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1 Giriş 

Hat takibi dünyanın en popüler robotik yarışmalarından biridir. Robotları takip eden hat 

için görev, pistte mümkün olduğunca hızlı sürmektir. Parça, beyaz sentetik bir alanda siyah 

bir line oluşur. 

2 Robot sınıfları 

Yarışmanın ardından Robotex International 2022 serisinde sadece iki farklı sınıfta otonom 

robotlar temsil ediliyor: LEGO robotları ve diğerleri. 

3 Alan 

1. Field,  3 ila 100 m2 alana sahip  beyaz sentetik malzemeden yapılmıştır. 

2. Parça açık veya kapalı olabilir. 

3. 15 mm genişliğindeki hat veya parça, siyah mürekkeple sahaya basılmıştır. Çizgi veya pist 

LEGO sınıfında 20 mm'dir. 

4. Hattın minimum dönüş yarıçapı 0'dır. 

5. Hat, kesitler dışında her iki tarafta da 25 cm boş alanla çevrilidir. 

6. Kesitteki çizgiler en az 20 cm'ye kadar diktir .   

7. Başlangıç ve bitiş çizgileri sahada ayrı olarak işaretlenir, kapalı bir parça için başlangıç ve 

bitiş çizgileri aynı olabilir. 

4 Robot 

1. Robot otonom olmalı. 

2. Robotun maksimum boyutları 25 x 25 x 25 cm ve kütle 1 kg'dır. NB! LEGO® robot ölçüm 

kutusu +2 mm toleranslı 25 x 25 x 25 cm olacaktır. 

3. Robot, çizgiyi takip ettiğinde her zaman çizgiyi geçmelidir, aksi takdirde yarış başarısız 

sayılır. 

4. Robot sahaya zarar vermemeli veya izleyicileri hiçbir şekilde tehlikeye atmamalıdır. 

5. Robotta 24 V'tan daha yüksek voltaj kullanmak yasaktır. 

6. Robotun başlatılacağı veya durdurulabileceği bir uzaktan kumanda olmalıdır.  NB! Uzaktan 

kumanda, robotta bir başlat ve durdur düğmesiyle de kontrol edilebilen LEGO® robotları 

için zorunlu değildir. 

7. Robotun gövdesi, 3 cm yükseklikte 3 mm çapında zaman ölçüm sisteminin ışık huzmesini 

tamamen engellemelidir. 



 
 

4.1 LEGO robotları için ek gereksinimler 

1. Robot sadece LEGO® orijinal veya HiTechnic'in® lisanslı parçalarından yapılmalıdır. 

Robotta kullanılan teller için bir istisna vardır, kablolar LEGO® orijinal, HiTechnic® 

veya Mindsensors'ın lisanslı parçaları olmalıdır. LEGO® RCX sensörlerine, 

motorlarına veya diğer bileşenlere izin verilmez. 

2. Robot sadece LEGO® tarafından önerilen pilleri veya hücreleri kullanmalıdır. 

5 Yarışma 

1. Robotlar pistte tek yönde sürüşte yarışır. 

2. Optik zaman ölçüm sistemi, başlangıç ve bitiş çizgilerindeki başlangıç ve bitiş sürelerini 

ölçer. 

3. Zaman ölçümü baştan sona sürer. Robot, zaman ölçüm sisteminin ışık huzmesini 3 cm 

yükseklikte kırarsa çizgiyi geçmiştir. 

4.  Yarışma sırası ya kura ile çekilecek ya da kayıt sırasına göre belirlenecek. 

5. Yarışma sırası ve saati, yarışmaya kayıt sona erdiğinde yarışmacılara e-posta yoluyla 

duyurulacaktır. 

6. Yarışmacıların her tur için 2 turu, 1 denemesi vardır. 

7.  Finallerde en hızlı 5 yarışmacı yarışacak. 

8. Her robotun finallerde 3 dakikası vardır.  Takımlar bu sürede mümkün olduğunca çok tur 

yapabilir. 

9. İlk 3 sırayı finallerde kimin en hızlı olduğu belirler. 

10. Hakem sinyal verdiğinde robotlar denemeye başlamalıdır. 

11. Maksimum tur süresi 2 dakikadır. Robot bu süreyi aşarsa, mevcut denemeyi kaybeder. 

12. Robotun raydan sürmesi yasaktır; Bu durumda, robot geçerli denemede başarısız olur. 

13. Bir ekip en fazla 5 üye kaydedebilir. 

14. Yarışmalar iki kategoride gerçekleşir: LEGO ve diğer robotlar (LEGO robotlarının daha kısa 

bir pisti vardır) 

6 Düzenleme 

1. Yarışma ve test alanları aynı malzemelerden yapılmıştır. 

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

bir sayı etiketiyle işaretlenmesini ve uzaktan başlatma ve durdurma işlevinin (LEGO® 

robotları için gerekli değildir) tespitini içerir. 

3. Teknik inceleme organizatörler tarafından belirtilen zamana kadar tamamlanmalıdır. 

4. Müsabaka sırasında ortaya çıkabilecek tüm soru ve  problemler hakem tarafından çözülür. 



 
 

5. 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. 

6. Her robot için ayrı ayrı en iyi aydınlatma koşulları ayarlanamaz. Aydınlatma koşulları, 

yarışma gününün başında rakiplerin geri bildirimlerine göre belirlenecek ve yarışma boyunca 

aynı kalacaktır (molalarda veya gösteri aydınlatması için ödül törenlerinde zaman zaman 

değişebilir).  

7 Kurallardaki değişiklikler ve iptaller 

Kurallarda yapılan değişiklikler ve iptaller, yarışmanın düzenleyici komitesinin 

düzenlemelerine göre, yarışmanın ana organizatörü tarafından kabul edilir. 

8 Ek 1. Pist ve robotun boyutları 

 

Şekil 1: Palet ve robotun boyutları. 


