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Line following (Intermediate)
1- معرفی

ــاه  ــات طــی کــردن یــک مســیر مشــخص در کوت ــات مســیریاب، یکــی از محبــوب تریــن مســابقات در جهــان اســت. وظیفــه رب رب
تریــن زمــان ممکــن اســت. مســیر شــامل یــک خــط ســیاه روی زمیــن ســفید رنــگ اســت.

2- سطح ربات ها
رقابــت هــای مســیریاب در مســابقات Robotex2022 در دو لیــگ مســتقل از هــم برگــزار مــی شــود، لیــگ ربــات هــایLEGO و 

لیــگ آزاد.

3-زمین مسابقه 
1-زمین این مسابقه ترکیبی از مواد مصنوعی با رنگ سفید و با ابعاد 3 تا 100 متر مربع است.

2-مسیر می تواند باز یا بسته باشد.
 ، LEGO 3- خــط یــا مســیر بــا عــرض 15 میلــی متــر روی زمیــن بــا جوهــر ســیاه چــاپ شــده اســت. خــط یــا مســیر در مســابقات

20 میلــی متــر اســت.
4-حداقل شعاع چرخش زمین صفر است.

5-فاصله خط از اطراف زمین cm25 است، به جز در مقاطع عرضی.
6- خطــوط روی ســطح مقطــع حداقــل تــا 20 ســانتی متــر عمــود هســتند. در ســطح مقطــع، ربــات بایــد خــط مســتقیم را دنبــال 

کنــد )نمــی توانــد بــه خــط دیگــر بچرخــد وگرنــه رکــورد خــود را از دســت مــی دهــد(. 
7- خــط شــروع و پایــان بــه صــورت جداگانــه بــر روی مســیر مشــخص مــی شــود.برای مســیر بســته خــط شــروع و پایــان مــی توانــد 

یکســان باشــد.

4-ربات
1-ربات باید هوشمند باشد.

2- بیشــترین ابعــاد ربــات 25*25*25 و بــا وزن 1 کیلوگــرم اســت. ربــات بایــد در جعبــه ای بــا ابعــاد 25*25*25 بــا میــزان خطــا 
mm2 اســت.

3-ربات باید همیشه روی خط حرکت کند وگرنه مسابقه را از دست می دهد.
4- ربات نباید به زمین مسابقه و یا تماشاگران آسیب برساند.

5-استفاده از ولتاژ باالی 24 ولت ممنوع است.
6-ربــات بایــد بــرای شــروع یــا توقــف یــک ریمــوت داشــته باشــد. ریمــوت الزامــا نبایــد از Lego باشــد، همچنیــن ربــات مــی توانــد 

یــک دکمــه بــرای شــروع و پایــان داشــته باشــد.
ــرار  ــر کــه در ارتفــاع cm3 از زمیــن ق ــی مت ــا قطــر 3 میل ــوی روشــنی ب ــروی پرت ــد از روب ــات بای ــدازه گیــری زمــان، رب 7-جهــت ان

ــروی اشــعه عبــور کنــد. ــه صــورت کامــل از روب ــد ب ــات بای گرفتــه، عبــور کنــد. رب

LEGO 4.1 ملزومات الزم برای ربات های
1-ربــات بایــد فقــط بــا قطعــات انحصــاری LEGO یــا HiTechnic ســاخته شــده باشــد. یــک اســتثنا بــرای ســیم هــای اســتفاده 
 ،RCX ــورهای ــد. سنس ــا Mindsensors باش ــات Lego، HiTechnic ی ــا از قطع ــد الزام ــا بای ــیم ه ــود دارد. س ــات وج ــده در رب ش

موتــور و قطعــات دیگــر مجــاز نیســتند.
2-ربات فقط می تواند از باتری ها یا سلول هایی که توسط Lego توصیه می شود، استفاده کند.

5- رقابت
1- ربات ها بر روی یک مسیر و در یک جهت رقابت می کنند.

2-یک سیستم اندازه گیری نوری، زمان شروع و پایان مسابقه را هنگام شروع و پایان خط اندازه می گیرد.
3-انــدازه گیــری زمــان از ابتــدا تــا انتهــا ادامــه مــی یابــد. ربــات در صورتــی کــه پرتــو نــوری کــه در ارتفــاع cm3 قــرار دارد را بشــکند، 



مــی توانــد از خــط عبــور کنــد.
4-ترتیب شرکت کنندگان بر اساس قرعه کشی و یا بر مبنای ترتیب ثبت نام تیم ها، انجام خواهد شد.

5- زمان و نوبت مسابقات بعد از پایان زمان ثبت نام از طریق ایمیل به شرکت کنندگان اعالم خواهد شد.
6-مسابقات در دو راند برگزار می شود و در هر راند، هر تیم یکبار می تواند مسابقه دهد.

7- پنج تیم از سریعترین ربات ها در فینال مسابقات با هم رقابت می کنند.
8- هر ربات 3 دقیقه در فینال وقت دارد. تیم ها می توانند راندهای زیادی را در آن زمان انجام دهند.

9- سه رتبه برتر، توسط سریعترین ربات ها در فینال مشخص می شوند.
10-ربات ها هنگامی که داور عالمت می دهد، باید مسابقه را شروع کنند.

11- بیشــترین زمــان یــک رکوردگیــری 2 دقیقــه اســت.در صورتــی کــه ربــات بیــش از ایــن زمــان را صــرف کنــد، آن رانــد را از دســت                
ــی دهد. م

12- ربات حق خروج از مسیر را ندارد، در صورتی که ربات از مسیر خارج شود، آن راند را از دست می دهد.
13- یک تیم می تواند تا پنج عضو داشته باشد.

 Lego و ربــات هــا دیگــر.) مســیر ربــات هــای Lego 14- ربــات هــا بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند، ربــات هــای ســاخته شــده بــا
کوتاهتــر اســت(.

6-چارت سازمانی
1-جنس زمین مسابقه و زمین تست یکسان است.

ــام شــامل بازرســی فنــی از ربــات، عالمــت گــذاری ربــات  ــام نمایــد. رونــد ثبــت ن 2-ربــات بایــد قبــل از شــروع مســابقات ثبــت ن
ــرای ربــات هــای Lego نیــاز  ــات از راه دور مــی باشــد. )ب ــا برچســب شــماره و تســت عملکــرد روش روشــن و خامــوش کــردن رب ب

نیســت.(
3-بازرسی فنی باید در زمان تعیین شده از طرف کمیته برگزاری مسابقات، انجام شود.

4-هر گونه سوال یا مشکلی که در طول اجرای مسابقه پیش آید، توسط داور بررسی می شود.
5-تصمیــم نهایــی در مــورد هــر گونــه درخواســت تجدیــد نظــر و یــا اعتــراض بــه عهــده داور و کمیتــه برگــزاری مســابقات خواهــد 
بــود. هــر گونــه اعتراضــی بایــد در طــول اجــرای مســابقه و یــا بالفاصلــه بعــد از پایــان مســابقه بــه داور گــزارش شــود، شــکایاتی کــه 

بعــد از ایــن زمــان اعــالم شــود، پذیرفتــه نخواهــد شــد.
ــر اســاس  ــور در ابتــدای روز مســابقه ب ــه تنظیــم کــرد. شــرایط ن ــات جداگان ــرای هــر رب ــوان ب ــوری را نمــی ت 6- بهتریــن شــرایط ن
بازخــورد رقبــا تنظیــم مــی شــود و در طــول مســابقه یکســان مــی مانــد )ممکــن اســت گاهــی اوقــات در طــول اســتراحت یــا مراســم 

اهــدای جوایــز بــرای نورپــردازی نمایــش متفــاوت باشــد(.
7- تغییر و یا لغو قوانین 

هــر گونــه تغییــر و یــا لغــو قوانیــن توســط برگزارکننــدگان اصلــی مســابقات و بــر اســاس قوانیــن کمیتــه رســمی مســابقات صــورت 
مــی گیــرد.

8- پیوست 1: ابعاد ربات و مسیر



9- تاریخ بازبینی

Revision history 
1. Clause 4 in paragraph 4 was amended on 21 April 2016. Robots do not have to compete in the same round in 
the qualifications. 
2. Clause 7 in paragraph 4 was amended on 21 April 2016. Robots do not have to complete both tracks in the 
qualifications. 
3. Clause 11 in paragraph 5 was amended on 28 May 2017. Condition was added about the start of robots. 
4. Clause 13 in paragraph 5 was amended on 28 May 2017. Specification regarding the situation in which neither 
robot finishes the track in prescribed time was added. 
5. Clause 15 in paragraph 5 was amended on 28 May 2017. Specification regarding the situation in which both 
robots drive off the track was added. 
6. Clause 5 in paragraph 6 was amended on 28 May 2017. Specification was added about complaints. 
7. Clause 11 in paragraph 5 was amended on 03 July 2017. Specification about the consequences, if the 3 second 
rule is not met. 
8. Clause 1 in paragraph 4 was amended on 13 October 2017. Added a clarification about wires that are allowed 
in Lego line following robots. 
9. 03.04.2018 Clause 1 in paragraph 3. Changed the maximum size of the competition field. 
10. 03.04.2018 Clause 2 in paragraph 3. Mirrored track removed. Added a specification that the track can either 
be open or closed. 
11. 03.04.2018 Clause 3 in paragraph 3. Specified how the track is made. 
12. 03.04.2018 Clause 7 in paragraph 3. Specified that the start and finish line can be the same in a closed track. 
13. 03.04.2018 Paragraph 4 clause 6. Remote is mandatory for other robots except LEGO®. 
14. 03.04.2018 Clause 4.1 in paragraph 4. LEGO® RCX components are no longer allowed. 
15. 03.04.2018 Paragraph 5. Specified the competition format. 
16. 25.03.2019 Paragraph 3 clause 3. LEGO class line width has been added. 
17. 25.03.2019 Paragraph 5 clause 7 and 8. The finals system has been changed. 
18. 18.01.2022 Paragraph 6 clause 6. Lighting conditions defined. 


