การแขงขันทักษะดานหุนยนต

กิจกรรมที่ 43 : ทักษะดานหุนยนต การแขงขันหุนยนตกูภัย
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - .16.30 น.
สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารใหม 28)
การแขงขัน : ประเภททีมไมเกิน 3 คน
ผูประสานงาน : 1. นายครรชิต ภาวนานนท โทร 085-1655123
2. นายอิทธิพันธ รูปคม
โทร 088-6874777
กติกาการแขงขัน
1. ขอกําหนดของหุนยนต
1.1 ขนาดของหุนยนตกอนเริ่มตนแขงขันตองไมเกิน 40 x 40 เซนติเมตร ความสูงไมจํากัด แตตองวางในกรอบของ
พื้นที่ 40 x 40 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไวกอนแขงขัน
1.2 ใชบอรดควบคุมรุนใดก็ไดไมจํากัด หุนยนตที่เขาแขงขันตองมีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอกับรีโมทคอนโทรลดวย
โดยไม จํ า กั ดรู ป แบบของการติ ดตอไรส าย และผูแขงขัน ตองเตรีย มรับ มือ ในกรณีอาจเกิดคลื่น รบกวนกัน ของ
คลื่นวิทยุ หรือแสงอินฟาเรดในขณะทําการฝกซอมและแขงขัน
1.3 สามารถแยกหรือขยายสวนประกอบของหุนยนตที่ใชในการแขงขันออกได
1.4 น้ําหนักรวมของหุนยนตตองไมเกิน 25 กิโลกรัม ไมรวมรีโมทคอนโทรล
1.5 ไมจํากัดที่มาของชิ้นสวนทางกล และอุปกรณประกอบ จะประกอบเอง ขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ 3 มิติ ดัดแปลงจาก
ของเลนสามารถทําไดทั้งสิ้น ยกเวน ระบบลม
1.6 การยึดสกรู และน็อตหรืออุปกรณยึดตรึงใด ๆ ในตัวหุนยนตจะตองกระทําอยางแนนหนา หากในระหวางการ
แขงขันมีชิ้นสวนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะไมนําออก และอนุญาตใหแขงขันตอไปได กรรมการจะไม
รับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหวางที่นําชิ้นสวนที่หลุดออกจากสนาม
1.7 ไมจํากัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนต
1.8 แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟของหุนยนตรวมทั้งหมดตองไมเกิน 48 V
1.9 ไมจํากัดจํานวนมอเตอรไฟตรงที่ใช
2. รูปแบบการแขงขัน
เป น การปฏิ บั ติภ ารกิ จ สมมติ ในการค น หา และชว ยเหลือผูป ระสบภัย โดยหุน ยนตตองสามารถเคลื่ อนที่ผานพื้นที่
อุปสรรคหลากหลาย และพาผูประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัยได การแขงขันนี้มีทั้งสิ้น 4 ภารกิจ หุนยนตตองทําใหครบทุกภารกิจ
ภายในเวลา 20 นาทีแตละภารกิจจะมีคะแนนสะสมไมเทากัน ผูแขงขันไมสามารถขามภารกิจได
ภารกิจที่ 1 ขึ้นบันได (15 คะแนน)
1. มีบันไดทั้งหมด 3 ขั้น กวาง 60 เซนติเมตร ความสูงรวมทั้ง 3 ขั้น 30 เซนติเมตร เมื่อหุนยนตเคลื่อนที่ผานบันไดแต
ละขั้นได จะไดขั้นละ 5 คะแนน
2. หากหุนยนตหลนหรือตกในขณะที่ขึ้นบันได จะตองมาเริ่มตนที่บันใดขั้นลางสุด และไมหยุดเวลา โดยจะตองขึ้นให
ครบทั้ง 3 ขั้น ถึงจะผานภารกิจนี้
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ภารกิจที่ 2 ขามทางขาด (15 คะแนน)
1. เปนภารกิจที่ตอเนื่องจากภารกิจที่ 1 หากไมผานภารกิจที่ 1 จะทําภารกิจนี้ไมได
2. ตองควบคุมหุนยนตเคลื่อนที่ผานทางขาดที่มีความกวาง 30 เซนติเมตร
3. หากทําภารกิจนี้สําเร็จ จะได 15 คะแนน โดยคะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อหุนยนตผานทางขาดมาทั้งตัวและเคลื่อนที่ตอไป
ไดเทานั้น
ภารกิจที่ 3 ลงจากที่สูง (10 คะแนน)
1. เปนภารกิจที่ตอเนื่องจากภารกิจที่ 2
2. ภารกิจนี้เปนการควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนที่ลงจากแทน โดยแทนมีความสูง 30 เซนติเมตร
3. หากหุนยนตสามารถลงจากแทน และเคลื่อนที่ตอไปได จะได 10 คะแนน
ภารกิจที่ 4 พาผูประสบภัยสูพื้นที่ปลอดภัย (60 คะแนน)
1. ภารกิจดานนี้ คือนําผูประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้คือ จุดเริ่มตนของการแขงขัน
2. ผูประสบภัยกําหนดใหใช ขวดน้ําพลาสติก 350 ซีซี มีทั้งสิ้น 6 ขวด
3. การขนยายหามไมใหสวนใดสวนหนึ่งของขวดน้ําสัมผัสพื้น หากเกิดขึ้นจะตองเริ่มตนที่จุดเริ่มตนโดยกรรมการจะนํา
ขวดน้ํากลับไปวางบนแทน
4. หุนยนตจะตองผานอุโมงคทั้งไป - กลับ และขนยายไดทีละ 1 ขวด
5. การขนยายจะสําเร็จ เมื่อหุนยนตสามารถนําขวดน้ําผานอุโมงคมาวางไวยังจุดเริ่มตน และวางขวดตั้งบนพื้นโดยกน
ขวดตองสัมผัสพื้นสนามทั้งหมด จะไดคะแนนทันที แมวาเมื่อวางแลว ขวดจะลมลงก็ตามจากนั้นกรรมการจะนํา
ขวดที่ไดคะแนนออกไปเก็บไวเพื่อทําใหพื้นที่วาง
6. ขวดน้ําที่ขนยายสําเร็จ จะได ขวดละ 10 คะแนน
7. ภารกิจในดานนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ
7.1 ขวดน้ําทั้ง 6 ขวด ไดรับการขนยายไปวางที่จุดเริ่มตนอยางสมบูรณ
7.2 หมดเวลาการแขงขัน
เกณฑการตัดสิน
1. หากเปนการแขงขันในรอบแรก รอบสะสมคะแนน จะไมมีการตัดสินแพ-ชนะ คะแนนของที่ทําได แต ละทีมจะถูก
บันทึกและสะสมไว แตละทีมจะมีโอกาสแขงขันอยางนอย 2 ครั้ง นําคะแนนมารวมกันเพื่อจัดอันดับ
2. หากคะแนนเทากันทีมที่ใชเวลานอยกวาจะเปนผูชนะ
3. หากคะแนนและเวลาเทากัน จะตัดสินโดยทําภารกิจที่ 6 ใหม ทีมที่ใชเวลานอยกวาจะเปนผูชนะ
4. ทีมที่มีเวลาและคะแนนดีที่สุดจะไดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
5. ทีมที่ไดคะแนน และเวลาในอันดับที่ 2 จะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6. ทีมที่ไดคะแนน และเวลาในอันดับที่ 3 จะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การเริ่มตน หยุด แขงขันตอ และจบการแขงขัน
การเริมตนการแขงขัน
1. เมื่อกรรมการใหสัญญาณผูแขงขันตองมาพรอมกันที่สนามนําหุนยนตมาวางไวจุดเริ่มตน จะหันหุนยนตไปทิศทางใด
ก็ได และตองไมมีสวนหนึ่งเลยจุดเริ่มตน
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2. เมื่อกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองบังคับ หรือเปดสวิทชใหหุนเริ่มทํางาน
การหยุดและแขงตอ
1.เมื่อหุนยนตทําภารกิจตาง ๆ แลวเกิดปญหาไมสามารถเคลื่อนที่ได หรือทําภารกิจตอไปได ผูแขงขันจะ
ถูก
บังคับใหหยุดการแขงขันชั่วคราว เพื่อเริ่มตนใหม หรือยุติการแขงขันเฉพาะหุนยนตตัวนั้น ๆ ขึ้นอยูในภารกิจในขณะนั้น
2.หากผูแขงขันใชมือจับหุนยนต จะตองเริ่มตนการแขงขันใหมในดานนั้น ๆ ใหม คะแนนจะถูกลางเปนศูนยในดานนั้น ๆ
แตถาเปนดานที่หามเริ่มตนใหม กรรมการจะใหหุนยนตตัวนั้น ๆ ยุติการแขงขัน
การจบการแขงขัน
การแขงขันจะจบลงเมื่อ
1. หุนยนตทําภารกิจครบทั้งหมด กอนหมดเวลาการแขงขัน
2. หมดเวลาการแขงขัน
3. ถูกสั่งใหยุติการแขงขัน
4. ผูแขงขันสามารถขอยุติการแขงขันไดเมื่อ หุนยนตเสียหายจนไมสามารถแขงขันตอได
การผิดกติกา
1. ถาผูแขงขันทําการละเมิดจากขอกําหนดขางตน หรือขอใดขอหนึ่ง จะถือวาทําผิดกติกา
2. ผูแขงขันที่กระทําการดูถูกเหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือใหหุนยนตสงเสียง หรือ
แสดงขอความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเปนการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขามจะถูกปรับแพ
*** หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปนี้ จะถือวาผิดกติกาเชนกัน
• การกระทําใด ๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของหุนยนตของคูแขง
• เขาไปในพื้นที่สนามของคูแขง
• โยน หรือนําชิ้นสวนของอุปกรณใดๆเขาไปในพื้นที่สนามของผูแขง
• กระทําการใด ๆ ที่ทําใหการแขงขันหยุดลงโดยไมมีเหตุอันควร
• การกระทําใดก็ตามที่ไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน
• หากเปนผูควบคุมทีมกระทําผิด ทีมที่อยูภายใตความดูแลทั้งหมด จะถูกปรับแพใหออกจากการแขงขัน
เวลาสําหรับการซอมหุนยนต
1. ผูแขงขันสามารถซอมแซมหุนยนตไดตลอดเวลาการแขงขัน โดยการจับเวลายังคงดําเนินตอไป
2. ตองซอมบริเวณสนามแขงเทานั้น
การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต
การระบุชื่อหมายเลข หรือเครื่องหมายของหุนยนตที่เขารวมรายการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งาย
ตอการ
มองเห็นตลอดเวลาการแขงขัน
สิ่งที่ผูแขงขันเตรียมมา
1. หุนยนตกูภัย
2. อุปกรณสําหรับซอมแซมหุนยนต
3. เครื่องชารจแบตเตอรี่
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณที่เจาภาพเตรียมไวให (ไมมี)
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คณะกรรมการตัดสินกระกอบดวย :
1. นายครรชิต
ภาวนานนท
2. นายอิทธิพันธ
รูปคม
3. นางสาวดวงกมล
อังอํานวยศิริ
4. นางสาวกมลวรรณ วงศวุฒิ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายอภิเชษฐ บัวงาม
2. นายจักรพงศ วังเย็น
3. นายอธิพันธ บุญทันเสน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ครรชิต ภาวนานนท
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นายภูริยะ ชยุติ
2. นายวิถีตะวัน แซลิ้ม
3. นายพีรยช ตันติเดชามงคล
4. นายเมธี สินประเสริฐ
5. วาที่ ร.ต.ศุภกฤษ สุขเจริญ
6. วาที่ ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย
อาจารยผูควบคุม
1. ผูชวยศาสตราจารยวีระยุทธ สุริคํา
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย จิราธิป หอมหวล
2. นาย ณัฐโชติ อัมรินทรรักษา
3. นายปรีชา เนตรนันท
4. นายนันทิพัฒน ธีระชาญณรงค
5. นายปวริศ ทับทิมเขียว
6. นายกฤติเดช ทารพันธ
7. นายธนาวุฒิ คมขํา
8. นายธนกร มีประสาท
9. นางสาวเกลากัลยา ศิลาจันทร
10. นายอภินันท จุนกรณ
11. นางภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
12. นายโสภณ มหาเจริญ
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อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยมงคล รอดจันทร
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. นาย กฤษฎา กลาสืบการ
3. นาย ศุภฤกษ ภูโคกหวาย
4. นาย ภัทรพล อยูพวง
5. นาย นฤธร สุขเรือง
อาจารยผูควบคุม
-
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