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TRABZON ROBOT LİGİ 

HIZLI 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 tasarlanırlar. Çizgi izleyen robotlarda önemli olan çizgiyi kaybetmemeyi 

sağlayacak; doğru program,donanımsal kontrol ve hızdır. Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotlar ; siyah 

parkur üzerindeki beyaz çizgileri takip ederek, pistte toplam 2 tur atarak parkuru en kısa sürede tamamlamaya 

çalışır. 

2) PİST 

• Yollar siyah zemin üzerinde beyaz çizgi şekilindedir. 

• Toplam yol 780 mm genişliğinde,39000mm (yaklaşık 39metre),5mm kalınlığında siyah mat dekota 

malzemeden yapılmıştır. 

• Yolu oluşturan parçaların ek yerleri siyah mat folyo ile kapatılmıştır. 

• Beyaz çizgiler 20±2 mm kalınlığındaki beyaz mat folyodan yapılacaktır. 

• Her bir çizgi izleyen robot için ortasında çizgi olan 390 mm genişliğinde kulvar bulunmaktadır. 
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• Yol üzerinde bir adet köprü bulunmaktadır. Köprünün uzunluğu yaklaşık 3 

metre olup yer ile açısı 16 derecedir. 

 
• Çizgi izleyen robotlar için Başlangıç /Bitiş çizgisi bulunmaktadır. 

• Başlangıç/Bitiş çizgisinde 780mm uzunluğunda 200mm genişliğnde mat beyaz renkte otomatik kapı 

bulunmaktadır. 

• Başlangıç/Bitiş çizgisinden 50mm önde çizgi izleyen robotların sürelerini ölçecek sensör grubu 

bulunmaktadır. Bu sensör grubu herbir parkurdaki robot için, 200mm yukarısında olacak şekilde montajı 

yapılmıştır. Sensörler reflektörlü olarak çalıştığı için Başlangıç/Bitiş çizgisinden önce yola reflektör bandı 

yapıştırılmıştır. 

• Yol çizgileri üzerinde 200mm yarıçaplı virajların başlangıcından 300mm önce;robotun hareket yönüne göre 

sağ tarafta yol çizgisine dik 35 mm uzunluğunda 20±2 mm kalınlığında beyaz çizgiler kullanılmıştır. 
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3) YARIŞMA 

• Yarışma lig usulü yapılacak olup detayları daha sonra duyurulacaktır. 

• Robotların bu kategoride yarışabilmeleri için; 120x160mm’lik  kutu içine rahat bir şekilde sığmalıdırlar. 

Robotların yükseklikleri 50mm’yi geçemez. Robotlar için ağırlık sınırı yoktur. 

• 120x160 mm’lik kutuya sığmayan vaya 50mm yüksekliği geçen robotlar diskalifiye edilir. 

• Robotlar 2’şerli  gruplar şeklinde yarışcaktır.  

• Gruplar kura ile belirlenir. Kura sonucu hangi robotun, hangi parkurda yarışacağı belli olur. 

• Pistte her parkurdaki yarışmacı için, ayrı ayrı bitişi algılayan sensörler kullanılır. 

• Gruptaki yarışmacılar robotlarını çalışır vaziyette başlangıç çizgisinin önüne kendilerine ait parkura 

yerleştireceklerdir. 

• Hakem işaretinden sonra otomatik kapı açılarak yarışmaya başlayacaktır. 

• Başlangıç yapamayan veya yanlış parkura geçen robotlar diskalifiye olur. 

• Bitiş çizgisine ulaşamadan bütün robotlar parkurdan çıkarsa ,robotların tamamı elenir. 

• Yarışma esnasında robot diğer robota çarpar ve pist dışına atarsa her iki robotta diskalifiye olur. Yarışma 

tekrarlanmaz. 

4) DİĞER KURALLAR 

• Mola,bakım veya tamir zamanı verilmez. 

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

• Araçlar piste ve izleyicilere zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı kullabilirler. 

• Grup elemeleri ve final yarışmasında, yarışmacılara pillerini şarj etmeleri için ek bir süre verilmez. 

5) DEĞERLENDİRME 

• Yarışma sonucunda eşitlik olması durumunda hafif olan robot yarışmayı kazanır. 

6) İLETİŞİM 

• TRABZON MEM ARGE 
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