AndyMark 9015 

WCP RS775 Pro 

VEXpro ÇANTA / mini-CIM 

Banebots 

AndyMark RedLine Motor 

REV Robotik NEO Fırçasız 

Evet hayır hayır 

KOP Otomotiv Motorları 

AndyMark PG 

Kar Üfleyici Motor 

Asla dinlenme 



Evet 

(başına en fazla 2 

kontrol) 

Evet Hayır 

Nidec Dynamo BLDC Motorlu 

kontrolör 

Evet 

(entegre 

kontrolör 

sadece) 

Hayır hayır 

Kompresör Hayır Evet Evet 

Pnömatik Solenoid Valfler Hayır Evet1 Evet 

(Kanal başına 1) 

Elektrik Solenoidleri Evet1 Evet1 Evet 

(Kanal başına 1 

ÖZEL DEVRELER2 Evet1 Evet1 Evet 

(Kanal başına 1) 

1 Birden fazla düşük yük, pnömatik solenoid valf (sadece röle), elektrik 
solenoidleri veya ÖZEL DEVRELER tek bir röle modülüne veya motor kontrol 
cihazına bağlanabilir. Bu, bir (1) röle modülünün veya motor kontrol ünitesinin 
çoklu pnömatik hareketler veya çoklu ÖZEL DEVRELER sürmesine izin verir. Bu 
şekilde kullanılan bir röle modülüne başka hiçbir elektrik yükü bağlanamaz. 

2 ÖZEL BİR DEVRE, ROBOT'un motorlar, pnömatik solenoidler, roboRIO, PDP, 
PCM, VRM, RSL, 120A kesici, motor kontrolörleri, röle modülleri (R36-B başına), 
kablosuz köprü veya bataryalar dışındaki herhangi bir elektrik bileşenidir. 

R38. Servolar şunlardan birine ve yalnızca birine bağlı olmalıdır: 



A. roboRIOdaki PWM PORTS 

B. WCP Spartan Sensör Kartındaki PWM PORTS (P / N: WCP-0045) 

C. REV Robotik Servo Güç Modülü (P / N: REV-11-1144) 

 

10.7 ELEKTRIK DAGITIMI: 

Güvenliği sağlamak için, bu bölümdeki kurallar sadece ROBOT MAÇLAR ALAN 
ÇALIŞIYORDA değil, etkinlik sırasında daima geçerlidir. 

 

R39. ROBOT için yarışma sırasında tek yasal elektrik enerjisi kaynağı olan ROBOT 
aküsü, aşağıdaki özelliklere sahip, dökülmeyen sızdırmaz bir kurşun asit (SLA) aküsü 
olmalıdır: 

A. Nominal gerilim: 12V 

B. 20 saatlik deşarj hızında nominal kapasite: minimum 17Ah, maksimum 18.2Ah 

C. Şekli: Dikdörtgen 

D. Nominal Boyutlar: Her boyut için 7.1 inç x 3 inç x 6.6 inç, +/- .1 inç (~ 180 mm x 

76mm x 168 mm, her boyut için +/- 2,5 mm) 

E. Nominal ağırlık: 11 lbs. ila 14,5 lbs. (~ 5 kg. İla 6.5 kg.) 

F. Terminaller: Somun ve civata stili 

Bu kriterleri karşılayan pillere örnekler: 

a. Enersys (P / N: NP18-12, NP18-12B, NP18-12BFR) 

b. MK Bataryası (P / N: ES17-12) 

c. Pil Takımı (P / N: SLA-12V18) 

d. Sigma (P / N: SP12-18) 

e. Evrensel Batarya (P / N: UB12180) 

f. Güç Devriyesi (P / N: SLA1116) 

g. Werker Bataryası (P / N: WKA12-18NB) 



h. Güç Soniği (P / N: PS-12180NB) 

ben. Yuasa (P / N: NP18-12B) 

j. Panasonic (P / N: LC-RD-1217) 

k. Eyaletlerarası Piller (P / N: BSL1116) 

l. Duracell Ultra Batarya (P / N: DURA12-18NB) 

Ekipler, yukarıda listelenmemiş herhangi bir pilin teknik özelliklerini belgelemeleri 
istenebileceğinin farkında olmalıdır. Piller, üreticinin teknik özelliklerine uygun olarak şarj 
edilmelidir. (Daha fazla bilgi için lütfen İLK Güvenlik Kılavuzuna bakın.) 

R40. COTS 100Wh veya daha az (5V'da 20000mAh) ve port başına 2,5 Amp maksimum 
çıkış kapasitesine sahip USB pil paketleri veya COTS hesaplama cihazına veya 
bağımsız bir kameraya (ör. Dizüstü bilgisayar pilleri, GoPro tarzı kamera vb. .) COTS 
hesaplamaya güç sağlamak için kullanılabilir 

aygıtlar ve COTS hesaplama cihazına bağlı herhangi bir çevre COTS giriş veya çıkış 
aygıtları: 

A. güvenli bir şekilde ROBOT'a bağlandı. 

B. sadece değiştirilmemiş COTS kabloları kullanarak bağlanır 

C. üreticinin tavsiyelerine göre tahsil 

R41. Bir ROBOT pili şarj etmek için kullanılan herhangi bir pil şarj cihazında ilgili 
Anderson SB bulunmalıdır. 

konektör monte edildi. 

 

R42. Bir ROBOT pili şarj etmek için kullanılan herhangi bir pil şarj cihazı, 6 Amp tepe şarj 
akımını aşacak şekilde kullanılamaz. 

 

R43. ROBOT'da, güç sağlamak için kullanılmış olsunlar olmasın, R39 ve R40'da izin 
verilenler dışında pil kullanılmamalıdır. 

 

Bu, örneğin takımların ROBOT'larına ekstra ağırlık olarak ilave pil kullanamayacağı 
anlamına gelir. 



 

R44. ROBOT bataryası, ROBOT'un herhangi bir yönelime yerleştirilmesi veya 
yerleştirilmesi dahil olmak üzere güçlü ROBOT etkileşimi sırasında yerinden çıkmayacak 
şekilde sabitlenmelidir. 

 

R45. ROBOT aküsündeki her bir elektrik terminali, ana kesici ve kabloya bağlantıları 
(pabuçları, soyulmuş kablo uçları vb.) Her zaman tamamen yalıtılmalıdır. 

 

R46. ROBOT tarafından kullanılan (yani bir MATCH başında depolanan) elektriksel 
olmayan enerji kaynakları sadece aşağıdaki kaynaklardan gelecektir: 

A. Pnömatik sistemde depolanan ve R86 ve R87'ye göre tahsil edilmiş basınçlı hava, 

B. ROBOT ağırlık merkezinin rakımındaki bir değişiklik, 

C. ROBOT parçalarının deformasyonu ile elde edilen depolama, 

D. kapalı döngü COTS pnömatik (gaz) şokları ve 

E. hava dolgulu (pnömatik) tekerlekler 

R47. Bir (1) ROBOT batarya, bir çift Anderson Power Products (veya APP) 2 kutuplu SB 
tipi konnektör, bir (1) ana 120 amper (120A) yüzey montajlı devre kesici (Cooper 
Bussman P / N: CB185) -120, CB185F-120, CB285-120) ve bir (1) CTR Elektronik Güç 
Dağıtım Paneli (PDP, P / N: am-2856, 217-4244, 14-806880) 6 AWG'ye (7) 
bağlanacaktır. SWG veya 16 mm2) bakır tel veya daha büyük, ek aygıt veya değişiklik 
göstermeden, Şekil 10-9'da gösterildiği gibi. 

“SB tipi”, SBS'yi veya SB ile başlayan diğer parça tiplerini değil, sadece SB tipini 
(örneğin, SB-50, SB-120 vb.) Belirtir. İLK tarafından sağlanan tüm piller (Yedek Parçalar 
ve uluslararası aküler) takılı olmayan Kırmızı veya Pembe SB50 konektöre sahip 
olacaktır. 2019 KOP eşde bulunan pembe konektörler, Red SB50 konektörüyle birlikte. 



 

R48. Tüm devreler, R53 ve R55'te listelenenlerin haricinde, tek bir korumalı 12VDC 
WAGO konektör çiftine (yani, Şekil 10-9'da gösterildiği gibi Yük Terminalleri) bağlanmalı 
ve bunlara güç sağlamalıdır. 1) CTR Electronics Güç Dağıtım Paneli, M6 kapak 
vidalarını değil. 

R49. Tüm Kontrol Sistemi BİLEŞENLERİ de dahil olmak üzere tüm kablolama ve 
elektrikli cihazlar, ROBOT çerçevesinden elektriksel olarak izole edilecektir. ROBOT 
çerçevesi elektrik akımı taşımak için kullanılmamalıdır. 

R49, PDP'ye bağlı APP konnektörü içindeki (+) veya (-) postu ile ROBOT üzerindeki 
herhangi bir nokta arasında> 3kΩ direnç gözlemlenerek kontrol edilir. Metal kasalı tüm 
yasal motor kontrolörleri elektriksel olarak izole edilmiştir. Doğrudan ROBOT çerçeve 
BİLEŞENLERİNE monte edilebilirler. Bazı kameraların, dekoratif ışıkların ve sensörlerin 
(örneğin, Axis 206 kamera, bazı kodlayıcılar, bazı IR sensörleri vb.) Topraklı kasalara 
sahip olduğunu unutmayın. Bu cihazların R49'a uygunluğu sağlamak için ROBOT 
çerçevesinden elektriksel olarak izole edilmesi gerekir. 

 

R50. 120A devre kesicisine, ROBOT'un dışından hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilir 
olmalıdır. Bu ROBOT'ta izin verilen tek 120A devre kesicidir. 

 

“Hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilir” olarak kabul edilmeyen örnekler, bir erişim paneli 
veya kapı ile kaplı veya üzerine, hemen altına veya hemen hareket etmeye bitişik olarak 
yerleştirilmiş kesicileri içerir 



BİLEŞENLERİ. 120A devre kesicinin bulunduğu yerin açıkça ve açık bir şekilde 
etiketlenmesi şiddetle tavsiye edilir, böylece bir MATCH sırasında FIELD PERSONELİ 
tarafından kolayca bulunabilir. 

R51. PDP, ilgili kablolama ve tüm devre kesiciler, Muayene için kolayca görünebilmelidir. 

R52. Aktüatör olmayan (R34'de belirtilen) veya çekirdek Kontrol Sistemi öğesi olmayan 
tüm aktif elektrikli ürünler 

  R73) 'de belirtilen bir ÖZEL DEVRE olarak kabul edilir. ÖZEL DEVRELER 24 V'u aşan 
voltaj üretmemelidir. 

R53. RoboRIO güç girişi, Şekil 10-10'da gösterilen PDP üzerindeki özel besleme 
terminallerine bağlanmalıdır. Bu terminallere başka hiçbir elektrik yükü bağlanmamalıdır. 

 

R54. Kablosuz Köprü (Radyo) gücü, doğrudan bir CTR Elektronik Voltaj Düzenleyici 
Modülünün (VRM) 12V / A çıkışıyla (P / N: am-2857, 217-4245) verilmelidir ve bu 
terminallere bağlı tek yük olmalıdır. 

 

Bu kablo bağlantısının 2015 yılında kullanılan radyonun kablolarından farklı olduğunu, 
ancak 2016-2018 arasındaki kablolarla aynı olduğunu unutmayın. OM5P-AN veya 
OM5P-AC ile 2015 VRM kullanılırken radyo, radyo, “Radyo” etiketli terminallere değil 
yukarıda açıklandığı gibi bağlanmalıdır. 

Bunun, radyoyu çalıştırmak için herhangi bir aktif POE Enjektör cihazının kullanılmasını 
yasakladığını, ancak VRM gücünü “18-24v POE” etiketli radyo portuna takılı bir Ethernet 

kablosuna enjekte etmek için hiçbir PASİF KONTROLLER kullanılmasının 
yasaklanmadığını unutmayın. 



 

Bunun, radyoyu çalıştırmak için herhangi bir aktif POE Enjektör cihazının kullanılmasını 
yasakladığını, ancak VRM gücünü “18-24v POE” etiketli radyo portuna takılı bir Ethernet 
kablosuna enjekte etmek için hiçbir PASİF KONTROLLER kullanılmasının 
yasaklanmadığını unutmayın. 

 

R55. R54 başına Kablosuz Köprü'ye güç sağlayan VRM, Şekil 10-12'de gösterildiği gibi 
PDP'nin yanındaki ana WAGO konektörlerine değil, PDP'nin sonundaki belirlenmiş 
besleme terminallerine bağlanmalıdır. Tek bir TO Elektronik Pnömatik Kontrol Modülü 
(PCM, P / N: am-2858) hariç, bu PDP terminallerine başka hiçbir elektrik yükü 
bağlanmayacaktır. 

 

Lütfen Kablosuz Köprü kablolama bilgileri için FRC Kontrol Sisteminin Kablolamasına 
bakın. 

R56. PDP'deki her WAGO konektörüne yalnızca bir kablo bağlanacaktır. 

 

Devre gücünün çok noktalı dağıtımı gerekliyse (örneğin, bir 20A devresinden çoklu 
PCM'lere ve / veya VRM'lere güç sağlamak için), o zaman gelen tüm teller uygun şekilde 
olabilir 

ana kabloya (örneğin yalıtımlı bir terminal bloğu, kıvrımlı bağlantı ya da lehimli kablo 
bağlantı parçası kullanılarak) eklenmiş ve devreyi güçlendirmek için WAGO konektörüne 
yerleştirilmiş tek ana kablo yer almaktadır. 

 

R57. PDP'de kullanım için izin verilen tek devre kesiciler şunlardır: 

A. Yapış Eylem VB3-A Serisi, F57 terminal stili. 

B. Snap Action MX5-A veya MX5-L Serisi, 40A dereceli ve Dusuk. 



 

R58. PDP’deki sigortalar yalnızca fonksiyonel olarak aynı sigortalarla değiştirilmelidir 
(PDP’de yazdırılan değerlerle eşleşen mini otomotiv bıçak sigortaları). 

 

R59. Her branşman devresi, Tablo 10-3'e göre PDP'de bir ve sadece bir devre kesici ile 
korunmalıdır. Bu devreyi besleyen kesiciye başka hiçbir elektrik yükü bağlanamaz. 

 

Dal Devresi 

Şalter 

değer 

Miktar izin 

Kırıcı başına 

40A'ya Kadar Motor Kontrol Cihazı 1 

ÖZEL DEVRE 40A'ya kadar 1 

Tablo 10-1 uyarınca izin verilen fanlar 

Zaten COTS bilgi işlem cihazlarının bir parçası 20A'ya kadar Limit yok 

Spike Röle Modülü 20A'ya Kadar 1 

Otomasyon Doğrudan Röle 12A (* 6M12 *) 10A'ya kadar 1 

Otomasyon Doğrudan Röle 25A (* 6M25 *) 20A'ya kadar 1 

Otomasyon Doğrudan Röle 40A (* 6M40 *) 40A'ya kadar 1 

PCM - kompresör 20A 1 ile 

Ek VRM (radyo dışı) / Ek 

PCM (kompresörsüz) toplam 20A 3 

 

R59, PDP'de daha küçük değerli kesicilerin veya ek koruma için CUSTOM CIRCUITS 
içindeki sigorta veya kesicilerin kullanılmasını yasaklamaz. 



 

R60. Tüm devreler uygun boyutta yalıtımlı bakır tel ile kablolanmalıdır (SİNYAL SEVİYE 
kabloları bakır olmak zorunda değildir): 

 

Uygulama minimum tel boyutu 

31 - 40A korumalı devre 12 AWG 

(13 SWG veya 4 mm2) 

21 - 30A korumalı devre 14 AWG 

(16 SWG veya 2,5 mm2) 

6 - 20A korumalı devre 18 AWG 

(19 SWG veya 1 mm2) Özel PDP terminalleri ile VRM veya PCM arasında 

PCM'den kompresör çıkışları 

PDP ve roboRIO 22 AWG arasında 

A5A korumalı devre (22 SWG veya 0,5 mm2) 

VRM 2A devreleri 24 AWG 

(24 SWG veya .25mm2) 

roboRIO PWM portu 26 AWG çıkışı verir 

(27 SWG veya 0,14 mm2) 

SİNYAL SEVİYE devreleri (yani A1A çeken devreler) 

sürekli ve> 1A veremeyen bir kaynağa sahip, 

roboRIO PWM olmayan çıktılar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir, 

CAN sinyalleri, PCM Solenoid çıkışları, VRM 500mA çıkışları 

ve Arduino çıkışları) (28 AWG) 

 

Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilen veya orijinal olarak yasal cihazlara bağlı olan 
teller cihazın bir parçası ve varsayılan olarak yasaldır. Bu teller R60'tan muaftır. 



 

R61. Dal devreleri, tüm elektrik yolu uygun şekilde ölçülmüş / derecelendirilmiş 
elemanlar içerdiği sürece COTS konektörleri, ek yerleri, COTS esnek / yuvarlanma / 
kayma kontakları ve COTS kayma halkaları gibi ara elemanları içerebilir. 

 

R62. Sabit kutuplu tüm SIGNAL LEVEL kabloları (yani röle modülleri, motor kontrol 
cihazları veya sensörler çıkışları hariç), üreticiden tüm uzunlukları boyunca aşağıdaki 
gibi renk kodlamalıdır: 

 

A. Pozitif üzerinde kırmızı, sarı, beyaz, kahverengi veya şeritli siyah (ör. + 24VDC, + 
12VDC, 

+ 5VDC, vb.) Bağlantılar 

B. Bağlantıların ortak veya negatif tarafı (-) için siyah veya mavi. 

Aslen yasal cihazlara bağlı teller, cihazın bir parçası ve varsayılan olarak yasal kabul 
edilir. POE kablolarında kullanılan Ethernet kablosu, farklı bir renk standardı kullanabilir. 
Bu tür teller R62'den muaftır. 

 

R63. ÖZEL DEVRELER, ROBOT bataryası, PDP, motor kontrolörleri, röleler (R36-B'ye 
göre), motorlar ve aktüatörler (R34'e göre), pnömatik solenoid valfler veya ROBOT 
kontrol sisteminin diğer unsurları (açıkça öğeler arasındaki güç yollarını doğrudan 
değiştirmeyecektir. R73) 'de belirtilmiştir. Özel yüksek empedanslı voltaj izleme veya 
düşük empedanslı akım izleme devresi 

ROBOT çıkışları üzerindeki etki tutarsız ise, ROBOT’un elektrik sistemi kabul edilebilir. 

 

Motor kablolarına veya PWM kablolarına bir gürültü filtresi bağlanabilir. Bu filtreler, ÖZEL 
DEVRELER olarak kabul edilmeyecek ve R63 veya R80'in ihlali olarak 
değerlendirilmeyecektir. Kabul edilebilir sinyal filtreleri tamamen yalıtılmalı ve 
aşağıdakilerden biri olmalıdır: 

• Bir mikrofarad (1 µF) veya daha az, polarize olmayan, kapasitörün üzerine 
uygulanabilir. 

ROBOT'unuzdaki herhangi bir motorun güç uçları (gerçek motor uçlarına mümkün 
olduğunca yakın). 



• Bir servo besleyen PWM kontrol sinyali için bir şönt yük olarak bir direnç kullanılabilir. 

10.8KONTROL KUMANDA VE SINYAL SISTEMI : 

R64. ROBOTLAR bir (1) programlanabilir Ulusal Araçlar roboRIO (P / N:) üzerinden 
kontrol edilmelidir. 

am3000), görüntü sürümü FRC 2019 v12 veya üstü ile. 

 

Tüm güç düzenleme aygıtlarını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için roboRIO'dan 
kaynaklanan komutlar sağlandığı takdirde, ortak işlemcileri yasaklayan kurallar yoktur. 
Buna yasal olarak CAN-Bus'a bağlanmış motor kontrolörleri de dahildir. 

 

R65. Her etkinlikte ekip numaranıza uygun şifreleme anahtarıyla yapılandırılmış bir (1) 
OpenMesh Kablosuz Köprü (P / N: OM5P-AN veya OM5P-AC), ROBOT ile iletişim 
kurmak için izin verilen tek cihazdır. maç sırasında. 

 

R66. RoboRIO Ethernet PORT, güç konektörüne en yakın "18-24 vPOE" etiketli 
Kablosuz Köprü PORT'una (doğrudan, bir ağ anahtarı veya CAT5 Ethernet örgüsü 
aracılığıyla) bağlanmalıdır. 

 

 

Not: roboRIO ile telsiz arasına bir anahtar yerleştirmek, ALAN'daki roboRIO bağlantı 
sorunlarını gidermek için ALAN PERSONELİNİN kabiliyetini engelleyebilir. Takımlar 
istenebilir 

sorun giderme çabalarının bir parçası olarak doğrudan radyodan roboRIO'ya bağlanmayı 
denemek için. 

 

R67. ROBOT ve OPERATÖR KONSOLU arasındaki iletişim aşağıdaki gibi 
sınırlandırılmıştır: 

 

A. Ağ bağlantı noktaları: 



I. HTTP 80: ROBOT üzerindeki düğmeyle bağlı kamera, iki yönlü 

ii. HTTP 443: ROBOT üzerindeki düğmeyle bağlı kamera, iki yönlü 

iii. UDP / TCP 554: h.264 kamera akışı için gerçek zamanlı akış protokolü, iki yönlü 

iv. UDP 1130: Tek yönlü ROBOT kontrol verileri 

v. UDP 1140: ROBOT-Dashboard durum verileri, tek yönlü 

vi. UDP / TCP 1180-1190: Kamera roboRIO'yu USB ile bağladığında, çift yönlü 
roboRIO'dan Sürücü İstasyonuna kamera verileri. 

vii. TCP / UDP 1250: İki yönlü CTRE Diagnostics Server 

viii. TCP 1735: SmartDashboard, iki yönlü 

ix. UDP / TCP 5800-5810: Takım Kullanımı, iki yönlü 

Ekipler bu portları yukarıda belirtildiği gibi kullanmazlarsa diledikleri gibi kullanabilirler 
(yani, eğer ekip kamerayı USB'de kullanmamayı seçerse, TCP 1180, ROBOT ile DS 
arasında ileri ve geri veri iletmek için kullanılabilir). 

 

B. Bant genişliği: en fazla 4 Mbits / saniye. 

 

 

4 Mbit limitinin kesinlikle Kablosuz Köprü tarafından uygulanacağını unutmayın. FMS 
Beyaz Bülteni, bant genişliği kullanımının nasıl kontrol edileceği ve optimize edileceği 
konusunda daha fazla ayrıntıya sahiptir. FIRST, ekiplerin tam 4 Mbits / saniye veri hızına 
(ROBOT kontrolü ve durumu için kullanılan yaklaşık 100 Kbit ile) erişebilmelerini 
sağlayan kablosuz bir ortam sağlamak için her türlü çabayı gösterse de, bazı durumlarda 
kablosuz koşullar bu duruma uymayabilir. 

 

 

R68. RoboRIO, DRIVER Station yazılımı ve Wireless Bridge, 2019 Kontrol Sistemine 
Başlarken bölümünde açıklanan prosedürlere göre doğru takım numarasına karşılık 
gelecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

 



R69. Tüm sinyaller, OPERATÖR KONSOL'undan kaynaklanmalı ve ARENA Ethernet 
ağı üzerinden ROBOT'a iletilmelidir. 

 

R70. R65 ve R69 uyarınca gerekenler dışında, ROBOT'la veya ROBOT ile iletişim 
kurmak için hiçbir kablosuz iletişim şekli kullanılamaz. 

 

Görsel-spektrumdaki sinyalleri kullanan cihazlar (örn. Kameralar) ve insan kaynaklı 
komutlar almayan RF olmayan sensörler (örn. “Işın kırma” sensörleri veya ROELOT'ta 
FIELD elementlerini tespit etmek için kullanılan IR sensörler) kablosuz iletişim değildir 
cihazlar ve dolayısıyla R70 geçerli değildir. 

 

R71. Kablosuz Köprü, ROBOT'a, teşhis ışıklarının ARENA personeli tarafından 
görülebileceği şekilde monte edilmelidir. 

 

Ekiplerin kablosuz köprüyü, motorlar, PCM (ler) ve VRM'ler gibi ses üreten cihazlardan 
uzağa monte etmeleri önerilir. 

 

R72. ROBOTS, en az bir (1), ancak ikiden fazla (2) tanısal ROBOT Sinyal Işığı (RSL) 
kullanmamalıdır (P / N: 855PB-B12ME522) 

 

Herhangi bir RSL olmalıdır 

 

A. ROBOT'un önünde ROBOT önünde üç 3 fit (~ 100 cm) dururken kolayca 
görülebilecek şekilde monte edilmiş, 

B. roboRIO üzerindeki “RSL” besleme terminallerine bağlı, 

C. katı ışık çalışması için kablolu, 

 

Bağlantı detayları için 2019 FRC Kontrol Sisteminin Bağlanması bölümüne bakınız. 

 



R73. DRIVER Station yazılımı, roboRIO, Güç Dağıtım Paneli, Pnömatik Kontrol 
Modülleri, 

Voltaj Regülatörü Modülleri, RSL, 120A kesici, motor kontrolörleri, röle modülleri 
(R35-B'ye göre), Kablosuz Köprü ve aküler hiçbir şekilde değiştirilemez, değiştirilemez 
veya ayarlanamaz (kurcalama, kesme, işleme, yeniden kablolama, aşağıdaki istisnalar 
hariç, sökme, boyama vb.): 

 

DRIVER Station uygulamasının Gösterge Tablosundan ayrı bir uygulama olduğunu 
lütfen unutmayın. DRIVER Station yazılımı değiştirilmeyebilir, ancak ekiplerin Dashboard 
kodlarını özelleştirmesi beklenir. 

 

A. roboRIO'daki kullanıcı tarafından programlanabilen kod özelleştirilebilir. 

B. Motor kontrolörleri kullanım kılavuzlarında açıklandığı gibi kalibre edilebilir. 

C. Fanlar motor kontrol cihazlarına takılabilir ve güç girişi terminallerinden güç alabilir. 

 

D. Kompresörü çalıştırıyorsanız, bir Spike H-Bridge Rölesindeki sigorta 20A Snap-Action 
devre kesici ile değiştirilebilir. 

E. Kablolar, kablolar ve sinyal hatları, cihazlarda sağlanan standart bağlantı 
noktalarından bağlanabilir. 

F. Cihazı OPERATÖRE takmak için bağlantı elemanları (yapıştırıcılar dahil) kullanılabilir. 

CONSOLE veya ROBOT veya kabloları cihaza sabitlemek için. 

G. Isı iletimini iyileştirmek için termal arayüz malzemesi kullanılabilir. 

H. Cihazın amacını, bağlantısını, işlevsel performansını vb. Belirtmek için etiketleme 
uygulanabilir. 

I. Atlama telleri varsayılan konumlarından değiştirilebilir. 



J. Limit anahtarı atlama telleri bir Jaguar motor kontrol cihazından çıkarılabilir ve özel bir 
limit anahtar devresi ikame edilebilir. 

K. Cihazın üretici yazılımı üretici tarafından sağlanan ürün yazılımı ile güncellenebilir. 

L. Motor kontrol ünitelerindeki entegre kablolar kesilebilir, sıyrılabilir ve / veya 
konektörlenebilir. 

M. Onarımdan sonra cihazın performansı ve teknik özellikleri, onarımdan önceki 
cihazlarla aynı olması koşuluyla, tamir edilebilir. 

N. Kapak Talon SRX veri portundan çıkarılabilir. 

O. Kablosuz Köprü içindeki alüminyum plakaya elektrik bandı uygulanabilir. 

 

Onarımlara izin verilirken, ödeneğin herhangi bir üreticinin garantisinden bağımsız 
olduğunu lütfen unutmayın. Ekipler onarımları kendi riskleri altında yapar ve bunu 
varsaymalıdırlar. 

 

Herhangi bir garanti veya RMA seçeneği kaybedilir. Bunlar gibi BİLEŞENLERİN 
teşhisinin ve onarımının zor olabileceğini unutmayın. O modifikasyonu hakkında daha 
fazla bilgi için, lütfen bu makaleye bakın. 

 

R74. Ne 12VDC güç ne de röle modülü veya motor kontrolör çıkışları doğrudan 
roboRIO'ya bağlanmamalıdır (belirtilen 12VDC girişi hariç). 

 

R75. Her röle modülü (R36-B'ye göre), servo kontrolörü ve PWM motor kontrolörü, 
roboRIO üzerindeki (doğrudan veya bir WCP Spartan üzerinden) ilgili bir porta (Röle 
portlarına röleler, servo kontrol cihazları ve PWM kontrol cihazlarına PWM portlarına 
röleler) bağlanmalıdır. Sensör Kurulu) veya yasal bir MXP ile 

bağlantı (R76 başına). RoboRIO Dijital Giriş / Çıkış'a da bağlanması gereken Nidec 
Dynamo motor kontrolörü hariç, başka bir kaynaktan gelen sinyallerle kontrol 
edilmeyecektir. 

 

 



R76. Bir motor MXP üzerinden kontrol ediliyorsa, güç düzenleme cihazı aşağıdakilerden 
biri tarafından bağlanmalıdır. 

aşağıdaki yöntemler: 

 

 

A. doğrudan herhangi bir PWM pinine, 

B. PWM pinlerini uzatmak için kullanılan PASSIVE CONDUCTORS ağı aracılığıyla veya 

C. onaylı bir AKTİF CİHAZ ile: 

I. Kauai Labs navX MXP 

ii. RCAL MXP Kızı Tahtası 

iii. REV Robotik RIOduino 

iv. REV Robotik Rakam Kurulu 

v. West Coast Ürünleri Spartan Sensörü Kurulu 

vi. Huskie Robotik HUSKIE 2.0 Kurulu. 

 

 

PASİF BİR İLETKEN, kabiliyeti kendisine uygulanan elektrik enerjisinin iletkenliği ve / 
veya statik olarak düzenlenmesi ile sınırlı olan herhangi bir cihaz veya devredir (örneğin, 
tel, ekler, konektörler, basılı kablolama panosu, vb.). 

AKTİF CİHAZ, harici elektrik uyarıcısı kullanarak bir elektrik enerjisi kaynağını dinamik 
olarak kontrol edebilen ve / veya dönüştürebilen herhangi bir cihazdır. “PASSIVE 
CONDUCTORS ağı” yalnızca motorlara veya servolara PWM çıkışı için kullanılan pinlere 
uygulanır. Bu, bir sensör gibi bir AKTİF CİHAZIN bir MXP pinine bağlanması, diğer MXP 
pinlerinin R76-B'ye göre kullanılmasını engellemediği anlamına gelir. 

 

R77. Her bir CAN motor kontrolörü, roboRIO'dan gelen sinyal girişleriyle kontrol edilmeli 
ve bir PWM (R75'e göre kablolu) veya CAN-bus (doğrudan veya başka bir CAN-bus 
cihazı üzerinden papatya zinciri) sinyali üzerinden geçirilmelidir, ancak her ikisi de aynı 
cihazda aynı anda kablolu. 



 

CAN bus yasal olarak kablolandığı ve roboRIO'dan gelen kalp atışı korunduğu sürece, 
CAN motor kontrol ünitesinin tüm kapalı döngü kontrol özellikleri kullanılabilir. (Yani, tüm 
CAN motor kontrolörü kapalı döngü modları için bir çalışma noktası konfigüre etmek, 
etkinleştirmek ve belirlemek için roboRIO'dan kaynaklanan komutlar R64'ün amacına 
uyar). 

 

R78. Her PCM, roboRIO'dan gelen sinyal girişleriyle kontrol edilmeli ve roboRIO'dan bir 
CANbus bağlantısı üzerinden geçirilmelidir (doğrudan veya başka bir CAN-bus cihazı 
üzerinden papatya zinciri). 

 

R79. PDP CAN arayüzü, roboRIO'daki CAN-Bus'a bağlanmalıdır (doğrudan veya başka 
bir CAN-Bus cihazı üzerinden papatya zinciri). 

 

PDP'nin CAN-bus bağlantılarının nasıl kablolanacağına dair dokümantasyon için bkz. 
2019 FRC Kontrol Sisteminin Bağlanması. 

 

R80. CAN-Bus, roboRIO CAN portuna bağlanmalıdır. 

 

A. CAN-Bus'a ek anahtarlar, sensör modülleri, ÖZEL DEVRELER, üçüncü taraf 
modülleri vb. De yerleştirilebilir. 

B. RoboRIO ile veriyolu üzerindeki PDP, PCM'ler ve / veya CAN Motor Kontrol Cihazları 
arasındaki iletişimi engelleyen, değiştiren veya engelleyen hiçbir cihaza izin verilmez. 

 

Her Weidmuller CAN konnektör terminaline sadece bir tel takılmalıdır. RoboRIO, PCM, 
PDP’nin CAN-Bus bağlantılarının nasıl kablolanacağına dair dokümantasyon için 

CAN motor kontrolörleri, bkz. FRC Kontrol Sistemini Kablolamasidir. 

10.9 PNÖMATİK SİSTEM 
 
Emniyeti sağlamak için, bu bölümdeki kurallar, ROBOTLAR, sadece KARŞILAŞMA 
SAHA'sında çalıştığı süre boyunca değil tüm etkinlik boyunca geçerlidir. Güvenlik, 
tutarlılık, Denetim ve yapıcı yenilikçilikle ilgili birden çok kısıtlamayı karşılamak için, 



Pnömatik Sistem  bölümünde açıkça izin verilenler dışında hiçbir pnömatik parça 
ROBOT'ta kullanılmamalıdır. Tüm Pnömatik elemanlar, pnömatik cihazlardan ve 
aşağıdakilerden biri olmalıdır:  
1. üreticileri tarafından en az 125 psi (~ 862 kPa) basınç değerinde üretilmiş olanlar, 
veya primer tahliye regülatörünün altına monte edilmiş (bkz.0), ve en az 70 psi (~ 483 
kPa) basınç değerine sahip olanlar “Çalışma”, “operasyon”, “maksimum” vb. gibi 
herhangi bir basınç özelliği,0'deki gereklilikleri karşılamak için kullanılabilir. Tüm 
pnömatik malzemelerin üreticileri tarafından en az 60 psi (~ 414 kPa) çalışma 
basıncında çalışacak şekilde üretilmiş olması önerilir. Tüm pnömatik BİLEŞENLER 
orijinal, değiştirilmemiş durumda kullanılmalıdır. Özel durumlar aşağıdaki gibidir:  
1. Borular kesilebilir, Pnömatik cihazlara ait kablolar, kontrol sistemiyle arabirim 
oluşturmak için değiştirilebilir montaj ve pnömatik bileşenlerin, daha önceden mevcut 
bağlama teli, bağlantı parçası, çabuk takılır bağlantılar vb. kullanılarak monte edilmesi ve 
bağlantısının yapılması pistonun kendisi değişmediyse, pnömatik pistondan montaj 
piminin çıkarılması, cihazın amacını, bağlanabilirliğini, işlevsel performansını vb. 
belirtmek için etiketleme yapılabilir. 
 Şunları yapmayın, pnömatik bileşenlerin, örneğin, herhangi bir parçasını boyamayın, 
eğelemeyin, tornada işlemeyin veya zımparalama yapmayın – bu durum, parçanın 
kullanımı yasak bir parça haline gelmesine neden olur. Pnömatik bileşenleri 
"dokunulmaz" olarak kabul edin. ROBOT'larda izin verilen tek pnömatik sistem elemanı 
aşağıda listelenen parçaları içerir.  
1. KOP'da sağlananlara işlevsel olarak eşdeğer pnömatik basınç tahliye tapalı valfler, 
Parker valfleri PV609-2 veya MV709-2 önerilir.  
 
KOP'da sağlananlara işlevsel olarak eşdeğer basınç tahliye vanaları, Norgren 
16-004-011, 16-004-003 veya McMaster-Carr 48435K714 önerilir. İşlevsel olarak 
eşdeğer olarak kabul edilen valfler, önayarlı veya 125 psi (~ 862 kPA) değerine 
ayarlanabilir olmalı ve en az 1 scfm'de (~ 472 cm3/s) tahliye edebilir özellikte olmalıdır. 
Maksimum ⅛ inç (nominal, ~ 3 mm) NPT, BSPP veya BSPT port çaplı veya entegre hızlı 
bağlanan ¼ inç (nominal, ~ 6mm) dış çaplı boru bağlantılı solenoid valfler, Maksimum ¼ 
inç (nominal, ~ 6 mm) dış çapa sahip ek pnömatik boru, Basınç transdüserleri, basınç 
göstergeleri, pasif akış kontrol valfleri (özellikle “iğneli valf”), manifoldlar ve bağlantı 
parçaları (COTS pnömatik U boruları dâhil), 0 'deki koşulların yerine getirilip 
getirilmediğini kontrol etmek için egzoz valflerini kontrol edin ve hızlandırın. Kapalıyken 
basıncı atmosfer basıncına indiren kapatma valfleri (3 yollu veya 3 yollu tahliye valfleri 
olarak da bilinir). Maksimum çıkış basıncı ile en fazla 60 psi (~ 413 kPa) ayarlanabilen 
basınç regülatörleri, Pnömatik pistonlar, pnömatik doğrusal aktüatörler ve döner 
aktüatörler, Pnömatik depolama tankları (White Clippard tankları P / N: AVT-PP-41 
hariç), 0 ile uyumlu bir (1) kompresör, ve Pislik veya toplayıcı (su) filtreler 
.Aşağıdaki cihazlar, pnömatik cihaz sayılmaz ve (diğer tüm koşulları karşılamak zorunda 
olsalar bile) Pnömatik kurallara tabi değillerdir:  
1. vakum yaratan cihazlar kapalı devre COTS pnömatik (gaz) şokları ve havayla 
şişirilmiş (pnömatik) tekerlekler. Pnömatik bir sistemin parçası olarak kullanılmayan 



pnömatik cihazlar (yani, basınçlı hava içermelerine izin vermeyecek şekilde kullanılanlar) 
Pnömatik BİLEŞENLER kullanılıyorsa, aşağıdaki elemanlar pnömatik devrenin bir 
parçası olarak gereklidir ve Şekil 14'de gösterildiği gibi bu bölüme uygun olarak 
kullanılmalıdır. 1. Bir (1) FIRST Robotik Yarışma yasal kompresörü (0deki gibi) Basınç 
tahliye valfi (0-0'deki gibi) yasal sert malzemeden yapılmış (örn. pirinç, naylon vb.) 
bağlantı elemanlarıyla bağlanır. 
Nason basınç anahtarı, P/N SM-2B-115R/443 
 En az bir basınç tahliye tapası 
Depolanmış basınç göstergesi (Primer Regülatörden gelen yukarı akış, psi veya kPa 
biriminde göstermelidir)  
Çalışma basınç göstergesi (Primer Regülatörden gelen aşağı akış, psi veya kPa 
biriminde göstermelidir) 
Çalışma basıncı regülatörü  

 
Bir etkinlik boyunca, ROBOT üzerindeki basınçlı hava, kendi kompresörü tarafından 
sağlanmalıdır. Kompresör özellikleri, 12VDC'de nominal 1.10 cfm (~ 519 cm3/s) akış 
hızını aşmamalıdır. Bir ROBOT kompresörü başka bir kompresörle değiştirilebilir, ancak 
bir ROBOT bir seferde yalnızca bir kompresöre sahip olabilir ve ROBOT üzerindeki tüm 
basınçlı hava tek bir kompresörden üretilmelidir. ROBOT üzerinde depolanan hava 
basıncı 120 psi'den (~ 827 kPa) fazla olmamalıdır. ROBOT için kullanılması düşünülen 
hiçbir depolanmış basınçlı hava, ROBOT'un dışında bulundurulamaz. ROBOT 
üzerindeki çalışma basıncı (cihazları hareketlendirmek için kullanılan hava basıncı), 60 
psi'dan (~ 413 kPa) büyük olmamalıdır ve ayarlanabilir, tahliye özellikli primer bir basınç 



regülatöründen sağlanmalıdır. Norgren regülatörü P / N: R07-100-RNEA veya Monnier P 
/ N: 101-3002-1 önerilir. Sadece kompresör, tahliye valfi, basınç anahtarı, basınç tahliye 
tapası, basınç göstergesi, depolama tankları, boru tesisatı, basınç transdüserleri, filtreler 
ve bağlantı parçaları; regülatörden yukarı yönde yüksek basınçlı pnömatik devresinde 
olabilir. Regülatörün yukarı akışlı yüksek basınçlı pnömatik devrede bulunan tüm 
BİLEŞEN'lerin anma değerlerinin en az 115 psi (~ 793 kPa) çalışma basıncı olması 
önerilir. Basınç ölçüm cihazları, depolanmış ve çalışma basınçları görüntülemek için 
kolayca görülebilir yerlerde, yukarı ve aşağı yönde akışa göre yerleştirilmiş olmalıdır. 
Tahliye valfi, kompresöre direkt veya kompresör çıkış portuna bağlı yasal sert 
malzemeden yapılmış bağlantı elemanları (örneğin pirinç, naylon vb.) ile bağlanmış 
olmalıdır. Takımlardan, 125 psi'da (~ 861 kPa) havayı tahliye için tahliye valfini kontrol 
etmesi ve/veya ayarlaması istenebilir. Valfler, takımlara teslim edilmeden önce kalibre 
edilmiş veya edilmemiş olabilir. 
Basınç anahtarı için gereklilikler şunlardır: 
1. Nason P/N: SM-2B-115R / 443 olmalıdır. Devrenin depolanan basıncını görebilmek 
için pnömatik devrenin yüksek basınç tarafına (yani basınç regülatöründen önce) 
bağlanmalıdır. Basınç anahtarından çıkan iki kablo, doğrudan kompresörü kontrol eden 
PCM'nin basınç anahtarı girişine veya roboRIO ve Spike rölesi kullanılarak kontrol 
ediliyorsa, roboRIO'ya bağlanmalıdır. Eğer roboRIO'ya bağlanırsa, roboRIO anahtarın 
durumunu algılayacak ve sistemin aşırı basıncını önlemek için kompresöre güç sağlayan 
röle modülünü çalıştıracak şekilde programlanmalıdır. 
Herhangi bir basınç tahliye tapası şu özelliklerde olmalıdır: 
1. Elle çalıştırıldığında, depolanan tüm basıncı makul bir süre içinde tahliye etmek için 
atmosfere salacak şekilde pnömatik devreye bağlanır ve Görünür ve kolayca erişilebilir 
olması için ROBOT'un üzerine yerleştirilir. Birden çok solenoid valfin çıkışları birlikte aynı 
tesisata bağlanmamalıdır. 
 
10.10 OPERATÖR KONSOLU 
National Instruments web sitesinde sağlanan DRIVER Station yazılımı, çalışma modunu 
(yani Otonom/Uzaktan Kumandalı) ve çalışma durumunu (Etkin / Devre Dışı) ROBOT'a 
bildirme ve iletme izni verilen tek uygulamadır. DRIVER Station yazılımı revizyon 19.0 
veya daha yeni olmalıdır. Takımların, yarışmadaki KARŞILAŞMA'lara katılımları 
sırasında, DRIVER Station yazılımını kullanmak için seçtikleri taşınabilir bir bilgisayar 
(dizüstü bilgisayar, tablet vb.) bulundurmalarına izin verilmektedir. OPERATÖR 
KONSOLU, SÜRÜCÜLER ve/veya OYUNCULAR tarafından kullanılan komutlarını 
ROBOT'a iletmek için kullanılan BİLEŞEN ve MEKANİZMA setidir ve DRIVER Station 
diagnostik bilgilerini görüntülemek için bir grafik ekran içermelidir. Denetim ve 
KARŞILAŞMA'da açıkça görülebilecek şekilde OPERATÖR KONSOLU içine 
yerleştirilmelidir. DRIVER Station yazılımı yüklü cihazların yalnızca OYUN 
İSTASYONU’nda verilen Ethernet kablosu üzerinden Field Management System (FMS) 
ile arayüz bağlantısı yapması gerekir (anahtar aracılığıyla değil). Takımlar, FMS Ethernet 
kablosunu SÜRÜCÜ İstasyonu cihazına, helezon Ethernet üzerinden doğrudan veya tek 
portlu Ethernet dönüştürücü (örneğin yerleştirme istasyonunda, USB-Ethernet 



Dönüştürücü, Thunderbolt-Ethernet Dönüştürücü, vb.) aracılığıyla bağlayabilirler. 
OPERATÖR KONSOLU'ndaki Ethernet portu kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir 
olmalıdır. Takımların, FMS'e bağlanmak için Ethernet portu üzerindeki helezon kabloları 
kullanması kuvvetle önerilmektedir. Bu tür helezon kablolar, uygun gerginlik azaltıcı 
özelliklerden yararlanılarak, kullanılan cihazın portu üzerinde aşınma ve yıpranmayı 
azaltacak ve portu kazayla oluşabilecek hasarlara karşı koruyacaktır.  
OPERATÖR Konsolu:  
1. 60 inçten (~ 152 cm) daha uzun OLMAMALI,  
14 inç'ten (~ 35 cm) daha derin OLMAMALI (KARŞILAŞMA sırasında SÜRÜCÜLER 
tarafından tutulan veya giyilen eşyalar hariç)  
6 ft.ten daha öteye TAŞMAMALI, zeminden itibaren 6 inçten (~ 198 cm) daha yüksek 
OLMAMALI. 
SAHA'ya monte edilmiş OLMAMALIDIR (G19 ile izin verilenler hariç) 
OPERATÖR KONSOLU'nu, rafa sabitlemek için kullanılması gereken OYUN 
İSTASYONU destek rafının ortasında, 54 inç (~ 137 cm) uzunluğunda ve 2 inç (nominal) 
genişliğinde cırt cırt bant (“halka” tarafı) vardır. Ayrıntılar için bkz. OYUNCU 
İSTASYONU. 
Çok sıkı ağırlık sınırlamaları olmasa da, 30 lb'den (~ 13 kg.) daha ağır olan OPERATÖR 
KONSOLLARI'nın, emniyetsiz durumlar ortaya çıkarabilecekleri için ekstra incelemeye 
davet edileceklerine dikkat edin.  
OPERATÖR KONSOLU ile iletişim kurmak için SAHA tarafından sağlanan sistem 
dışında hiçbir kablosuz iletişim şekli kullanılamaz.  
Yasaklı kablosuz sistemlere örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aktif kablosuz ağ 
kartları ve Bluetooth cihazlarıdır. FIRST Robotik Yarışması için, bir hareket algılama giriş 
cihazı (örneğin, Microsoft Kinect) kablosuz iletişim olarak kabul edilmez ve kullanımına 
izin verilir 
OPERATÖR KONSOLLARI tehlikeli maddeler kullanılarak yapılmamış olmalı, emniyetli 
olmalı, emniyetsiz durumlara yol açabilecek şekilde olmamalı veya diğer SÜRÜŞ 
TAKIMLARI veya diğer ROBOT'ların çalışmasına müdahale etmemelidir. 
 
11 INSPECTION VE UYGUNLUK KURALLARI 
Bu bölüm, MAÇ katılımını düzenleyen kuralları açıklar. Bir takım bir MAÇA katıldıysa, 
DRIVE TEAM'lerinin herhangi bir üyesi,MAÇ başlangıcında üzerinde ROBOT olan veya 
olmayan ALLIANCE STATION’dadır. 
Her etkinlikte, Lider ROBOT Müfettişinin (LRI) herhangi bir BİLEŞENİN yasallığı 
konusunda (MEKANİZMA veya ROBOT)nihai yetkisi vardır.Inspectorlar, kurallara 
uygunluğu sağlamak için ROBOT'ları yeniden inceleyebilir. 
ROBOTLAR, muayeneyi geçmeden önce planlı Uygulama MAÇALARINA katılabilir. 
Bununla birlikte, FIRST Teknik Danışmanı (FTA), LRI veya Baş Hakem istediği zaman 
belirleyebilir. ROBOT, Güvenlik Kuralları bölümüne göre güvenli değildir ve Uygulamaya 
daha fazla katılımını durum düzeltilene ve / veya ROBOT Denetime geçene kadar 
MAÇLARA girişini yasaklayabilir. 



Bir MAÇ başlamadan önce, bu MAÇ’a katılamayacak veya katılmaya uygun olmayan 
herhangi bir ROBOT FTA, LRI veya BAŞ HAKEM tarafından belirlenir ve BYPASSED 
olarak bildirilir ve DISABLED olur.ROBOT'U BYPASSED olan Bir takım Sıralama 
Puanlarını veya Playoff MAÇLARINI almaya hak kazanmaya devam eder. 
ROBOT, DESTINATION:DEEP SPACE oynamak için takım tarafından inşa edilmelidir.  
ROBOT, oyuna aktif olarak katılmak için gereken tüm temel sistemleri içermelidir  
-güç, iletişim, kontrol, TAMPONLAR ve hareket. ROBOT uygulaması 
açıkça DESTINATION:DEEP SPACE (örneğin, bir kutu) oynamayı amaçlayan bir 
tasarım yaklaşımını izleyiniz. 
SAHA üzerine monte edilmiş parçalar veya farklı bir oyun oynamak için tasarlanmış bir 
ROBOT.(bu tanımı yerine getirin) 
Eleme / Playoff Maçı oynamadan önce denetlenin. Bir takımın bir Eleme veya Playoff 
Maçı'na katılabilmesi için başlangıçta bir kez Inspection’dan geçmesi yeterlidir. 
İhlal: Eğer MAÇ başlamadan önce,sahaya girmezse o maça katılamaz. Eğer 
MAÇ başladıktan sonra,takım sahada yok ise  tüm İTTİFAK bu MAÇ için KIRMIZI KART 
alır. 
 
Lütfen bu kuralı not edin. FIRST Robotik Yarışması ekiplerinin ALLIANCE ortaklarının 
Denetimden geçmesini sağlayın. Denetim olmayan bir ortağa izin vermek ve onu ouna 
sokmak tüm ALLIANCE’ı KIRMIZI KART riskine sokar. Takımların ALLIANCE ortaklarını 
inspectiondan geçirmek için ALLIANCE ortaklarıyla erken görüşün ve daha önce 
Inspection'ı geçmelerine yardımcı olun. 
Eğer robotlar inspectiondan geçtikten sonra herhangi bir modifikasyona uğradıysa 
maçlara girebilmesi için tekrardan inspectiona girmek zorundalardır. 
Tekrar inspectiona girmenizi gerektiren durumlar: 
A. bağlantı elemanlarının eklenmesi, yer değiştirmesi veya sökülmesi (örneğin, kablo 
bağları, bant ve perçinler) 
B. etiketleme veya işaretleme ekleme, yer değiştirme veya kaldırma 
C. ROBOT kodunun revizyonu 
D. bir COTS BİLEŞENİNİN aynı COTS BİLEŞENİ ile değiştirilmesi 
E. bir MEKANİZMA'nın aynı MEKANİZMA ile değiştirilmesi (boyut, ağırlık, malzeme) 
F. ROBOT'un MEKANİZMALARIN bir alt kümesi ile eklenmesi, çıkarılması veya yeniden 
yapılandırılması 
Masraflarınızı belgeleyin. ROBOT'takii tüm öğeleri listeleyen bir Malzeme Listesi 
Muayene sırasında sunulmalıdır. 
Robotunuzu inspection sırasında kapalı tutun. 
Inspection sırasında öğrenci ilgilenmezse veya pitte öğrenci yoksa inspection 
yapılmaz. 
 
12 TURNUVALAR 
Her bir 2019 FIRST Robotik Yarışması(FRC) etkinliği turnuva formatıyla oynanır. Her 
turnuva 3 çeşit MAÇ türünden oluşur: Hazırlık MAÇLARI (her bölgesel etkinlikte 
oynanma zorunluluğu yoktur.), Sıralama MAÇLARI ve Eleme MAÇLARI. Hazırlık 



MAÇLARI takımlara SAHA içerisinde sıralama maçlarından önce ROBOTlarını test 
etmeleri için bir fırsat olarak yapılmaktadır. Sıralama MAÇLARI takımların Eleme 
MAÇLARINDA yer alıp alamayacağını belirlemek için yapılır. Eleme MAÇLARI 
etkinlikteki şampiyonları belirlemek için yapılır. 
 
12.1 MAÇ ÇİZELGESİ 
MAÇ çizelgesi, bir etkinlikteki maçların koordine edilmesine yarar. Şekilde gösterilen 
çizelgelerdeki bilgileri gösterir. 

 
12.2 HAKEMLE ETKİLEŞİME GEÇMEK 
Baş HAKEM etkinlik boyunca SAHA içinde en büyük otoriteye sahip kişidir, fakat bazen 
ek kaynaklardan -Oyun Tasarımcıları, FIRST yetkilileri, FTA ve teknik personeller gibi- 
bilgi alabilirler. Baş HAKEMİN resmi kararları nihaidir. Herhangi bir etkinlik personeli, Baş 
HAKEM dahil, herhangi bir durum altında herhangi bir kaynaktan herhangi bir maçın 
videosunu izleyemez, fotoğrafları ve artistik düzenlemeleri vs. görüntüleyemez. Eğer 
SÜRÜCÜLER TAKIMI nihai karar ve skor hakkında bir açıklık istiyorsa, C08’a göre, o 
SÜRÜCÜLER TAKIMINDAN bir (1) tane kolej-öncesi öğrenci SAHANIN tekrar kurulma 
sinyalinden (örneğin LED ışıkların yeşile dönmesi) sonra Baş HAKEME isteğini 
sunmalıdır. SÜRÜCULER TAKIMI üyesi Mavi veya Kırmızı mektuplaşma kutusunun 
önünde dikilerek Baş HAKEMLE konuşmak istediğinin sinyalini verebilir. Zamanlamaya 
göre, Baş HAKEM istenilen herhangi bir tartışmayı eğer gerekirse sonraki MAÇIN 
sonuna erteleyebilir. ELEKTRONİK AKSAM yapılan FAULLERİ ve TEKNİK FAULLERİ 
saydığı için, HAKEMLERE FIRST tarafından FAULLERİN ve TEKNİK FAULLERİN 
detaylarını takip etmemelerinin bilgisini vermiştir. Bu yüzden HAKEMLERİN FAULLER 
ve TEKNİK FAULLERİN yapıldığı, ne zaman yapıldığı ve kime yapıldığı ile ilgili kararlar 
ve geri dönüşler vermelerini beklemiyoruz. 
Baş HAKEMLER, Soru Kutusundaki makul herhangi bir soru için faydalı geri dönüşler 
sağlamaya çalışacaktır (örneğin bazı FAULLERİN neden/nasıl çalındığı, neden özellikle 
bir ROBOTUN dizaynına veya oynayış tarzına göre FAULLERE elverişli olduğunu, 
neden belirli kuralların verildiği veya belirli kuralların yorumlanması) fakat lütfen şunu 
bilin ki, her şeyi ayrıntılarına kadar bilmek durumunda olmayabilirler.  
 
12.3 SARI VE KIRMIZI KARTLAR 
2019 Oyunu ve Sezonu El Kitabında açıkça belirtilmiş kural ihlallerine ek olarak, SARI ve 
KIRMIZI KARTLAR FIRST® Robotik Yarışması’nda FIRST®’ün misyonu ile uymayan 
davranışlar gösteren Takımları ve ROBOTLARI göstermek için kullanılır. Bölüm 4.4 



Kural İhlalleri ve C01’de de daha önce belirtildiği üzere, Baş HAKEMLER FIRST® 
Robotik Yarışması’nda SARI KARTI uyarı için veya KIRMIZI KARTI MAÇ içinde kötü, 
uygunsuz davranışlar sergilendiğinde MAÇTAN DİSKALİFİYE etmek için verebilir. T03. 
Kötü veya tekrarlanan herhangi bir kuralın veya prosedürün ihlali yasaktır. İhlal: Baş 
HAKEM uyarı olarak SARI KART veya maçtan DİSKALİFİYE edilmesi için bir KIRMIZI 
KART atayabilir. Baş HAKEMİN SARI veya KIRMIZI KARTI, bir takımın OYUNCU 
İSTASYONUN önünde havada SARI veya KIRMIZI KART tutması o takımın SARI veya 
KIRMIZI KART aldığının göstergesidir. SARI KARTLAR birbirine eklenebilir, yani ikinci 
bir SARI KART otomatik olarak KIRMIZI KARTA dönüşür. Bir takıma herhangi bir olay 
sonrası ek SARI KART verildiği zaman, KIRMIZI KART ile ihraç edilir. Tek bir karşılaşma 
esnasında ikinci bir SARI KART almak da dahil olmak üzere. Bir takım ikinci SARI 
KARTI aldıysa Baş HAKEM o Takımın OYUNCU İSTASYONUNUN önünde maçtan 
sonra havada eş zamanlı SARI KART ve KIRMIZI KART tutar. Eğer bir takım SARI 
KART veya KIRMIZI KARTTAN birini aldıysa, sıradaki maçta SARI KART taşır. KIRMIZI 
KART DİSKALİFİYE ile sonuçlanır. Bir Takım SARI veya KIRMIZI KART alırsa, sıradaki 
MAÇLARIN tümünün başlangıcında seyirci ekranındaki Takım numarasının arka 
planında, tekrarlar dahil, Takıma, HAKEMLERE ve seyircilere SARI KART taşıdıklarının 
gösterge olur. 
Bütün SARI KARTLAR Sıralama MAÇLARININ sonunda sıfırlanır, böylece takımlar 
Eleme MAÇLARINA temiz bir sicille başlarlar. Eleme MAÇLARI sırasında, eğer bir 
Takım SARI veya KIRMIZI KART alırsa, o MAÇTA o Takımın İTTİFAĞININ SARI veya 
KIRMIZI KART almasıyla sonuçlanır. Eğer aynı İTTİFAKTAKİ farklı iki Takım SARI 
KART alırsa, İTTİFAK KIRMIZI KART alır. KIRMIZI KART o MAÇ İTTİFAĞIN sıfır (0) 
puan almasına sebep olur ve İTTİFAK MAÇI kaybeder. Eğer karşılaşan iki İTTİFAK da 
KIRMIZI KART alırsa, ilk KIRMIZI KART alan Takım MAÇI kaybeder. 
SARI ve KIRMIZI KARTLAR aşağıdakilere bakılarak uygulanır: 

 
 
12.3 MAÇ TEKRARLARI 
Turnuva boyunca bir MAÇIN tekrarlanması gerekli olabilir. Berabere biten Final 
MAÇLARI ya da SAHA KAYNAKLI BİR HATANIN olması tekrarların tipik nedenleridir. 
SAHA KAYNAKLI HATA , başlıca aşağıdakilerden oluşmakla beraber aşağıdakilerle 
sınırlı değildir:  
A- kırılmış SAHA ögelerine bağlı olarak normal, beklenen oynayış ya da SAHA 
ögelerinin ROBOT tarafından rakipleri için MAÇIN sonucunu etkileyecek şekilde kötüye 



kullanılması. MAÇIN sonucunu etkileyen, ROBOTUN kötüye kullanımının yol açtığı 
kırılmış bir SAHA ögesi İTTİFAKLARI için bir SAHA KAYNAKLI HATA değildir 
. B- SAHANIN bir bölümündeki güç kaybı (OYUNCU İSTASYONUNDAKİ akım kesicinin 
açılması bir güç kaybı olarak düşünülmemektedir)  
C- ELEKTRONİK AKSAMIN uygunsuz harekete geçirilmesi 
 D- SAHA GÖREVLİLERİ tarafından yapılan hatalar (4.6 bölümünde listelenenler 
dışında) Eğer Baş HAKEMİN kararı bir SAHA KAYNAKLI HATANIN MAÇIN sonucunu 
etkilediğini ortaya çıkarırsa ve etkilenen İTTİFAKLARDAN birisi tekrar isterse, MAÇ 
tekrarlanacaktır. 
 
 Baş HAKEM tarafından İTTİFAKın MAÇı ve/veya sıralama puanı görevini kazanmayı 
etkileyecek bir hata yapıldığında, MAÇın sonucu bu durumdan etkilenecektir. Bütün 
makul çabalar bir MAÇ tekrarlanırken aynı koşulları yaratmak için yapılmıştır. Bu örneğin 
tekrar maçı yapacak, MAÇ boyunca PAS GEÇİLEN TAKIMIN tekrar MAÇINDA da PAS 
GEÇİLMESİ anlamına gelir. NOT: MAÇ, MAÇIN sonucunu etkilemeyen bir SAHA 
KAYNAKLI HATA varsa Baş HAKEMİN kararına göre tekrarlanmayabilir. Örnekler 
aşağıdakileri içerir, ama bunlarla sınırlı değildir: Bir parça SAHA plastiğinin insan ya da 
ROBOT aktivitelerinden uzak olacak ve MAÇIN sonucunu etkilemeyecek biçimde 
SAHAYA düşmesi SAHADAN gelmesi gereken bir sesin gecikmesi Seyirci Ekranı 
zamanlayıcısı ve SAHA zamanlayıcısı arasındaki uyumsuzluk 
 
12.4 ÖLÇÜM 
Saha (oyunun oynanmasını sağlayan parçaların tamamı), Yeterlilik MAÇLARININ 
başlamasından en az otuz (30) dakika önce açık olacaktır. Bu süre zarfında Takımlar 
algılayıcı kalibrasyonunu gerçekleştirmek için sahayı araştırabilir ve / veya ölçebilir ve 
saha üzerinde robotlar getirebilir. Sahanın açık olduğu belirli zaman, etkinlikteki 
Takımlara iletilecektir. Takımlar, FTA'ya özel sorular veya yorumlar getirebilir.  
Saha ölçüm için açık olduğu zamanlarda, robotlar etkinleştirilebilir, ancak hareket 
edemez veya(örneğin atış, itme, yükleme vs.)  OYUN PARÇALARI, HAB 
PLATFORMLARI, ROKETLER, CARGO GEMİLERİ  veya diğer ALAN elementleri ile 
etkileşime giremez.  
İhlal: Takımla konuşulur. Tekrarı halinde Sarı Kart 
 
12.5 HAZIRLIK MAÇLARI 
Hazırlık MAÇLARI her etkinliğin ilk gününde yapılır. Hazırlık MAÇLARININ çizelgesi en 
kısa zamanda yayınlanır. Hazırlık MAÇLARINDAN önce yayınlanır. Aynı zamanda bazı 
özel durumlar dışında çizelgelere FIRST Robotik Etkinlikleri Sonuçlar sayfasından da 
erişilebilir. Hazırlık MAÇLARI rastgele sıralanır ve takımlar MAÇLARIN sırasını 
değiştiremez. Katılan takım sayısı ve MAÇLARIN sayısı çarpıldığında sonuç 6'ya tam 
bölünebildiği sürece her takım eşit sayıda Hazırlık MAÇI oynayacaktır. Bu durumun 
sağlanmadığı zamanlar Elektronik Aksam (FMS) tarafından seçilen birkaç takım 
fazladan Hazırlık MAÇI oynar. Hazırlık MAÇLARININ bölgesel etkinliklerde oynanacağı 
program kısıtlamaları olabileceğinden kesin değildir. 



 
12.5.1 YEDEK SIRASI 
Yedek sırası, planlanmış Hazırlık MAÇLARINDAKİ boş yerleri; açık sıra olan Hazırlık 
MAÇLARINDAKİ tüm yerleri doldurmak için kullanılır. Hazırlık MAÇLARI için sıraya 
girmeyen takımların bıraktığı boş yerleri yedek listesinde sırada gelen ilk takım doldurur. 
Yedek listesindeki takımların sayısı etkinliğin gerçekleştiği mekana bağlıdır. 
Fazladan pratik MAÇI isteyen takımlar aşağıdaki kriterler sağlanmadan Yedek Sırasına 
katılamazlar: 
A. Yedek Sırasında bulunan ROBOTLAR teftişten geçmek zorundadırlar (bu koşul bazı 
açık pratik MAÇ programları için görmezden gelinilebilir) 
B. Sürücü takımları Yedek Sırasına ROBOTLARIYLA birlikte katılmalılardır.  
C. Takımlar, Yedek Sırasındayken robotları üzerinde çalışamazlar. 
D. Takımlar, Yedek Sırasında birden fazla yer işgal edemezler; ve  
E. Eğer bir takım pratik MAÇI için sıradaysa aynı anda Yedek Sırada da bulunamazlar. 
 
12.6 SIRALAMA MAÇLARI 
12.6.1 Zaman Çizelgesi 
Yeterlilik MAÇ takvimi en kısa sürede duyurulacaktır fakat bu süre MAÇların 
başlamasından bir (1) saat önceden geç değildir. Takımlara bir (1) basılı kopya verilir ve 
istisnai koşullar haricinde çevrimiçi olarak http://frcevents.firstinspires.org adresinden 
ulaşılabilir. Her yeterlilik programı, her takımın tur başına bir (1) MAÇ oynadığı bir dizi 
turdan oluşur. 
12.6.2 Maç Eşleştirmeleri 
FMS her takıma önceden tanımlı bir algoritma kullanarak her bir nitelik MAÇI için iki (2) 
ittifak ortak atar ve takımlar nitelik MAÇ atamalarını değiştiremez. Algoritma öncelik 
sırasına göre sıralanan aşağıdaki kriterleri kullanır:  
1. tüm takımlar için oynanan MAÇLAR arasında geçen süreyi en üst düzeye çıkarmak  
2. bir takımın herhangi bir takımın karşısında oynadığı sayıyı en aza indirmek 
 3. bir takımın herhangi bir takımla müttefik olduğu sayıyı en aza indirmek  
4. EKSTRA MAÇ YAPAN TAKIMIN sayısını en aza indirmek (takımlar, FMS tarafından 
rastgele atanarak fazladan bir yeterlilik MAÇI yapacaktır)  
5. Mavi ve Kırmızı İTTİFAKLARDA oynanan MAÇLARIN eşit dağılımını sağlamak  
6. Her OYUNCU İSTASYONU numarasında oynanan MAÇLARI eşit dağılımını 
sağlamak.  
 
MAÇIN sayısıyla çarpılan takım sayısı, altı ile bölünemediği sürece tüm takımlara aynı 
sayıdaki yeterlilik MAÇI atanır; tur sayısına eşittir. Bu durumda, FMSrastgele ekstra bir 
MAÇ oynamak için bazı takımları seçer. Ekip hesaplamaları amacıyla bu takımlar 
ekstra MAÇ için EKSTRA MAÇ YAPAN TAKIM olarak belirlenmiştir. Eğer bir takım bir 
MAÇI bir EKSTRA MAÇ YAPAN TAKIM olarak oynarsa, MAÇ zamanlamasında belirtilir, 
her zaman üçüncü nitelik MAÇINDADIR ve MAÇIN sonucununtakımın 
sıralamasında hiçbir etkisi yoktur. Ancak EKSTRA MAÇ  YAPAN TAKIMA atanmış 
sarı ve kırmızı kartlar sonraki MAÇLARA taşınırlar. 



 
12.6.3 Yeterlilik Sıralaması 
Sıralama puanları (RP), İTTİFAKIN nitelik MAÇLARINDAKİ performansı temel alınarak 
bir takıma verilen kredilerdir. Sıralamalar,  her bir nitelik MAÇININ tamamlanmasından 
sonra kazanan takıma verilir.  
Sıralama puanı atamalarının istisnaları aşağıdaki gibidir:  
A. EKSTRA MAÇ YAPAN TAKIM 0 sıralama puanı alır. 
 B. diskalifiye edilen Takım, baş hakem tarafından belirlenir, yeterlilik MAÇINDA 0 
sıralama puanı alır ya da İTTFİKANIN eleme MAÇINDA 0 sıralama puanı almasına 
sebep olur.  
C. MAÇA çıkmayan takım ya diskalifiye edilir ya da o MAÇ için kırmızı kart alır. (Bkz 
C06). MAÇIN başlangıcında eğer bir takımın, SÜRÜCÜLER TAKIMINDAN bir üye 
İTTİFAK İSTASYONU veya PORTALDAYSA bu takım “MAÇA çıkmamış” olarak kabul 
edilir. 
Bir takımın sıralama puanı, o takımın yeterlilik MAÇLARI süresince aldığı toplam 
sıralama puanının oynadıkları MAÇ sayısına bölünmesiyle (EKSTRA MAÇ YAPAN 
TAKIM olarak oynadıkları MAÇLAR çıkartılır) bulunur. Sonuçta 2 basamaklı haliyle 
kullanılır. Yeterlilik MAÇLARINDA oynayan bütün takımlar, aldıkları sıralama puanına 
göre sıralanırlar. Katılımcı takım sayısı 'n' ise, '1' en yüksek sıralamalı takım ve 'n' en 
düşük sıralama olan takım olmak üzere 'n' ile '1' arasında sıralanılır. 

12.7 PLAYOFF MAÇLARI 
Eleme MAÇLARINDA takımlar sıralama puanı kazanmazlar. Kazanırlar, Kaybederler 
veya Berabere kalırlar. Her eleme MAÇI serisinde, ilk iki (2) galibiyetini alan İTTİFAK 
ilerleyecektir. Çeyrek ya da yarıfinalde bütün İTTİFAKLARIN eleme puanları aynı olduğu 
takdirde, kazanan takım kriterlere göre belirlenecektir. Diskalifiye olmuş bir takım, 
başhakemin kararına göre, İTTİFAKININ eleme MAÇINDA 0 puan almasına neden olur. 
Final MAÇLARINDA şampiyon İTTİFAK, iki MAÇINI kazanan ilk İTTİFAKTIR. Hiçbir 
İTTİFAKIN 2 MAÇ kazanmadığı durumu olur ise bir İTTİFAK 2 final MAÇI kazanana 
kadar 3’e kadar fazladan MAÇ oynanır. Ek MAÇLAR sonucunda da ittifakların puanları 
aynı olduğu süreçte kriterlere göre o ek MAÇLARIN galibi belirlenir. 
Kriterler: 
1-Rakip kural ihlallerinden dolayı biriken FOUL puanları 
2-Birikimiş CARGO puanları 
3-Birikimiş KAPAK PANELİ puanları 



4-Birikmiş HAB TIRMANMA puanları 
5-Birikimiş SANDSTORM BONUS puanları 
6-MAÇ yeniden oynanır 
 
12.7.1 İTTİFAK SEÇİM SÜRECİ 
Sıralama MAÇLARININ sonunda en yüksek SIRALAMA SKORUNA sahip sekiz (8) 
takım İTTİFAK Kaptanı olarak belirlenir. Oluşturulan İTTİFAKLAR sırayla Birinci 
İTTİFAK, İkinci İTTİFAK vb. şeklinde Sekizinci İTTİFAK’a kadar sıralanır. İTTİFAK 
Liderleri, bu bölümde açıklanan seçim prosedürünü uygulayarak İTTİFAKLARINA 
katılacak iki (2) başka takım seçer. 
İTTİFAK Lideri olmayı reddeden ya da İTTİFAK seçimine temsilci bir öğrenci yollamayan 
Takımlar Eleme Maçlarına katılamaz. Pozisyonu reddeden ya da öğrenci yollamayan 
takımın İTTİFAK Lideri olacağı durumlarda onlardan daha düşük sıralamadaki bütün 
İTTİFAK Liderleri bir sıra yukarı çıkar. Bu takımlardan sonraki en yüksek SIRALAMA 
SKORUNA sahip takım, Sekizinci İTTİFAK Lideri olur. 
Her Takım, belirlenen vakitte (Genelde etkinliğin son günündeki öğlen paydosundan 
hemen önce) SAHADA bulunacak bir temsilci öğrenci belirler. Eleme MAÇLARINDA 
Takımı temsil eden bu öğrenci İTTİFAK KAPTANIDIR. 
İTTİFAK seçimleri iki (2) aşamadan oluşur. Her aşamada İTTİFAK KAPTANLARI, 
sıralamada kendi takımlarından aşağıda olan bir takımı İTTİFAKLARINA katılmaya davet 
eder. Bu Takımın, önceden kendilerine yapılan bir daveti reddetmemiş olmaları şarttır. 
1. Aşama: Sıralamada yukarıdan aşağıya olacak şekilde (Birinci İTTİFAKTAN Sekizinci 
İTTİFAKA doğru) her İTTİFAK KAPTANI tek bir Takımı davet eder. Daveti alan Takımın 
temsilcisi öne çıkar ve davet kabul ya da reddeder. 
Kabul eden Takımlar, daveti götüren İTTİFAKIN üyesi our. Bir İTTİFAK Liderinin başka 
bir İTTİFAK Liderini davet etmesi ve kabul alması durumunda, bütün İTTİFAK Liderleri 
sıralamada bir sıra yukarı çıkar. Bir sonraki en yüksek sıralamaya sahip takım ise 
Sekizinci İTTİFAKIN Lideri olacak şekilde sıralamada yukarı çıkar. 
Daveti reddeden Takımlar ikinci defa seçilemez ve YEDEK TAKIM olarak oynayamazlar 
İTTİFAK KAPTANI, bu durumda başka bir Takımı davet eder. İlk sekizde olan bir 
İTTİFAKIN başka bir İTTİFAK Liderini davet ettiği ve reddedildiği durumlarda, reddeden 
takım kendi İTTİFAKINA başka takımları davet edebilir; ancak diğer İTTİFAKLARDAN 
gelen davetleri kabul edemez. Süreç, Sekizinci İTTİFAKIN daveti kabul edilene kadar 
devam eder. 
2.Aşama: Aynı yöntem, İTTİFAK KAPTANLARININ ikinci seçimi için de kullanılır. Ancak 
ikinci aşamada seçim sırası Sekizinci İTTİFAKTAN Birinci İTTİFAKA doğru olacak 
şekilde tersine çevrilir. Bu sürecin sonunda her biri üç (3) takımdan oluşan sekiz (8) 
İTTİFAK bulunmalıdır. Geriye kalan seçilmeye uygun takımlar arasından en yüksek 
sıralamaya sahip olandan başlayacak şekilde bir YEDEK TAKIM havuzu oluşturulur. 
Havuza eklenmeyi kabul eden sekiz (8) takım bulunana ya da seçilmeye uygun takım 
kalmayana dek, takımlar sırasıyla havuza davet edilir ve kabul ya da reddedebilirler. En 
yüksek sıralamaya sahip İTTİFAK son seçimini yaptıktan hemen sonra SAHA 
GÖREVLİLERİ bu havuzun oluşturulmasını sağlarlar. 



 
12.7.2 ELEME MAÇLARI ŞEMASI 
Eleme MAÇLARI, Sıralama MAÇLARININ ve İTTİFAK seçimlerinin ardından başlar. 
Eleme MAÇLARI, Şekil 10-2’de görüldüğü şekil ve sırada gerçekleşir. İTTİFAK Liderleri 
ortadaki 2 NOLU İSTASYONDA, ilk seçtikleri Takım sol cenaptaki 1 NOLU 
İSTASYONDA, ikinci seçtikleri Takım ise sağ cenaptaki 3 NOLU İSTASYONDA 
yarışırlar. YEDEK TAKIMLAR, yerini doldurdukları Takımın SÜRÜCÜ İSTASYONUNU 
alırlar. Takımlar, yerlerini değiştiremez. Çeyrek Final MAÇLARINDA, daha yüksek 
sıralamaya sahip İTTİFAKLAR, Kırmızı İTTİFAK olarak yer alır. Çeyrek Finalden 
sonraysa Şekil 10-2’deki Şemanın üst tarafından gelen Takımlar sıralamadaki yerlerine 
bakılmaksızın Kırmızı İTTİFAK olarak oynarlar. 

MAÇLAR arasında tüm İTTİFAKLARA zaman tanımak için maçların oynanış sırası 
aşağıdaki gibidir: 



 
 
12.7.3 PİT EKİPLERİ 
Playoff maçları esnasında robotların pit alanından sahaya taşınması için ekstra takım 
üyelerine ihtiyaç duyulabilir. Her takım fazladan 3 pit ekibi elemanı kullanabilir. Bu 
elemanlar aynı zamanda robotun bakımı ve tamiri konularında da yardımcı olabilirler. 
Pit ekibi üyeleri maç esnasında ittifak istasyonunda ya da portalda bulunamazlar.  
İHLAL: Yukarıda ifade edilen durumun gerçekleşmesi halinde, durum düzeltilene kadar 
maç başlamaz. Kimlik kartı olmayanlar sahayı terk etmek zorundadır 
 
12.7.4 MOLALAR 
Mola Eleme Maçları sırasında gidişata ara vermek için en fazla 6 dakika süreyle verilen 
aralıklardır. 
Mola sırasında, SAHA saati kalan süreyi gösterecektir.İki İTTİFAK da 6 dakikalık 
süreden yararlanacaktır. Eğer bir İTTİFAK tamirlerini SAHA saati sıfırlanmadan bitirirse, 
İTTİFAK KAPTANI BAŞ HAKEM'e oynamaya hazır olduklarını söylemekte özgür olup 
tavsiye edilmektedir.Eğer iki İTTİFAK da Mola bitmeden oynamaya hazır hale gelirse 
sonraki maç başlayacaktır 
Alıştırma ve yeterlilik maçlarında Mola uygulaması yoktur 



Eğer bir İTTİFAK arka arkaya iki maç oynamak zorunda kalırsa, takımların 
hazırlanmasına vakit tanımak için BAŞ HAKEM bir saha molası verecektir. Saha molası 
normal molayla aynı sürededir. 

 
Bir İTTİFAK Eleme Maçları sırasında birden fazla mola alamaz. 
Takımlardan MOLA sonunda robotlarıyla beraber sahada hazır halde beklemeleri 
beklenmektedir. Bir Molanın bitiminde aşırı gecikmeye sebep olan takım G02'ye tabi 
tutulacaktır 
T.3 Eğer bir İTTİFAK Mola almak istiyorsa, İTTİFAK KAPTANI Mola kuponunu BAŞ 
HAKEME SAHA saatinin sıfırlanmasının en az iki dakika öncesinde vermiş 
olmalıdır.Eğer bir devam maçı yoksa, kupon hakeme maçtan en az iki dakika 
öncesinde verilmelidir. Mola Saha sıfırlama sinyalının 2 dakika sonrasında işleve 
girecektir. 
Arka arkaya mola verilmeyecektir. Eğer bir müttefik, saha molası esnasında mola isterse 
saha resetleme sinyalinden 2 dakika sonra saha molası biter ve müttefiğin molası başlar. 
 
Eğer müttefikler saha molası esnasında mola almak istiyorlarsa bunu kendi maçlarını 
takip eden saha resetleme sinyalinden sonraki iki dakika içerisinde gerçekleştirmek 
zorundadırlar. 
 
Molalar müttefikler arasında transfer edilemezBurada molalar transfer edilemez 
ifadesinde kastedilen herhangi bir müttefik kendileri için tasarlanmış olan mola kuponunu 
başka bir müttefiğe kullanması için veremez. Her müttefik herhangi bir amaç için sadece 
kendi kuponunu kullanabilir. 
 
12.7.5 YEDEK TAKIMLAR 
Eleme MAÇLARI sırasında ROBOTLARDA meydana gelen arızalardan dolayı 
İTTİFAKLARIN üye takımlardan birini değiştirmeleri gerekebilir. ROBOT arızaları 
aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:  
1. Mekanik hasarlar, 



2. Elektrik aksamındaki sıkıntılar ve  
3. Yazılım sorunları 
Böyle bir durumda İTTİFAK KAPTANLARI, uygun Takımların havuzundan yalnızca en 
yüksek sıralamaya sahip Takımı, İTTİFAKINA katılmaya davet edebilir. Eleme MAÇları 
sırasında ROBOTU ve SÜRÜCÜ TAKIMI, başka bir ROBOT ve SÜRÜCÜ TAKIMININ 
yerine görev yapan bu Takım, YEDEK TAKIM olarak adlandırılır.  
Bu durumdaki bir İTTİFAK, dört (4) Takımdan oluşur. Yeri doldurulan Takım, verilecek 
ödüller açısından İTTİFAKIN bir üyesi sayılır ancak ROBOTU tamir edilse bile oyuna 
dönemez. 
 
Eleme MAÇLARI sırasında her İTTİFAKIN bir (1) YEDEK TAKIM kullanma hakkı vardır. 
Aynı İTTİFAKIN bir ROBOTU daha kullanılamayacak duruma düşerse, bu İTTİFAK 
sonraki MAÇLARI iki (2), hatta yalnızca bir (1) ROBOTLA oynamak zorunda kalabilir.  
 
Örneğin: A, B ve C Takımları Eleme MAÇLARINA katılacak bir İTTİFAK oluşturmuştur. 
İlk 8’de olmayan en yüksek skora sahip takım, D Takımıdır. Eleme MAÇLARI sırasında 
C Takımının ROBOTUNUN mekanik kolu hasar görür. İTTİFAK KAPTANI, C Takımının 
yerine D Takımını oyuna sokmaya karar verir. C Takımı ve ROBOTU, sonraki Eleme 
Maçlarında yer alamazlar. A,B,C ve D Takımlarından oluşan İTTİFAK, başarılı biçimde 
Finallere kadar yükselir ve etkinliğin şampiyonu olurlar. A, B, C ve D Takımlarının 4’ü de 
Şampiyon İTTİFAKIN üyeleri olarak ödül alırlar. 
Bir YEDEK TAKIMIN Finalist ya da Şampiyon İTTİFAKIN üyesi olduğu durumlarda, bu 
İTTİFAKLAR 4 üyeden oluşuyor kabul edilir. 
 
12.8 BÖLGESEL MÜSABAKALAR 
Bölge takımları sezon boyunca ilk iki bölgesel müsabakada ve aynı zamanda bölgesel 
şampiyonada kazandıkları puanlara göre derecelendirilirler. Puanlar takımlara aşağıda 
gösterildiği gibi dağıtılır: 



Bölge şampiyonasında kazanılan puanlar 3 ile çarpılır ve takımın toplam sezon puanının 
hesaplanması için bölgesel müsabakalarda kazanılan puana eklenir. 
 
Takımların toplam sezon puanları arasında bir eşitlik olduğu takdirde, sonuçlar aşağıdaki 
sıralama kriterlerine uyularak belirlenecektir. 
 
 

12.8.1 Sıralama Maçları Performansı 
Sıralama performansı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen denklik (ters hata fonksiyonu)
kullanılarak hesaplanacaktır.Denklikte şu değişkenler kullanılmaktadır: 
- R Takımın sıralama maçları sonucundaki sıralaması (elektronik aksam tarafından
rapor edilen) 
 -N Etkinlikteki sıralama maçlarına katılan toplam FIRST Robotics Competition 
takımlarının sayısı 
 -Alfa (α) Etkinlikteki puan dağılımını standartlaştırmak için kullanılan sabit değer (1.07) 
Bu formül ile sıralamalar (rank) temel alınarak, ortalama puan almış birçok takım ve 
bulunan en düşük ile en yüksek  puanları alan takımlar aracılığıyla yaklaşık olarak 
sıralama maçlarının puan dağılımı elde edilir. 
 (40)mtakımın katıldığı bir etkinlikteki çeşitli sıralamalara sahip takımlar için örnek
sıralama turları  performans puanlarını göstermektedir. Sistem, takımlara  uygun
puanları sıralamalarına (rank) ve etkinliğe katılan takım sayısına bakarak otomatik 
olarak oluşturacaktır. 

12.8.1.1 İTTİFAK Seçim Sonuçları  
Bu nitelik hem takımın sıralama maçlarındaki bireysel performansını hem de diğer 
takımlara göre tanınırlığının göstergesidir. İttifak kaptanları sıralama maçları 
sonucundaki sıralamalarına (rank) göre belirlenir. Takımın performans niteliklerini de 



içeren bu sıralamalar(rank), oyun kurallarının bir sonucudur ve sıralamalar sonucu 
berabere kalınma durumunu engellemek amacıyla düzenlenmiştir. İttifak kaptanı 
olmayanlar, diğer takımlar tarafından tanınırlıklarına göre belirlenir. Bir takımın ittifaka 
katılım daveti alması için o takımın diğer takımların arzu ettiği niteliklere sahip olması 
gerekir. Ayrıca, ittifak seçimleri için puan vermek geriden gelen takımları destekler 
niteliktedir. İlk maçlarında başarı gösteremeyen takımlar, sonraki maçlarda en iyi duruma 
gelmek için uğraşsalar ve performanslarını arttırsalar da baştaki zayıf 
performanslarından dolayı sıralamalarını pek yükseltemeyebilirler ve bu takımlar en 
yüksek sıralamalara sahip takımlar tarafından geç serpilmiş olarak algılanabilir. Bunun 
yanı sıra, bu puanlar robotlarda nadir kullanılan stratejileri esas alan takımları tanıma 
potansiyeli de sağlamaktadır. 
Aynı şekilde, İTTİFAK KAPTANLARINA, onlarla aynı sıralamada seçilen takımla aynı 
miktarda puan verildiğine de dikkat edin. Örneğin, üçüncü İTTİFAK KAPTANI, üçüncü 
seçilen takımla aynı sayıda puan kazanır. Sayısal analiz de desteklemektedir ki İttifak 
KAPTANLARI onlarla eş değer sırada seçilen takımlarla aynı derecede ROBOT 
performansına sahiptirler. İTTİFAK KAPTANLARI ve onlarla eş değer sırada seçilen 
takımlara aynı puanı vermek İTTİFAK KAPTANLARI arasındaki seçim tekliflerinin kabul 
edilmesini kolaylaştırma avantajı da sunmaktadır, bu da ilk sekizde olmayan takımlara 
İTTİFAK KAPTANI olması şansını vermektedir. 
12.8.1.2 Eleme Turu Performansı 
 Bu kategori, takımların performanslarını bir İTTİFAKIN parçası olarak ölçer. Bir eleme 
maçları serisini kazanan ve o İTTİFAKTAKİ MAÇLARA ROBOTLARIYLA katılan bütün 
takımlar, kazanılan MAÇ başına beş (5) puan alırlar. YEDEK ROBOT oyuna 
çağrılmadıkça, çoğu durumda takımlar Çeyrek finaller, Yarı finaller, ve Finallerde on (10) 
puan alırlar. 
 
12.8.1.3  Ödüller  
Bu kategori, etkinlikte verilecek ödüllere göre Takımın performansını ölçer. Bu 
sistemdeki Takım ödülleri için kazanılan puanların, ödülü kazanan Takıma ödülün bütün 
değerini vermesi veya ödülün bütün değerini FIRST'e göstermesi amaçlanmamıştır. 
Birçok yönden, Takımların ödülleri kazanmadaki tecrübesi, özellikle Chairman Ödülü, 
Engineering Inspiration Ödülü ve Rookie AllStar Ödülü, herhangi bir puan sistemiyle 
ölçülemez ve değerleri herhangi bir ölçüm sistemi içine sığdırılamaz. Bu sistem 
içerisinde ödüllere puanlar verilmesinin tek sebebi, geleneksel ödüllerimize önem 
vermeye devam ederek FIRST®’ün “Robotlardan Daha Fazlası” olduğunu göstermek ve 
de ödül kazanan takımları sıralamada ödül kazanamayan takımların üstüne çıkarmaya 
yardımcı olmaktır. Takımlar sadece katıldıkları etkinlikte değerlendirilen ödüllerden puan 
alırlar. Eğer bir ödül jüriler tarafından değerlendirilmiyor, örneğin En Yüksek Puanı Alan 
Çaylak, bir takım ödülü değil ise, örneğin Dean’s List Ödülü, ya da o etkinlikte 
ödüllendirilmiyor ise, örneğin Güvenlik Animasyonu Ödülü, takımlara puan verilmez. 
 
12.8.1.4 Takım Yaşı 



 Bu kategori bir çaylak takım veya ikinci yılında olan bir takım olmanın zorluğunu tanr. 
Çaylak ve ikinci yılında olan takımlara, takımların ilk senelerinde çektikleri zorluklar göz 
önünde bulundurularak ve de District Şampiyonalarına ROBOTLARIYLA yarışmak üzere 
gitmelerinin şansını arttırmak için puanlar ödüllendirilir. Özel Çaylak ödüllerimiz gibi bu 
puanlar da FIRST® Robotics Competition’ın yeni üyelerini tanımak ve onları motive etme 
amaçlıdır. Bu puanlar bir kereliğine sezon başında ödüllendirilir. Bir takımın çaylak 
olduğu yıl, FIRST’ün o takımı çaylak olarak tanıdığı yıl olarak kabul edilir. 
 
12.8.1.5  Bölgesel Yarışmalara Katılım  
District takımları, katılacakları herhangi bir Regional yarışmasında yaptıklarından puan 
almazlar, ve Regionallarda FIRST Şampiyonasına gitme hakkı kazandıran juri 
ödüllerinden herhangi birini kazanma hakları yoktur. Ama, eğer bir District takımı katıldığı 
bir Regional yarışmasında FIRST Şampiyonasına gitme hakkı kazanırsa, takımın 
kazandığı bu yer takımın ait olduğu District’in o sezonda Şampiyona için sahip olduğu 
toplam yer sayısından biri olarak değerlendirilir. 
 
12.8.2 Bölge Şampiyonası Uygunluğu 
Bir District’te yarışan takım aşağıda belirtilen kriterlerden birini yerine getirerek District 
Şampiyonasına katılmaya hak kazanır: 
 
A. Bölge Turnuvası(District) Chairman’s Award kazananı 
B. Bölge Turnuvası(District) Sıralaması; Bölüm 10.12.3 Bölge Turnuvaları’nda da 
detaylandırıldığı üzere takımların ilk iki Bölge Turnuvasında (home District) kazandıkları 
puanların toplamı baz alınarak sıralama yapılır. 
 
Takımlar katıldıkları üçüncü veya daha sonrasındaki turnuvalardan, Bölgeler Arası 
turnuvalardan (inter-district) ve 2018 sezonu boyuna katıldıkları Bölgesel(Regional) 
turnuvalardan puan kazanmazlar. Eğer bir takım Bölge Şampiyonası’na(District 
Championship) davet edilip bu daveti kabul etmezse, listedeki davet edilmemiş 
takımlardan en başta olanı davet edilir. Bu uygulamaya turnuva kapasitesi dolana kadar 
devam edilir.  
 
C. Bölge Turnuvası(District) İlham Verici Mühendislik ödülü kazananı.(bu ödüle başvuran 
takımlar için geçerlidir) 
D. Bölge Turnuvası(District) Rookie All Star kazananı (bu ödüle başvuran takımlar için 
geçerlidir.) 
 
Bölge Şampiyonalarının(District Championship) kapasitesi Tablo 10-10’da gösterilmiştir. 
Her Bölge Turnuvası (District), kendi Bölge Şampiyonasına katılacak nitelikteki 
takımların sayısını kendi belirler. Bu limit Bölge Turnuvasındaki(District) takımların 
sayısı, uygun mekanın kapasitesi gibi değişkenlere bağlıdır.  



12.8.3 Çoklu Bölümler İle Bölge Şampiyonası 
Bazı Bölge Şampiyonasında birden fazla bölüm kullanmanın haklı çıkarılması için yeterli 
sayıda takım var. 
Ekipler, Michigan'da FIRST tarafından geliştirilen bir süreç kullanılarak etkinlik 
organizatörleri tarafından bölümlere atanır. 
Bu durumlarda: 
-Tüm kazanan İTTİFAKLAR, District Championship Playoffs'da birbirleriyle oynuyor. 
 



-Bölge Şampiyonası'na katılan takımlar Playoff turları, Playoff Turu Performansı 
bölümünde açıklandığı gibi Playoff turu performansına göre District puanı kazanır. 
-Bir Bölge Şampiyonasında bir İTTİFAK Playoff henüz YEDEK TAKIMLARI bölümü 
başına bir YEDEK ROBOTU kabul etmediyse, İTTİFAK KAPTANI, İTTİFAK 'a katılmak 
için yalnızca kendi ekiplerinin mevcut takım havuzundan en yüksek tohumlu takımı 
alabilir. 
 
12.9 FIRST ŞAMPİYONASINA İLERLEME(YÜKSELME) 
FIRST, FIRST Şampiyonasının altında listelenen takımları davet ediyor: 
 
A. Ön yeterlilik kazanmış takımlar 
1. FIRST HALL OF FAME üyeleri 
2. 1992'den beri özgün ve sürekli ekipler 
3. 2018 FIRST Şampiyonası kazananları 



4. 2018 FIRST Şampiyonası Mühendislik İlham Ödülü kazananları 
5. 2018 FIRST Şampiyonası Başkanının Ödül Finalistleri 
 
 
 
B.2019 Bölgesel Eleme takımları 
1. Eleme Ödülü Kazananlar (Bölgeye katılan Bölge ekipleri hariç) 
a) Bölge Başkanının Ödülü 
b) Mühendislik İlham Ödülü 
c) Çaylak All-Star Ödülü 
2. Bölgesel Kazananlar 
3. Wild Card alıcıları 
 
C.2019 Bölge Şampiyonası Elemeleri takımları 
1. Niteleyici Ödül Kazananlar 
a) Chairman’s Ödülü 
b) Mühendislik İlham Ödülü 
c) All Star kazananlar 
2. Bölge Şampiyonası Galipleri 
3. Son Bölge sıralama listesindeki takımlar, Bölge listesinin belirttiği gibi sıralama 
listesinin derinliklerinde tahsislerini doldurmaya gidin. 
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