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1 Giriş 

Robotex International Maze çözme kuralları, 1986 Kuzey Amerika Mikromouse Yarışmaları 

için Resmi Kurallar'dan uyarlanmıştır. Kurallar modern teknik yetenekleri karşılayacak 

şekilde değiştirilmiştir. 

2 Nesnel 

Bu yarışmada, otonom Mikromouse'un (robot) misyonu, belirtilen köşeden merkezine 

mümkün olan en kısa sürede bir labirent müzakere etmektir. 

3 Yarışmaya uygunluk 

1. Labirent çözme yarışmasına hem bir birey hem de bir takım kaydolabilir. 

2. Bir takım en fazla beş kişiden oluşabilir. 

4 Mikromouse kuralları 

1. Micromouse kendi kendine yetecektir (uzaktan kumanda yoktur). 

2. Mikromouse labirenti müzakere ederken vücudunun hiçbir parçasını geride bırakmayacak. 

3. Mikromouse, labirentin duvarlarının üzerinden atlamamalı, uçmayacak, tırmanmayacak, 

çizmeyecek, kesmeyecek, yakmayacak, işaretlemeyecek, hasar vermeyecek veya yok 

etmeyecektir. 

4. Mikromouse, uzunluğu veya genişliği 16 santimetreden daha büyük olmayacaktır. Bir çalışma 

sırasında geometrisini değiştiren bir Mikromouse'un boyutları 16 cm'den × 16 cm'den büyük 

olamaz. Bir Mikromouse'un yüksekliğinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 

5. Bu kuralların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi derhal diskalifiye anlamına gelecektir. 

5 Labirent kuralları 

1. Labirent 18 cm × 18 cm birim karelerden oluşur ve 16 × 16 birim kareye kadar oluşur. 

Labirentin duvarları 5 cm yüksekliğinde ve 1,2 cm kalınlığındadır (labirentler için% 5 

tolerans varsayın). Böylece bir kare içinde duvardan duvara uzaklık 16,8 cm'dir. Dış duvar 

tüm labirenti kaplar. 

2. Labirent duvarlarının kenarları beyaz, duvarların üstleri kırmızı ve zemin siyah, mat renkle 

tamamlanıp tamamlanır. 

3. Uyarı: Duvarların sürekli beyaz olduğunu veya duvarların üstlerinin sürekli olarak kırmızı 

olduğunu veya zeminin sürekli olarak siyah olduğunu varsaymayın. Solgunluk oluşabilir; 
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farklı labirentlerden parçalar kullanılabilir. Zeminin belirli miktarda sürtünme sağladığını 

varsaymayın. 

4. Labirentin başlangıcı dört köşeden birinde bulunur. Başlangıç meydanı üç tarafı duvarla 

çevrilidir. Başlangıç çizgisi birinci ve ikinci kareler arasında bulunur. Hedef hedef, labirentin 

merkezindeki dört 18 cm × 18 cm hücredir. Bitiş çizgisi hedef meydanın girişindedir. 

5. Hedef kareye birden çok yola izin verilir ve beklenir. Hedef meydanın sadece bir girişi vardır 

ve duvara sarılan bir farenin onu bulamayacağı şekilde konumlandırılacaktır. 

6 Yarışma kuralları 

1. Her yarışma mikromouse son labirente toplam 5 dakikalık erişim tahsis edilir. Bir fareyi 

çalıştırmalar arasında ayarlamak için kullanılan herhangi bir zaman 5 dakikaya dahildir. 

Farenin hedef kareye başarıyla ulaştığı her çalıştırmaya (başlangıç hücresinden orta bölgeye) 

bir çalışma süresi verilir. Minimum çalışma süresi farenin resmi saati olacaktır. Birincilik 

ödülü en kısa resmi süre ile fareye gider. Bir sonraki en kısa ödüle ikincilik ödülü, vesaire. 

Centre meydanına girmeyen fareler, hedef kareye ne kadar yaklaştıklarına göre sıralanacaktır. 

2. Her koşu başlangıç meydanından yapılacaktır. İşleç istediği zaman çalıştırmayı iptal edebilir. 

Bir operatör bir çalıştırma sırasında Micromouse'a dokunursa, iptal edilmiş olarak kabul edilir 

ve fare labirentten çıkarılmalıdır. Bir fare bitiş çizgisini çoktan geçtiyse, bu çalıştırmanın 

çalışma süresini etkilemeden herhangi bir zamanda kaldırılabilir. 

3. Labirent açıklandıktan sonra, operatör labirentin bilgilerini Mikromouse'a beslemez. 

4. Yarışmacılara izin verilir: 

• anahtar konumlarını değiştirme; 

• sensörleri ayarlayın; 

• Micromouse'un bozulması durumunda onarım yapın. 

5. Çalışma zamanlayıcısı, farenin ön kenarı başlangıç çizgisini geçtiğinde başlar ve farenin ön 

kenarı bitiş çizgisini geçtiğinde durur. 

6.  Robotun üzerine bir işaretleyici / etiket eklemek mümkün olmalıdır. 

 

7 Organizasyon 

1. Robot yarışmadan önce kayıtlı olmalıdır. Kayıt işlemi, robotun teknik muayenesini ve 

robotun bir numara etiketiyle işaretlenmesini içerir. 

2. Teknik inceleme, organizatörler tarafından belirtilen zamana kadar tamamlanmalıdır. 

3. Müsabaka sırasında ortaya çıkan tüm soru ve problemler hakem tarafından çözülür. 
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4. Herhangi bir itirazla ilgili nihai karar hakem ve/veya organizatörler tarafından yapılır. Tüm 

şikayetler maç sırasında veya maçın sonundan hemen sonra hakeme bildirilmelidir. Daha 

sonra yapılan şikayetler kabul edilmez. Herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlıkla ilgili nihai 

karar her zaman hakem tarafından verilen karardır. 

8 Kurallardaki değişiklikler ve iptaller 

Kurallarda yapılan değişiklikler ve iptaller, yarışmanın düzenleyici komitesinin 

düzenlemelerine göre, yarışmanın ana organizatörü tarafından kabul edilir. 

9 Revizyon geçmişi 

• 28.06.17 Paragraf 7 madde 4. Şikayetlerle ilgili şartname eklendi. 

• 28.06.17 Kurallardaki değişiklikler ve iptaller hakkında paragraf 8 eklendi. 

• 22.01.19 Paragraf 6 madde 6. Yeni yan tümce eklendi. 

• 19.03.19 Paragraf 6 madde 1. Robot hedef kareye ulaşmadığında sıralama sisteminin 

değiştirilmesi. 

 


