
Takım Güncellemesi 02 
 
GENEL 
-2019 Sanal Kit Kataloğu'nun (basılı kopyalar Kickoff Kit'te dağıtıldı) Kit Kit sayfasının 
Sanal Kit bölümünün elektronik kopyasına bir bağlantı gönderildi. 
 
-GE-19126, GE-19127, GE-19165, GE-19166 ve GE-19217, eklenen bilgileri 
içerecek şekilde güncellenmiştir. Oyun kitapçığının Bölüm 4.3'e, aşağıda 
detaylandırılmış ve Saha Çizimlerine eklenmiştir - sezona özel çizim 
paketi. 
 

MANUAL 
Bölüm 4 
-Her ROKET KAPAĞI(HATCH), iki (2) 10 inç (~ 25 cm) yüksekliğinde, 2 inç (~ 5 cm) 
genişliğinde siyah kanca bandı (3M parça numarası SJ3572) ile çevrilidir, aşağıda 
gösterildiği gibi konumlandırılmıştır. 
 

Bölüm 5.1.1 
-Her OYUN PARÇA'sının yirmi dördü (24), her bir MAÇ için ALAN'ın her bir tarafında 
aşağıdaki şekilde istiflenir: 
 

Bölüm 7 
C8. 
C8, standart oyun ile tutarlı stratejiler için geçerli değildir, örneğin: 
 
a. rakibin ROBOT'UN bir HATCH PANELİ yerleştirmeye çalışırken, MAÇLARIN 
son birkaç saniyesi boyunca ROKET ile temas kurmasına neden olma. 
 
b. DEPOT'unuzdan CARGO almaya çalışırken, HAB BÖLGESİ’nde iken bir rakip 
ROBOT ile temasa geçmek. 
 
C8, aşağıdaki gibi cezadan kaçınmak için TAKIM’ın 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. sadece G9 G16'yı ihlal etmek amacıyla, MAÇ’ın son yirmi (20) saniyesinde 
rakip ROBOT'unuzu ROKET'e karşı itmek. 
 

BÖLÜM 8.2.2 
G6. 
HATCH PANELLERİ fırlatma yok. ROBOTLAR, HATCH PANELLERİi R6'da yasaklanmış 
bir şekilde havaya vuramaz, aktif bir MEKANİZMA kullanarak zeminde tekmeleyemez 
veya zeminde zorla fırlatamaz(yani HATCH PANEL önemli bir mesafeye itilir). 
 
İhlal: KIRMIZI KART. 
 

BÖLÜM 8.2.3 
G14. 
HAB ZONE’da olmadığınız sürece birbirinize tırmanmayın. Bir ROBOT, başka bir 
ROBOT, HAB ZONE ile en azından kısmen temas halinde olmadığı sürece bir ortak 
ROBOT tarafından tam olarak desteklenmeyebilir. 
 

BÖLÜM 8.2.4 
G15. 
Neyle etkileşime girdiğinize dikkat edin. SÜRÜŞ EKİPLERİ, ROBOTLAR ve OPERATÖR 
KONSOLLARI, ARENA elementleri ile etkileşimle ilgili olarak aşağıdaki eylemlerden 
yasaktır. A-D Maddeleri OYUN PARÇALARI ve HAB PLATFORMU hariç tutuluyor. 
 
A. Almak (kendi alanlarında ALAN elementleri ile DRIVE TEAM etkileşimi hariç) 
B. Kavrama (kendi alanlarında ALAN elementleri ile DRIVE TEAM etkileşimi hariç) 
C. Ekleme (FIELD halıya tutturmak için kanca bandı kullanılması ve PLAYER STATION 
kanca ve ilmek şeridi kullanımı, sağlanan elektrik prizine takma ve verilen Ethernet 
kablosunu OPERATÖR KONSOLU'na takma dahil) 
D. Asılmak 
E. Deforme Etmek 
F. Dolaşmak 
G. Hasar Vermek 
 
İhlal: Eğer MAÇ öncesinde ve durum hızlı bir şekilde düzeltilebiliyorsa, 
MAÇbaşlamadan önce düzeltilmesi gerekir. Eğer bir maç sırasında, faul. Bir maç 
sırasında ve uzatılmış veya tekrarlanmışsa, SARI KART. Eğer suç bir ROBOT 
üzerinden gerçekleştirilirse ve baş HAKEM, daha fazla hasar meydana gelebileceğini 
belirlerse, rahatsız edici ROBOT DEVRE DIŞI olacaktır. ROBOT'un daha sonraki 
MAÇLAR'da rekabet etmesine izin verilmeden önce, düzeltici eylem (keskin 



kenarların ortadan kaldırılması, zarar gören MEKANİZMA'nın çıkarılması ve / veya 
yeniden Muayene gibi) durumlar gerekebilir. 
 
OYUN PARÇALARI’nın çizilme veya markalama gibi ROBOTLAR tarafından kullanıldığı 
gibi makul miktarda aşınma ve yıpranma beklemesi beklenir. Oyma, parçaları yırtma, 
veya OYUN PARÇALARI’nın rutin olarak işaretlenmesi bu kuralın ihlalidir. HATCH 
PANEL’in ilmek şeridinde agresif bir şekilde aşınma veya kalıntı veya kalıntı bırakan 
malzemeler ilmek şeridinin doğal davranışını engelleyebilir ve böylece G15'i ihlal 
edebilir.OYUN PARÇASI’nın aşınmasına ve yıpranmasına neden olan insanlar, örn. Bir 
KARGO’yu 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. 
 

BÖLÜM 10.2 
R1. 
ROBOT (BUMPERLAR hariç), TAMPON BÖLGESİNDE bulunan ve ROBOT’un sabit, 
mafsalsız yapısal elemanlarından oluşan ROBOT’UN BAŞLATMA 
YAPILANDIRMASI’nın içinde yer alan bir ÇERÇEVE ÇEVRESİDİR. Cıvata başları, 
bağlantı uçları, kaynak boncukları ve perçinler gibi ¼ inç'ten (~ 6 mm) daha küçük 
olmayan çıkıntılar ÇERÇEVE ÇEVRESİ’nin bir parçası olarak kabul edilmez. 
 

BÖLÜM 10.3 
R6. 
Bir ROBOT, HATCH PANEL'in 2 3ft. (~ 60 91 cm), ÇERÇEVE ÇEVRESİNİ (referans G6) 
ötesinde yataydan daha fazla hareket etmesini sağlayacak şekilde ateş etmek için 
tasarlanmayabilir. 
 
Mesafe zemine göre sabit bir ROBOT ile ve HATCH PANELİ'nin zemine ilk temas ettiği 
yere ROBOT’UN ÇERÇEVE ÇEVRESİ ile ölçülür. 
  

BÖLÜM 10.6 
R34. 
2019 ROBOTLARI’nda izin verilen motor ve aktüatörler aşağıdakileri içerir (herhangi 
bir miktarda): 
 
 

BÖLÜM 10.9 
R84. 



ROBOTLAR’da izin verilen tek pnömatik sistem öğeleri aşağıda listelenen öğeleri 
içerir. 
A. İşlevsel olarak KOP'da sağlananlara eşdeğer pnömatik basınçlı havalandırma 
tapası valfleri, 
*PV609-2 veya MV709-2 Parker valfleri tavsiye edilir.* 
B. KOP'da sağlananlara işlevsel olarak eşdeğer basınç emniyet valfleri, 
*Norgren 16-004-011, 16-004-003 veya McMaster-Carr 48435K714 önerilir. 
İşlevsel olarak eşdeğer olarak kabul edilmek üzere vana önceden ayarlanmış veya 
125 psi'ye (~ 862 kPA) ayarlanabilmeli ve en az 1 scfm (~ 472 cm3 / s) tahliye 
edebilmelidir.* 
C. Maksimum ⅛ inç (nominal, ~ 3 mm) NPT, BSPP veya BSPT port çaplı veya entegre 
hızlı bağlantı ¼ inç (nominal, ~ 6mm) dış çaplı boru bağlantılı solenoid valfler, 
D. Maksimum diameter inç (nominal, ~ 6 mm) dış çapa sahip ek pnömatik tüp, 
E. Basınç dönüştürücüler, basınç ölçerler, pasif akış kontrol valfleri (özellikle “iğne 
valfi”), manifoldlar ve bağlantı parçaları (COTS pnömatik U tüpleri dahil), 
F. Hata gereklilikleri göz önüne alındığında, kontrol ve hızlı egzoz valfleri.HATA! 
Referans kaynağı bulunamadı. 



G. Kapalı olduklarında atmosfere giden basıncı tahliye eden kapama valfleri (3 yollu 
veya 3 yollu boşaltma valfleri olarak da bilinir). 
H. Maksimum çıkış basıncının 60 psi'den (~ 413 kPa) daha fazla ayarlanmamış 
basınç regülatörleri, 
I. Pnömatik silindirler, pnömatik doğrusal aktüatörler ve döner aktüatörler, 
J. Pnömatik depolama tankları (White Clippard tankları P / N: AVT-PP-41 hariç), 
K. R86 ile uyumlu bir (1) kompresör ve 
L. Enkaz veya birleştirme (su) filtreleri ve 
M. Venturi valfleri (not: Venturi valfının yüksek basınç tarafı pnömatik bir cihaz olarak 
kabul edilir ve tüm pnömatik kurallara uymalıdır. Venturi valfının vakum tarafı, 
aşağıdaki Mavi Kutuda pnömatik kurallardan muaftır. ). 
 
Aşağıdaki cihazlar pnömatik cihazlar olarak kabul edilmez ve pnömatik kurallara tabi 
değildir (ancak diğer tüm kuralları yerine getirmeleri gerekir): 
a. vakum oluşturan bir cihaz 
b. kapalı devre COTS pnömatik (gaz) şokları 
c. hava dolgulu (pnömatik) tekerlekler 
d. Pnömatik bir sistemin parçası olarak kullanılmayan pnömatik cihazlar (yani, 
basınçlı hava içermelerine izin vermeyecek şekilde kullanılır) 
 

BÖLÜM 12.2.1 
Playoff MAÇLARI sırasında, bir takım SARI veya KIRMIZI KART alırsa, tüm BÜTÜN 
İTTİFAKLAR  ile ilgili olarak SARI veya KIRMIZI KART'ı alır. Aynı iki takımdan farklı 
takımlar (2) SARI KARTLAR İTTİFAKLAR tarafından tahakkuk edilir SARI KARTLAR 
verilirse, tüm İTTİFAKA KIRMIZI KART verilir. 
 
 

Takım Güncellemesi 01 
GENEL 
- CAD Modelleri: Resmi CAD modelleri, bu belgede açıklanan değişikliklere göre 
güncellenmiştir ve ayrıca kullanıcıların vinil kaplaması olan parçalar için dosyalara 
erişmede yaşadıkları hataları düzeltmek amacıyla güncellenmiştir. 
 
 
- Kontrol Sistemi: Robotunuzu programlamaya başlarken, özellikle dikkat etmek 
isteyebileceğiniz Screensteps belgelerinin iki sayfasını belirtmek istiyoruz. 2019 İçin 
Yeni! Sayfada, kum fırtınasının robot kodunda nasıl ele alındığı gibi 2019 Oyun 
Özellikleri hakkında bilgiler dahil olmak üzere 2019 sezonu için büyük yazılım 
değişiklikleri ana hatlarıyla açıklanmaktadır. Bilinen Sorunlar sayfası, şu anda 



farkında olduğumuz geçici sorunları veya çözüm önerileriyle birlikte bildiğimiz önemli 
sorunları belgelemektedir. 
 
KICKOFF KIT CHECKLIST:BLACK TOTE 
Black Tote Kontrol Listesinin V1'i aşağıdaki düzenlemeyi içerecek şekilde 
güncellenmiştir: 

 
 
 

2019 SANAL KİT KATALOĞU 
Black Tote'unuza paketlenmiş 2019 Sanal Kit Kataloğunuzu aşağıdaki 
düzenlemelerle işaretlemeyi düşünün: 
 
Stoklar: Alışveriş sepeti sayfasındaki "Promosyon Girin" alanındaki kupon kodunu 
hediye sertifikası kodu olarak kullanın. 
- Yeni Nesil Robotlar: Fiş Detayı: CIM Cooler 180 veya 775 Cooler 360 
- Wolfram: Erişim Kodları: Web formunu doldurduktan sonra e-posta ile gönderilen 
Ekip Kayıt Hesabı'nı (Öncü Mentor 1 veya 2) ziyaret edin. 
 

SANAL GERÇEKLİK (VR) VARLIKLARI 
VR varlıkları aşağıdaki gibi güncellendi: 
 
AutomationDirect HTC Vive / Oculus Rift Asset: Kargo gemilerinin rengi düzeltildi. 
- PTC: VuMark pdf (Ölçekli VR modeliyle kullanım için) gereksiz “ThingMark ile” dilini 
kaldırmak için güncellendi. 
 

MANUAL 
Bölüm 4.1 
ÇELİK, siyah toz kaplı kablo koruyucuları (VEX parça numarası 217-6294), ALAN 
GEMİLERİ arasında, ALAN'ın puanlama masası tarafındaki korkuluk merkezinden 
uzanır. Kablo koruyucu, üç (3) uzun parçadan (P / N) ve bir çıkış bölümünden (P / N 
notu, çıkış bölümleri satın alınamaz) oluşur. 

BÖLÜM 4.4 
- Şekil 4-16 eklenmiştir (lütfen bu ekin Bölüm 4'teki sonraki tüm görüntüleri 
sıraladığını not ediniz). 



- Şekil 4-17 (önceden Şekil 4-16), KARGO GEMİ tabanının uzunluğunu ve genişliğini 
düzeltmek için güncellendi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Şekil 4-18 (daha önce Şekil 4-17) şu şekilde güncellendi: 
 

BÖLÜM 4.5 
Şekil 4-21 (önceden Şekil 4-20), en alt güverte ve rampaların genişliğini ve derinliğini 
düzeltmek için güncellendi. 

 
 
 
 



BÖLÜM 4.6 
Şekil 4-23 (daha önce Şekil 4-22) İKMAL DEPOSU'nun (DEPOT) genişliğini ve 
derinliğini düzeltmek için güncellendi. 

 

BÖLÜM 4.8.1 
ALAN tarafındaki OYUNCU İSTASYONU polikarbonat penceresinin sol ve sağ 
kenarlarına üç (3) inç (~ 7,6 cm) siyah bant uygulanır. 
 
Şekil 4-26 (daha önce Şekil 4-25) daha geniş bantlanmış alanı (kılavuzda, CAD 
modellerinde ve Düzen ve İşaretleme Şemasında etkilenen diğer görüntüler gibi) 
göstermek için güncellendi: 

BÖLÜM 4.8.12 



Şekil 4-28 (eski Şekil 4-27), YÜKLEME İSTASYONU'nun genişliğini düzeltmek için 
güncellendi. 

BÖLÜM 4.9.1 
Her CARGO turuncu renkte 13 inçtir. Şekil 4-29 Şekil 4-30'da gösterildiği gibi FIRST 
logolu (~ 33 cm) ± ½ inç (~ 1,2 cm) çapında bir kauçuk oyun topu. 
 

BÖLÜM 5.5 
TEKNİKER, SÜRÜŞ EKİBİ’nin birincil teknik üyesi olabilirken, SÜRÜŞ EKİBİ’nin tüm 
üyeleri, ana devre kesicinin konumu ve işletimi, joystick’lerin bağlanması ve 
sıfırlanması gibi ROBOT’un temel işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaya teşvik edilir. 
OPERATÖR KONSOL'undaki gamepad'ler ve ROBOT'un SCALEHAB PLATFORM'undan 
çıkarılması serbest bırakılıyor. 
 

BÖLÜM 6 
S2. Yeşil ışıkları bekleyin. Ekip üyeleri, bir HAKEM veya bir FTA tarafından açıkça 
belirtilmediği sürece, ROCKET’in burun konik LED'leri yeşil ise yalnızca ALAN’a 
girebilirler. 
 

BÖLÜM 8.2.2 
G5. Rakiplerin attığı GAME PARÇLARI ile uğraşma. Bir ROBOT, OYUN PARÇASI’nı 
rakiplerin ROKET / KARGO GEMİSİNDEN kaldıramaz. ROKET / KARGO GEMİSİ ile 



tesadüfi temas nedeniyle yerinden olmuş OYUN PARÇALARI bu kuralın ihlali 
sayılmaz. 
 
İhlal: OYUN PARÇA'sına göre puanı düşürüldü ve ROKETLER'inin hiçbiri T eksi 0'larda 
tamamlanmadığında rakiplere bir (1) Tam ROKET Sıralama Puanı verilir. 
 

BÖLÜM 8.2.4 
Maç sonunda rakiplerin ROKET'lerine dokunma. Sıralama Maçları sırasında, 
ROBOTLAR, T-eksi 20'lerden başlayarak rakiplerinin ROKET'leriyle temas 
kuramayabilir. Tesadüfi temas, yani rakiplerin eylemlerinin engellenmediği kasıtsız 
temas (örneğin ROKET tarafından sürüş sırasında küçük temas), bu kuralın bir 
istisnasıdır. 
 
İhlal: FOUL ve rakiplerine ROKET'lerinin hiçbiri T eksi 0'larda tamamlanmadığında bir 
(1)ROKET Tamamlama Sıralama Puanı verilir. 
 

BÖLÜM 10.4 
R12'ye yapılan değişiklik ile ilgili bir not: Sürücü Tabanı Vazgeçme Penceresi ve 
FIRST Choice Round 1'den önce ekipleri, maliyet limiti ve PARÇALARIN KİTİ 
tanımındaki değişikliklerden haberdar etmememizden dolayı üzgünüz. 
 
Üzgünüz. 
Sonuç olarak, R12’yi, sadece kısmen de olsa, ekiplerin kurallardaki değişiklik göz 
önüne alındığında sonbaharda farklı kararlar almış olabileceği gerçeğini telafi edecek 
şekilde değiştiriyoruz. 
R12. ROBOT'taki tüm öğelerin toplam maliyeti 5000 $ 5500 USD'yi aşamaz. 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. 
 

BÖLÜM 10.9 
R86. Bir etkinlik boyunca, ROBOT üzerindeki basınçlı hava yalnızca bir dahili 
kompresörü tarafından sağlanmalıdır. Kompresör teknik özellikleri nominal olarak 
1.10 cfm (~ 519 cm3 / s) akış hızını @ 12VDC'de aşmamalıdır. 
 



BÖLÜM 12.7 
Tablo 12-3 aşağıdaki gibi güncellendi: 
 
Sipariş Sıralama Kriterleri 
1. Kümülatif FOUL ve TEKNİK FOUL puanları nedeniyle 
rakip kural ihlalleri 
2. Birikimli KARGO puanları 
3. Birikimli HATCH PANEL noktaları 
4. Birikimli HAB TIRMANMA puanları 
5. Birikimli SANDSTORM BONUS puanları 
6. MAÇ tekrarlatılır 
 
 

BÖLÜM 12.8.3 
Bazı Bölge Şampiyonasında birden fazla bölüm kullanmanın haklı çıkarılması için 
yeterli sayıda takım var. Takımlar, FIRST tarafından Michigan'da geliştirilen bir süreç 
kullanılarak etkinlik organizatörleri FIRST tarafından bölümlere atanır. 
 
İşlem bir  “brute force iterative randomizer” kullanır ve aşağıdaki gibi yürütülür: 
 
1. Bölge ekibi listesi, bölge Etkinlikleri bölümünde açıklandığı şekilde kazanılan 
toplam ilçe puanlarına göre sıralanır. 
2. Liste, rütbeye göre çeyreklere bölünmüştür (örneğin 1. çeyrek en yüksek% 25'lik 
takımlara sahiptir) 
3. Bölüm atamaları, her çeyrekten eşit katkı kullanılarak rasgele oluşturulur. 
4. Her bölüm için üç (3) kriter hesaplanır: 

 a. Ortalama güç: Bir bölümdeki takımların bölge puan değerlerinin aritmetik 
ortalaması 
b. Gücünün dağılımı: Bir bölümdeki ekiplerin bölge puan değerlerinin Sinyal 
Gürültü Oranı (SNR). 

SNR aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝑥 ̅= Bir bölümdeki bölgel noktalarının aritmetik ortalaması 
σ = Bir bölümdeki bölge noktalarının standart sapması 
c. “En iyi” takımlar için gücün dağılımı: beölgenin SNR'si, bir bölümün 1. çeyreğinde, 
takımların puan değerleri. 
5. Her bölüm için üç (3) kriter diğer bölümlerle karşılaştırılır. Bölümün değeri ile diğer 
bölümlerin değeri arasındaki fark Tablo 0-1'deki limitleri aşarsa, ölçütler karşılanmaz. 



 İki (2) Bölüm  Dört (4) Bölüm 
Ortalama güç  1  2 
Mukavemet Dağılımı  1  2.5 
“En iyi” takımlar için gücün dağılımı 1.5    2 
 
6. Üç (3) kriterin hepsinin de karşılanması durumunda, etkinlik organizatörleri 
atamaları yayınlar. Üç (3) kriterden herhangi biri karşılanmazsa, atamalar reddedilir 
ve işlem 3. Adım'a geri döner. 
 
Bu durumlarda: 
• Atama kazanan İTTİFAKLAR, aşağıdaki braketi kullanarak Bölge Şampiyonası 
Playofflarında oynuyor. 
Bu, olay için kazanılan bir İTTİFAK belirleyene kadar kendi Bölgelerine karşılık gelir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


