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TRABZON ROBOT LİGİ 

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMA KURALLARI 

1)AMAÇ 

Çizgi izleyen robotlar beyaz zemin üzerindeki siyah çizgiyi ya da siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom 

takip etmek amacıyla tasarlanır. Endüstriyel alanda, sürekli bir yerden başka bir yere mal taşıma işlerinde bu otonom 

çizgi izleyen robotlar kullanılır. Yapılması gereken robotların takip edecekleri yolun çizgisinin zemine çizilmesidir. Çizgi 

izleyen robotlarda önemli olan çizgiyi kaybetmemeyi sağlayacak; doğru pogram,donanımsal kontrol ve hızdır. 

Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotlar; siyah parkur üzerindeki beyaz çizgileri ya da beyaz parkur 

üzerindeki siyah çizgileri takip ederek, parkuru en kısa sürede, hatasız tamamlamaya çalışırlar. 

2)ROBOT ÖLÇÜLERİ 

Çizgi izleyen robot kategorisinde yarışacak robotların boyu 400mm’yi eni 300mm’yi ve yüksekliği 100mm’yi geçmemesi 

gerekmektedir. 

2) PİST 

• Yollar siyah üzerinde beyaz ve beyaz üzerinde siyah çizgi şeklindedir. 

• Yol 400 mm genişliğinde 5mm kalınlığında siyah mat ve beyaz dekota malzemeden yapılmıştır.Yolu oluşturan 

parçaların ek yerleri siyah mat folyo ile kapatılmıştır. 

• Siyah zemin üzerindeki çizgiler ana yolun oratasında 20±2 mm kalınlığında beyaz mat folyodan yapılacaktır. Bu 

çizgilerin yolun kenarından merkeze olan uzaklıkları 200±5 mm’dir. 

• Yol üzerinde bir adet beyaz zemin üzerinde kesik çizgili yol bulunmkatadır. Şekil 8’de kesik çizgili yolun şekli ve 

ölçüleri verilmiştir. 

• Yol üzerinde bir adet yarısı siyah,yarısı beyaz olan parçalı yol bulunmaktadır. Şekil 9’da kesik parçalı yolun şekli 

ve ölçüleri verilmiştir. 

• Yol üzerinde yol tercih alanı bulunmaktadır.Yol tercih alanı 1000mm yarıçaplı siyah mat dekotadan yapılmıştır. 

Bu siyah dekotanıntam ortasıda 380mm kenar ölçülerine sahip 20±2mm kalınlığında beyaz çizgilerden oluşan 

kare yol bulunmkatadır. Bu kare yolun tam ortasında 2 nolu tercihli yol yönünde 280 mm uzunluğunda 20±mm 

kalınlığında beyaz çizgi vardır.(Bakınız Şekil 5 ve Şekil 6) 

• Yol üzerinde U şeklinde geçiş köprüsü bulunmaktadır. U geçiş köprüsünün çıkış ve iniş açısı 190 dır. Şekil 7’de U 

geçiş köprüsü şekil ve ölçüleri verilmiştir. 

• U şeklinde geçiş köprüsünün yol genişliği 400mm’dir. 

• U şeklindeki geçiş köprüsünün yol üzerindeki çizgiler,yolun ortasında 20±2 mm kalınlığında beyaz mat folyodan 

yapılacaktır. Bu çizgilerin yolun kenararından merkeze olan uzaklıkları 200±5mm’dir. 

• U şeklindeki geçiş köprüsünün altındaki tünelin genişliği 400mm ve  yüksekliği  120mm’dir. 

• Yol üzerinde bir adet yatay dairesel yol bulunmaktadır. 

• Yol üzerinde üç adet çıkmaz yol bulunmaktadır. 

• Çıkmaz yolların bitiminde 400 mm genişliğinde 100mm yüksekliğinde  siyah mat folyo ile kaplanmış duvarlar 

vardır. 

• Başlangıç ve bitiş çizgisi bulunmaktadır. 

• Başlangıç ve bitiş çizgileri hizasında sensörler bulunmaktadır. 

• Pist ile ilgili diğer bilgiler daha sonra Trabzon MEM ARGE web sayfasından duyurulacaktır. 

http://www.trabzonarge.meb.gov.tr/
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3) YARIŞMA 

• Yarışma lig usulü yapılacak olup kaç turdan oluşacağı daha sonra Trabzon MEM ARGE web sayfasından 

duyurulacaktır. 

• Her robot sırayla yarışır, bu sıra kura ile belirlenir. Kura sonucu hangi robotun hangi pistte yarışacağı belli olur. 

• Robotlar pistte bir tur atarlar. 

• Yarışma zamana karşı yapılacaktır.Süre pist üzerindeki kronometre ile tutulacaktır. 

• Yarışın başlangıç ve bitişini tespit etmek için kullanılan sensörler, başlangıç-bitiş çizgileri hizasındadır. Robotlar 

başlangıç çizgisinden geçtiğinde , sensörün algılaması ile kronometre saymaya başlayacaktır. 

• Hakem işaretinden sonra Start yapmayan robotlara 10 saniye ceza puanı verilir ve tekrar start yapması için bir 

hak daha verilir. Yarışmacıların 3 start hakkı vardır.(Her start yapmama durumunda ayrı ayrı 10 saniye ceza 

verilir.) 

• Robot pistten çıktığında (yoldan çıkıp normal zemine inmesi), çıktığı yerden piste tekrar konulur,bu arada süre 

işlemeye devam eder. Robot pisti tamamen terk etmediği sürece robota müdahale edilemez. Bu hak yalnızca 

hakemler tarafından verilebilir. Bu durumda robota 10 saniye yoldan çıkma cezası verilir. 4 defa yoldan çıkan 

robot diskalifiye olur. 

• Yarışma ile ilgili diğer kurallar daha sonra Trabzon MEM ARGE web sayfasından duyurulacaktır. 

4)DİĞER KURALLAR 

• Mola,bakım ve tamir zamanı verilmez. 

• Kapı ölçülerinden dolayı çizgi izleyen robotların yüksekliği en fazla 120 mm olmak zorundadır. 

• Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar disklifiye edilir. 

• Araçlar piste ve seyircilere zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı kullanabilirler. 

5) DEĞERLENDİRME 

• Robotlar yarışı tamamlama ve aldığı ceza süresine göre sıralanacaktır. Puan eşitliğnde ceza puanı daha az olan 

araç diğerine göre önceliklidir. Eşitliğin bozulmadığı durumlarda hafif olan robot önceliklidir. 

6) İLETİŞİM 

• TRABZON MEM ARGE 

http://www.trabzonarge.meb.gov.tr/

