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FELSEFE 
 

 . DUYARLI PROFE“YONELLİK – “izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.  

 Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke , diğer tarafta  he  ke di takı ı ızdaki, he  
de diğer takı lardaki HERKE“E azik ve saygılı davra ırsı ız!  

 Sizler diğerlerininin fikirlerine karşı koya  veya o ları alt ede  ireyler değil, o ları  fikirleri i de kulla ıp, 
ye i şeyler i şa edebilen yeteneklersiniz.  

 

2. YORUM – Görevler metninde yaza  eyse, kast edile  şey de odur; u yüzde  ü kü  olduğu a keli esi 
kelimesine uyun. 

 Yazıla ları niyetle ilgili  varsayı ı ız veya gerçek hayatta  duru u  asıl ola ile eğiyle ilgili 
varsayı ı ıza göre yoru la ayı . 

 Eğer ir detaya deği il e işse, u detay ö e li değildir. 
 Gizle iş ir gereksi i  veya kısıtla a yoktur.  Eğer herşeyi okuduysa ız, herşeyi iliyorsu uz de ektir.  
 Örnekler: 

o Eğer ro otu  görevi erdive leri  üzeri de ol ak  ise,  u ro otu  asa akları tır a ası 
a la ı a gel eye eği gi i, ro otu  e  tepeye çık ası a la ı a da gel ez. 

o Eğer atı  üzeri de ir de iz çizil iş, fakat hiç ir yerde deği il e işse robotun denizin üzerinde 

gidip, gide eye eği i sor a ıza gerek yoktur, gide ilir. 
o Ör ek: Eğer görev fi a ı asa ı  üstü ü e koy ak  ise ters içi de ko ul ası da, düz içi de 

ko ul ası kadar geçerlidir. 
o Örnek: Eğer ro otu  çöp kovası ı oşalt ak içi  ro ot kolu kulla ası gerekiyorsa u et ir 

şekilde elirtilir.  Eğer elirtil e işse, her yö te  geçerlidir. 
o Ör ek: Eğer ro otu  çöp kovası ı oşalt ak içi  ro ot kolu kulla ası gerekiyorsa, ro ot kolu u  

çöp kovası ı  içi deki çöpü tutup al ası veya kovayı ters çevir esi ö e li değildir. 
o “izleri u şekilde düşü e konusunda cesaretlendirmek istiyoruz.  Gereksi i  ve kısıtla aları iyi 

bilin, ve kalan birçok Ö)GÜRLÜĞÜ de fark edin. 

 

3. LEHTE KARAR HAKKI – Lehte karar hakkı, şu duru larda kulla ılır: 
o Doğru yapıl a ış görev odeli kurulumu veya akı ı ı  eksik ol ası duru ları da. 

o “a iye farkı veya i e  ir çizgi kalı lığı gi i etke leri  olduğu duru larda. 
o Bir duru u  karışıklık , çelişkili  veya eksik ilgi  se ebiyle iki tarafa da çekilebilecek bir hal 

aldığı, karar verilmesi zor olan anlarda. 

o Hake , ir gereksi i  veya sı ırla ayla ilgili niyeti  dikkate alarak karar ver ek isteye ilir. 
o O a da ki se e olduğu u ta  a la a ış ola ilir. 

http://www.usfirst.org/
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 KONUŞUN!  Eğer siz takı  üyeleri (koç değil) hakemle hemfikir değilse iz, u u aç so rası soh eti izde 

azikçe dile getirip, hake de yeterli şüphe uya dırısa ız, uallak duru da pua  alırsı ız.  
 Bu kural hake leri  üsa ahakar davra aları içi  bir zoru luluk değil, makul olan durumlarda 

elleri de  gele i yaptıkları halde evaplar hala et değilse, sizi  lehi ize karar vere il eleri içi  bir 
yetkidir.  Bu kural strateji izi  ir parçası ol a alıdır. 

 

4. DEĞİŞKENLİK – Ro ot tasarı ı sırası da ve progra  yazarke  ili  ki, tur uva tedarikçileri, destekçileri, ve 

gö üllüleri sahaları  doğru ve ay ı ol ası içi  çalışıyorlar;  a ak, her za a  azı farklılıklar ekle elisi iz, esela: 
 ke ar duvarları daki kusurlar, ör eği  kıy ıklar, vidalar, delikler veya a t. 

 ışık seviyesi farklılıkları, saatten saate, masadan masaya. 

 kusur, kırışıklık veya kırı tılarda  kay akla a ile  saha ze i i i  altı daki 

doku veya tümsekler. 

 saha zemininin atı ve doğu ke arları da a t ulu ası veya ulu a ası. 
 saha zemininde bulunabilecek dalgalar... Turnuvalarda kulla ıla  saha 

ze i leri üzeri deki dalgala ayı ala ak kadar ö ede  açıla a ış ola ilir.  
Dalgaları  yerleri ve oyutları farklı ola ilir.  Artık ha eri iz var;  u yüzde  
tasarı  yaparke  u ko uları da göz ö ü de ulu dur alısı ız.  

 Değişike likleri  etkisi i azalt ak içi   ö e li tasarı  tek iği kulla a irsi iz:  
o ir şeyi  saha ze i i  üstü de veya duvarlar oyu a kay ası ı içere  ir yö le dir e siste i 

kulla ayı ız, 
o ışık se sörleri izi çevredeki aydı lat ada  koru ak içi  etrafı ı kapatı ız.  

 Tasarı ı ızı saha duvarları da o te edil iş ka era veya la aları  etkisini/müdahelesini düşü erek 
yapı ız. 

 Tur uva ı  koşullarıyla ilgili tü  soruları ız doğruda  tur uvayı düze leye  kişilere yö elti iz.  Tur uva 
sa ahı koç topla tısı da u kişileri asıl ta ıya ile eği iz a latıla aktır. 

 

BİLGİ 
 

. ÖNCELİK/OTORİTE – Ro ot oyu uyla ilgili farklı yerlerde  ilgi ala aksı ız.  )a a  za a  farklı oktalarda  elde 
edile  ilgiler arası da çelişki ola ilir.   
 Kulla a ız gereke  ö elik sırası şu şekildedir: 

 = E  yakı  tarihli ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ dosyası 
 = GÖREVLER dokü a ı ve “AHA KURULUMU dosyası 

3 = KURALLAR dosyası 
 Eğer ir sayfa diğeriyle çelişiyorsa, e  a tıklı yoru  doğrudur.   
 Eğer eşdeğer olarak yoru larsa ız, takı lar içi  e  olu lu so u u getire ek yoru  doğrudur. 
 Tü  sayfalarda, videolar a d resi ler sade e yardı  ve ör ek a açlıdır.  Ge ellikle ta  ilgi vere ezler 

ve ya lış a laşıla ilirler.  Ne za a  resi ler, videolar ve yazılar ile ilgili çelişki varsa, yazılar ö eliklidir! 

 www.bilimkahramanlari.org web sitesinde ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ dosyası da Türkiye’de ve yurt 

dışı da  soru ve evapları göre ilirsi iz.  Bu ilgiler za a  za a  gü elle e ektir ve dosyalar arası da 
hepsi de  ö eliklidir.  Özellikle tur uva tarihleri yaklaşırke , u sayfayı sık sık ko trol et eyi 
u ut ayı ız. 

Başhake  kararları ı verirke  yukarıda gösterile  sırayı kulla alıdır. Diğer hiç ir kay ağı  ö e i yoktur. 
Ro ot Oyu  Desteği’ de  gele  e-postalar sadece yol göstermek içindir.) 

http://firstlegoleague.org/challenge/foodfactorobotgame
http://bilimkahramanlari.org/dokuman/10-robot_oyun_guncellemeleri.pdf
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. ROBOT OYUN DE“TEĞİ 
 Ro ot oyu ları ile ilgili yardı  içi  e  iyi yapıl ası gereke  şey ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ dosyası a 

ak aktır. 
 Eğer u size yardı ı ol uyorsa, robotoyun@bilimkahramanlari.org  adresi de  veya aşhake de  

yardı  ala ilirsi iz.  1-  iş gü ü içersi de evap ala aksı ız. 
 E-posta yazarken FLL deki sıfatı ızı elirti  üye, koç, veli, da ış a , hake , yerel ortak   

 Kısa, kolay ölü leri ola , et sorular içi  daha ça uk evaplar verilir. 
 Hakemler özel e-postaları oku ak zoru da değillerdir.   
 Eğer ö e li dokü a lardaki yazıla  şeyler hakkı da e  ufak ir ilgi iz ol adığı arizse, u dokü a lara 

aşvur a ız iste e ektir.  Bu sebeple lütfen KURALLAR, SAHA KURULUM, GÖREVLER ve ROBOT OYUN 
GÜNCELLEMELERİ dokü a ları ı dikkatli e okuyu uz. 

 Eğer dokü a lardaki elirli ir parça yazıyı asıl yoru laya ağı ızda  veya uygulaya ağı ızda  e i  
değilse iz, size iyi ir hake i  u ko uyu asıl yoru laya ağı a latıla aktır. 

 Eğer atla ış, yazıl a ış, tur uvada ir soru a ede  ola ile ek ir duru  var ise, u duru u  değişi i, 
düzeltil esi, doğru olarak tekrar belirtilmesi ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ dosyası da ola aktır. 

 ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ dokü a ı Cu a gü leri Türkiye saatiyle : ’da  so ra 
yayı la azlar.  

 Bizde  tasarı ı ız ve progra ı ızla ilgili ö eri ve yardı  ala azsı ız.  Bu sizi  yap a ız gereke  ir iştir. 
 LEGO ürü leri ile ilgi soruları ız içi      o’lu telefo da  ilgi ala ilirsi iz. 

 Tartış a foru ları daki sorular destek eki i iz tarafı da  görül ez veya ya ıtla az. 
 DİKKAT: Foru lar diğer takı lar ile ilgili ye i ilgi paylaşı ları ve fikir alıverişi içi  çok iyidir, fakat cevaplar 

içi  res i kay ak değildir. 
 

7. KOÇ TOPLANTISI – Tur uva ö esi ir soru uz olursa, tur uva sa ahı karşılaş alar aşla ada  ö e yapıla  koç 

topla tısı eğer varsa , soru sormak için son şa stır.  
 Bu topla tıda aşhake  ve koçlar, karşılaş alar aşla ada  ö e farklı yoru ları ortada  kaldırırlar. 
 Eğer hake i  kafası ı karıştıra ak ir strateji iz varsa, açta  ö e hake le u ko uyu ko uş alı ve öyle e aç 

es ası da oluşa ile ek karışıklıkları e gelle elisi iz. 
 Gü ü  geri kala  kıs ı da, karşılaş a so u da asada  ayrılırke  verile  hake  kararı so  karardır.  
 

TURNUVA TANIMLARI 
 

8. GÖREV – Görev, ro otu  yaptığı aze  elirli ir yö te le , pua  değeri ola  hedef ve so uçtur.  
 Görevleri ha gi sırayla gerçekleştire eği ize ve ro ot üzeri deki ha gi progra la kaç görev yapa ağı ıza 

siz karar verirsiniz. 

 Her görevi denemeniz gerekmez. 

 )a a ı ız yeterse, yapa adığı ız görevleri tekrar yap ayı de eye ilirsi iz; a ak, saha u u  içi  
yeniden düze le ez.  Ör eği : Görev, ro otu uzu  ir kuleyi DOĞUYA DOĞRU yık asıysa ve ro otu uz 
kuleye değ e işse ile, görevi tekrar de eye ilirsi iz çü kü kule ozul a ıştır.  Ama robotunuz kuleyi 

ya lışlıkla BATIYA DOĞRU yıktıysa, o za a  o görev odeli düzeltil eye eği de  görevi  tekrar edil esi 
i ka sız olur. 

 
 
 

mailto:robotoyun@bilimkahramanlari.org
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. MAÇ KARŞILAŞMA  – Turnuvada 2 masa bir irleri e sırt sırta irleştirilir ve aşka ir takı la ay ı a da aç 
yapmak için eşleştirilirsi iz.  “üreç  şu şekilde işlerr: 
 Tur uva asası a gelirsi iz ve aç aşla ada  ro ot ve ekle tileri izi hazırla ak içi  e  az ir dakika ız 

vardır. (Bkz Kural 36) 

 Maç aşlar ve sayaç 2,5 dakika boyunca durmadan geriye sayar. 

 Her maç, e  iyi skoru uzu yap a ız içi  ye i ir şa stır. 
 Hiç ir açı  ir diğeriyle ilgisi yoktur ve takı ı ızı  “ADECE e  yüksek pua ı Ro ot Perfor a s ödülleri 

içi  değerle dir eye girer.  
 Ele e açları çeyrek fi al, yarı fi al, ve tur uva fi ali karşılaş aları , eğer varsa, sade e eğle ek içi  

ekle iştir. 
 Eğer açta, karşı ızda  ir takı  ol aya ağı ili iyorsa, gö üllü ir takı  ulu ur.  Eğer ulu a azsa ve 

oş asaya karşı aç yaparsa ız, de ediği iz a ak diğer takı ı  ol a ası se e iyle ta a laya adığı ız 
görevleri  hepsi içi  pua  alırsı ız.  

 Tur uvada e  az üç karşılaş a yapılır ve ütü  takı ları  ir aç yap ış olduğu duru a tur  de ir.  
 

YER TANIMLARI 
 

10. SAHA – Saha, ro ot aç ala ı da ulaşıla ile  tü  yer ve es elerdir. 
 Bu asa ı  üstü ü, ke ar duvarları ı  iç yüzeyi i, saha zeminini (mat) ve üstündeki görev modellerini 

kapsar. 

 Saha zeminine ve görev odelleri i i şa et ek içi  kulla a ağı ız LEGO parçaları a TEMA “ETİ  de ir. 
 Görev odelleri i yap a ıza yardı ı ola ak açıkla alar www.bilimkahramanlari.org adresinde yer alan 

GÖREV MODELLERİ dokü a ı da yer al aktadır.  Lütfen dikkatle okuyunuz. 

 Görevleri  asıl i şa edile eğiyle ilgili tü  detaylar ve diğer saha kurulu  açıkla aları 
www.bilimkahramanlari.org  adresinde yer alan SAHA KURULUMU dokü a ı da yer al aktadır. Görev 

odelleri i  atta erede yer aldığı ı il e iz, saha ı  asıl kurulduğu u ildiği iz a la ı a 
gelmemektedir.  Lütfen dikkatle okuyunuz. 

 

11. ÜS – Üs, üstü de BASE  yaza  mattaki kenar çizgilerinin alt 

ze i i i oluşturduğu, ke ar duvarları ı  iç kıs ı ı  dahil olduğu, 

30  yüksekliği de görü ez tava ı ola  hayali ir kutudur. 
 Üs ir ala  değil, ir ha i dir. 
 Üssü oluştura  çizgiler üsse dahildir. 
 Saha zeminiyle, yan duvar arası da oşluk ola ilir, u oşluk 

üsse dahildir. (Resimde kır ızı ile gösteril iştir.  

 
 

NESNE TANIMLARI 
 

12. ROBOT – Ro ot, üzeri deki parçaları elle takıl ış ola  ve sade e elle ayrıla ile ek parçalarda  oluşa  ir 

LEGO MINDSTORMS ikrode etleyi i ihazıdır.  
 

13. EKLENTİLER – Eklentiler aç oyu a ro ota elle ekleyip çıkarttığı ız parçalardır. 

http://tinyurl.com/SeninDunyanSeninSinifin
http://bilimkahramanlari.org/dokuman/2-saha_kurulum.pdf
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14. “TRATEJİK NE“NELER – Takı ı ız tarafı da  te i  edile , eli izle Ü“ ala ı a koya ildiğiniz ya da 

yaptığı ız tasarı  ve progra  sayesi de ro otu uzla istediği iz yere ıraka ildiği iz es elerdir.  
 

. GÖREV MODELLERİ – Görev odelleri siz asaya geldiği izde hali hazırda sahada ulu a  parçalardır. 
 

16. YÜK – Yük ro otu  taşı ak veya ırak ak içi  ulu durduğu her şeydir (stratejik nesne/görev modeli). 

Kazara te as ettiği iz es eler, ta a e  ser est ıraktığı ız es eler ve yal ız a ittirdiği iz es eler kargo 
değildir. 

 

UYGUN ROBOT EKİPMANLARI 
 

. ORİJİNAL DURUMDAKİ LEGO PARÇALARI - Tur uva ala ı da doğruda  veya dolaylı olarak GÖREVLER’i 
çöz ek içi  kulla dığı ız herşey (robot, eklentiler ve stratejik nesneler) fa rika çıkışı duru u da, oriji al hali 

ozul a ış, LEGO tarafı da  üretile  alze e ol alıdır. 
İstis alar:   

o LEGO tüp ve ipleri istenilen boyutta kesilebilir. 

o Ya ı ızda ro otu uzu  progra ları ı listeleyip, takip et ek içi  kulla dığı ız ir evrak ola ilir. 
o Sade e ke di ekip a ı ızı ta ıya il ek içi  dikkat çekmeyecek bölgelerde kalemle yapıla  ir 

işaret kullanabilirsiniz. 

 LEGO çıkart ası hari i çıkart alar kulla ıla az. LEGO tali atları a göre uygula ış  

 Boya, a t, yapıştırı ı, yağ, kelepçe vs. kulla ıla az. 
 

 

18. NORMAL PARÇALAR – Elektrikli ol aya  LEGO parçaları ı  kulla ı ı da sı ır yoktur.  P ö atik, hava 
ası ıyla çalışa  ürünlere, LEGO lastik, kauçuk bant ve iplere izin verilir.  Bu parçalar herhangi bir setin içinden 

alı a ilir MIND“TORM“ / TECHNIC / DUPLO / BIONICLE / “TAR WAR“ / HARRY POTTER / vs.  

İstis a:  LEGO ürünü olan (çekerek veya iterek yayı kurula ) çek- ırak motorlar kulla ıla az. 

İstis a: “korda karışıklık yarat a ası içi  tur uva ala ı a görev odelleri i getire ezsi iz. 
 

 

 

19. MİKRODENETLEYİCİ – Herha gi ir açta tur uva ala ı a en fazla 1 adet mikrodenetleyici 

getirebilrsiniz.  Burada gösterile  LEGO tarafı da  üretil iş  mikrodenetleyiciden iri kulla ıl alıdır.  
 

                                          
          EV3                                     NXT                                      RCX 

 

20. SENSÖRLER – İstediği iz sayıda se sör kulla a ilirsi iz, a ak se sör tipleri doku a, ışık, re k, rotasyo , 
ultrasonik ve jiro se sörleri ol ak üzere kısıtla ıştır.  LEGO tarafı da  yapıl ış se sörlerde  görevleri 
gerçekleştir e izde yardı ı ola ak e  uygu  ola ları seçi iz.  Diğer se sörler kulla ıla az. 
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     EV3 DOKUNMA                        EV3 RENK                  EV  ULTRA“ONİK                    EV3 JİRO 

 

                                                                           
      NXT DOKUNMA                          NXT IŞIK                           NXT RENK                     NXT ULTRA“ONİK 

 

                                                                                       
                                RCX DOKUNMA                            RCX IŞIK                            RCX ROTASYON 

 

21. MOTORLAR – Herhangi bir maçta ro ot oyu  ala ı da en fazla 4 adet motor ulu dura ilirsi iz. Aşağıda 
gösterilen LEGO tarafı da  üretil iş motorlarda  istediği izi seçe ilirsi iz.  Bunları  dışı da aşka ir otor 
kulla ıla az. 
 

                                                             
               EV  BÜYÜK                           EV  ORTA                         NXT                                     RCX 

 

22. ADET SINIRLAMASI – Adet sı ırla ası sade e ro otu uzu  üzeri de o a da  takılı ola lar içi  geçerli 
değildir.   
 Hakemler tur uva ala ı da ya ı ızda ulu durduğu uz, kutu uzdaki, eli izdeki, asadaki herşeyi 

sayarlar. 

 Bütü  u sayı ları  so u u adet sı ırla ası a tabidir. 

 

. DİĞER ELEKTRİKLİ PARÇALAR – Turnuva ala ı da diğer elektrikli parça veya ihazları  herha gi ir 
şekilde kulla ı ı a izi  veril e ektedir.  İstis a: Gerektiği de LEGO telleri e ve dö üştürü ü ka loları a izi  
verilmektedir. 

 Pit ala ı da yedek elektirikli parçalar ulu durula ilir. 
 Uzaktan kumanda görevi gören herhangi bir cihaz hiçbir yerde, hiçbir zaman kulla ıla az.   Bluetooth 

kapatıl alıdır. 
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24. YAZILIM –  Robotlar sadece LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, EV3 veya Robolab yazılı ları (herhangi bir 

versiyonu olabilir) kulla ılarak progra la alıdırlar.  Başka yazılı  kulla ıla az. 

 Ye i ve oriji al LEGO yazılı ı, gü elle iş hali, LEGO veya Natio al I stru e t’da  te i  edile ile  
ya aları, veya ekle tileri ka ul edilir, a ak araç kitleri esela, LabView tool kit  kulla ıla az. 

 Bu kural yazılı a ağı lı adaletsizliği sı ırladığı gi i, tur uva jürileri de  ustalık ekle tileri izi de sı ırlar.  
A layışı ız içi  teşekkürler. 

 

25. KURAL İHLALİ – Eğer ro otunuz, Uygun Robot Ekip a ları kuralları ı ihlal ederse ve durum 

düzeletilmezse, o zaman bu konu hakkı da e yapıla ağı tur uva yetkilileri tarafı da  elirle ir.   Ancak, bu 

takı  ödüller içi  uygu  görül eye ilir. 
 

DURUM TANIMLARI 
 

26. OTONOM  KAPALI  OTONOM  KAPALI  OTONOM … 
 Ro otu uzu her aşlatışı ızda ya da ye ide  aşlatışı ızda  robot OTONOM  olarak değerle dirilir  

o Ü“ ala ı dışı da sahada yapıla  tü  stratejik değişiklikler oto o  ro ot tarafı da  yapıl alıdır. 
(Asla eli izle veya kapalı ir ro otla yapıla az.   

 Oto o  ro otu uza doku duğu uzda, ro ot KAPALI  olur; Ü“ ala ı da ye ide  aşlatıl alıdır. 

 Ro ot kapalı  ike , Kural ’e göre onu alabilir ve Kural 39 ve 40’a göre hazırladığı ızda, yeniden 

aşlata ilirsi iz. 
 

2 . İÇİNDE  TANIMI – Bir es e i  herha gi ir parçası ili i ile  ir ala ı  ke arı ı geçiyorsa, o nesne o 

alanı  içi de dir. 
 Başka ir deyişle: içeride  ol ak ala ı ta ı laya  ha i  üstü de veya altı da ulu aktır. 
 Eğer görevde TAMAMEN İÇİNDE  de iyorsa, çok az içinde olmak dahi içi de  sayılır. 
 Doku a , içi de  ol a duru u u  ir gereksi i i değildir.  
 Bir irleri de  ağı sız esnelerin içi de  olup ol adığı ko usu a ir irleri de  ağı sız taşıyı ı veya 

kapları da  ağı sız  olarak karar verilir.  
İstis a: Küçük es eler kü esi ir es e olarak değerle dirilir. 

 Dışı da  her zaman TAMAMEN dışı da de ektir. 
 

İÇİNDE VE DIŞINDA DURUMLARINA ÖRNEKLER 

 
 ROBOT = DIŞINDA    ROBOT = DIŞINDA    ROBOT = İÇİNDE      ROBOT  = İÇİNDE     ROBOT = İÇİNDE      ROBOT + KARGO 

 KARGO = DIŞINDA     KARGO = İÇİNDE     KARGO = İÇİNDE     KARGO = DIŞINDA    KARGO = İÇİNDE    TAMAMEN İÇİNDE  
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28. TEMAS ETME 
 Sadece birbirlerine direkt dokunan es eler, te as  ediyor olarak 

değerle dirilir.  
 Herhangi bir seviyede direkt dokunma, temas olarak sayılır. 
 Te as sade e te as et e  keli esi kulla ıldığı da  ir gereksi i dir. 
İstis a: “ade e ro ot içi  dolaylı doku a te as olarak geçerli sayılır. 
 
Yandaki resimde üstteki durum temas, alttaki durum te assızlık hallerini gösterir. 
 

ROBOT EYLEM KURALLARI 
 

29. BAŞARI, KAYIP, BAŞARI“I)LIK ve KAO“ – Oto o  ro otu uzu  üs ala ı dışı da yaptığı her şey iyi ya 
da kötü  ro otu uz değiştir ediği üddetçe ay ı şekilde kalır.  İstis a: Kural . 
 Görev odelleri düzeltil ez ya da ye ide  yerleştiril ezler. Başı oş es eler ro otu  yolu da  alı az.  
 Robotun üs dışı dayke  te ası kay ettiği yük olduğu yerde ırakılır.   
Bu yüzden: robot ke di fırsatı ı ke disi yok edebilir, hatta gerçekleştir iş olduğu görevleri ile oza ilir. 
 

. GÖREV MODELİNİN )ARAR GÖRME“İ – Oto o  ro otu  üdahelesiyle üs ala ı dışı daki ir görev 
odeli i  çalış az hale gelmesi veya Dual-Lo k’ları da  ayrıl ası duru udur. 

 Görev modellerine verile  zararlar aç es ası da düzeltil ez Kural .  İstis a: Kural . 
 Eğer ir görev odeli pua  alı a ile ek şekilde değiştiril iş, a ak u değişi  es ası da zarar gör üşse, 

görev için puan verilmez. 

 Ancak, eğer pua  vere  ko u daki görev odeli ariz ir şekilde alakasız ir hareket yapılıyorke  zarar 

görürse: 

o Pua la a koşulu hala gözleniyorsa, puan verilir. 

o Pua la a koşulu artık gözle iyorsa, pua  veril ez. 
 Açık ir şekilde odelin zarar görmesi e daya a  pua lar sayıl az. 

 Açık ir şekilde yetersiz asa kurulu u da  veya akı  eksikliği de  zarar göre  görev odeleri içi  
LEHTE KARAR HAKKI kulla ılır ve pua  verilir. 

 

31. MÜDAHALE – Ro otu uzu  diğer takı ı  sahası a veya ro otu a karış ası üdahaledir.  
 Robotunuz, diğer takı ı  ro otu a, sahası a veya stratejisi e ir görevde üsaade edil ediği üddetçe, 

etki edemez. 

 Sizin veya robotunuz yüzünden karşı takı ı  ala adığı pua lar, o lara oto atik olarak verilir. 
 Eğer iki ro ot ir iri e dolaş ışsa, her ikisi i  de eza al ada  tekrar aşla ası a izi  verilir.  O esnada 

ro otu  taşıdığı/al akta olduğu yük ö esi de üste olup ol adığı da  ağı sız olarak  üsse ko ulur.  
 Şa s eseri diğer takı  rekabet hali içeren bir görevde sizden daha aşarılı ola ilir veya el irliğiyle 

çalış a ı  faydası ı  ariz olduğu ir görevde size yardı  ede e iş ola ilir.  Net etki ay ı kalır ve u ir 
MÜDAHELE olarak ta ı la az.  

 

32. ÇÖP CEZASI –  Maç so u da üs dışı daki her ir stratejik es e çöp sayılır ve cezaya sebep olur.  

 

33. YAYILMA CEZASI [MAÇ SONUNDA] – Yayıl a ezası aşağıdaki duru larda  irisi i  aç so u da 
gözlemlenmesi sonucu verilir. 
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 Ro otu uzu  aksi u  oyutları ariz ir şekilde üs ala ı ı  ge işliği i  gü ey/kuzey  iki katı kadarsa 

 Bir stratejik es e ariz ir şekilde üssü  ge işliği de  gü ey/kuzey  daha fazla uzuyorsa 

Ceza pua ları Görevler dokü a ı da elirtil iştir. 
 

TAKIM / EL EYLEMLERİ 
 

. PİLOTLAR 
 A il ta ir gerektire  duru lar dışı da sade e iki takı  üyesi tur uva asası ı  aşı da yer ala ilir.  
 Takı ı  geri kala  üyeleri tur uva görevlileri i  gösterdiği yerde, geride ekle elidir. 
Farklı takı  üyeleri iste ile  za a larda pilotluk yapa ilirler, ö e li ola  iki üye sı ırı ı  koru asıdır. 
 

35. DEPOLAMA ALANI – Nesnelerinizi üs ala ı a, üs dışı a ve hatta asa ı da dışı a koya ilirsi iz. 
 Depola a ala ı daki es elere doku a ilirsi iz, gerçekte üs ala ı da olmasalar da üste kabul edilir. 

Depola ış es eler şu şekilde ta ı la ır: 
o Takı  tarafı da  sağla a  ve ro ot tarafı da  üs dışı a çıkarıl a ış ola  herşey 

o Maç aşlarke  üste ulu a  ve ro ot tarafı da  üs dışı a çıkarıl a ış ola  herşey 

o Ro ot tarafı da  üsse getirile  herşey 

 Ro otu  etkileşi de ulu adığı depola ış es elere istediği iz za a  dokunabilirsiniz. 

 Depola ış es eler, diğer depola ış es eler dışı da üs dışı daki hiç ir şeyle etkileşi e geçemez. 

 “aha dışı daki depola a ala ı ge ellikle ir kutu veya sehpadır. 
 “aha içi deki depola a ala ı ız ve ro otu uza veya diğer es elere elle müdahale etmeniz üs çizgileri 

dışı a çıka ilir, a ak u yerleşi i  iyeti yal ız a depola a ola ilir, stratejik ir se e i ola adığı gi i 
aşka şeylere de e gel ola az.  Lütfen saha içindeki depola ayı mümkün olduğu a üs ala ı ı kulla arak 

yapı . 
 Pilotlar dışı daki takı  üyeleri tarafı da  tutula  es eler de aç aşla ada  ö e ko trol edil elidir. 
 Pua  kaza dıra  görev odelleri ve es eler her za a  hake i  görüş ala ı da ulu ak zoru dadır. 
 

36. MAÇ ÖNCESİ HA)IRLIK – Tur uva ala ı a gel e iz ile aç aşla ada  ö eki za a  aralığıdır. 
 Bu süre e  az ir dakikadır, değişiklik göstere ilir  ekip a ı ızı ve ke di izi hazırla a ız içi dir. 
 “ade e u süre içi de, üs dışı da ışık ve renk sensörünüzü kalibre ede ilirsi iz Bu duru  Kural ’e göre 

ir istis adır  ve GÖZLE görev modelleri i ve asayı kontrol edebilirsiniz. (Bkz Kural 37) 

 Bu süre içi de ve diğer za a larda da – Bkz Kural  ekip a ı ızı depolaya ilir, ayarlaya ilir, p ö atiği 
şarj ede ilir, eka iz a ızı kura ilir, progra ı ızı seçe ilir, robotunuzu yükleyebilir, hedefe doğru 
çevirebilir, ve aşla gıç pozisyo u uzu ala ilirsi iz. Bkz Kural  

 

37.  SAHA KALİTE KONTROL 
 Geçi i olarak ile olsu , görev odelleri i parçaları a ayıra azsı ız. 
 Sade e aç ö esi deki hazırlık süresi de, hake lerde  elirttiği iz görev odellerinin düzgün kurulup 

kurul adığı ı doğrula aları ı isteye ilirsi iz; a ak, elirli ayar aralıkları dışı da ola  size özel ir 
düzenleme isteyemezsiniz. 

 

. Ü“ DIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER – Ellerinizle, üs dışı a stratejik ir şekilde herha gi ir şey yerleştiremez, 

gönderemez, uzata az, kulla a az veya etkileye ezsi iz. Üs dışı da aşağıdaki duru lar hari i de herha gi 
ir değişiklik yapa azsı ız: 
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 Depola ış es eler Bkz Kural  

 Doğru  ir ro ot aşla gı ı (Bkz Kural 40) 

 Robota müdahale edilmesi (Bkz Kural 42 ve 49)  

 Ro otu  parçala ası (Bkz Kural 46) 

 Ro otu  kapatıl ası (Bkz Kural 47) 

 Kaza (Bkz Kural 50) 

 

. BAŞLATMA/TEKRAR BAŞLATMA KONUMU – Maça aşlarke  ve tü  tekrar aşlat a duru ları da: 
 Tü  aşla gıç ve tekrar aşla gıçlarda ro ot, ro otu  tü  ekleri ve ka loları, ro ota doku a  herşey, 

ro otu  hareket ettir ek veya kulla ak üzere olduğu herşey TAMAMEN üssü  içi de ol alıdır.  
 Ro otu uz hareket ettir ek veya kulla ak üzere olduğu es elere doku a ilir a ak sizi  ELLERİNİ) 

dokunamaz. 

 Ro otu  progra ı çalışıyor veya çalış ıyor ola ilir, a ak herşey hareketsiz duru da ol alıdır. 
 Robotunuz üsten bir görev modeliyle hareket ettirmek üzereyken, o görev modeli kaldırıla iliyor ol alıdır 

ve u odelle irlikte aşka HİÇBİR ŞEY de gelmemelidir. (Sadece sizde  iste diği za a  u duru a 
müsaade edilir.) 

 LEGO parçaları da  ir çerçeve veya ir klavuz tasarlayıp kulla a ilirsi iz. A ak, bu parça da TAMAMEN 

üs ala ı içi de ol alıdır.  Ro otu uzu aşlat a pozisyo u a al ak içi  saha ze i i i işaretleye ez veya 
kağıt kulla a azsı ız. (Bkz Kural 14, 17 ve 40) 

 Üsteki her görev modeli yer çekimi testi i geçiyor ol alı.  
 

Aşağıdaki resi de YE“  yazıla  resi ler aşla a/tekrar aşla a ko u u olarak uygu  ola ları, NO  
yazıla lar uygu  ol aya ları gösterir.  HERŞEY TAMAMEN ÜS ALANINDA OLMALIDIR. 
 

NO NO NO

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

YES YES YESNO

B
A
S
E

 
 

40. BAŞLATMA “ÜRECİ 
 Maçı  aşla ası içi  hake  herşeyi  uygu  aşla gıç ko u u u da olduğu u ko trol eder ve hazır 

olduğu uzu su u uya ildirir.  
 Geri sayı  aşladığı da PİLOT tek elle progra ı aşlat ak içi  ir uto a as aya veya bir sensörü 

tetikle eye hazır ekler. 
 Geri sayı  sırası da, ro otu uzu aşlat ak içi  kulla a ağı ız uto  dışı da, ro ota veya ro otu  hareket 

ettire eği/kulla a ağı es elere doku a azsı ız. 

 Ta  aşlat a a ı , , , aşla  gi i ir akışta, aşla  ola  so  keli e i  söyle diği a dır; sesi 
duyduğu uzda, ro otu aşlata ilirsi iz. 

 Eğer su u u keli e yeri e aşka ir uyarı/si yal/ses kulla ıyorsa, aça aşla ak içi  doğru za a , o 
si yali  duyulduğu a dır. 

 Başlat a a ı da, ro otu  progra ı ı aşlat ak için bir butona basar veya bir sensorü tetikleyip, robotun 

progra ı ı  çalış ası ı sağlarsı ız.  Ro otu uz u da  so ra aşlatıl ış  ve oto o  olarak 
değerle dirilir. 
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 Bu u  hari i deki aşlat alarda ya i ye ide  aşlat alarda  geri sayı  yoktur.  Hakem, herşeyi  doğru 
aşla gıç ko u u da olup ol adığı ı takip eder.  Ro otu uzu istediği iz za a  aşlata ilirsi iz. 

 Eğer ro ot sizi  üdahale iz ol ada  üs ala ı a girip çıkarsa, u ir TEKRAR BAŞLATMA olarak 
değerle diril ez ve aşlat a süre i kuralları uygulanmaz. 

 Maç aşladıkta  so ra ro otu uz herha gi ir yö e gide ilir, ya da herhangi bir boyutta, doğrultuda 
duvarları  üstü de dahil  ge işleye ilir. 

. 

41. MAÇ ORTASINDA KAPALI ROBOT 
 Ro otu uz üs ala ı da kapalı ike , Kural ’ ı  . Maddesi de elirtilen önemli eylemlere ek olarak 

ro otu uzu  yükü üzü oşalta ilir, o u ta ir ede ilir, ya da özelliklerini tekrar ayarlayabilirsiniz. 

 

. MECBURİ YENİDEN BAŞLATMA – Robotu uza doku duğu uz a , erede olduğu ö e li değil, ro ot 
kapalı  olarak değerle dirilir ve he e  alı ıp üsse taşı alıdır.  Burada Kural  uygula ır.  Hazır 

olduğu uzda, Kural  ve ’ı takip ederek ro otu uzu tekrar oto o  hale getirirsi iz. 
 

43. ROBOT CEZASI – Bu eza, Ü“ DIŞINDA oto o  ro otu uza doku duğu uzda gerçekleşir.  Ceza pua ları 
Görevler dokü a ı da elirtil iştir. 
 

44. KARGO CEZASI – Ro otu uza doku duğu uz a da erede olduğu ö e li değil,  eğer ro otu so  
aşlattığı ızda ro ot üzeri de ol aya  kargo Ü“ DIŞINDA ise, hake  kargoyu alır.  Kargo, so  aşlat a 

sürecinde robot ile birlikte ise, sizde kalır. 
 

45. YAYILMA CEZASI [DOKUNMAYA DAYALI] – Yayıl a ezası aşağıdaki duru larda  irisi i  aç 
sonunda gözlemlenmesi sonucu verilir: 

 Robotunuzun maksimum oyutları ariz ir şekilde üs ala ı ı  ge işliği i  gü ey/kuzey  iki katı kadarken 
ro otu uza doku ursa ız, 

 Bir stratejik es e ariz ir şekilde üssü  ge işliği de  gü ey/kuzey  daha fazla uzuyorke  u es eye 
doku ursa ız. 

Ceza pua ları Görevler dokü a ı da elirtil iştir. 
 

46. HASARLI ROBOT – Herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde bariz olarak parçala ış ro otu uzu  
parçaları ı ceza almadan toplayabilirsiniz.  
 

47. ZORLANAN MOTOR – Eğer aşka görev yap aya aksa ız ve ro otu uz üs dışı da otorları zorla ıyor 
ve daha fazla ilerleye iyorsa, stratejik ol aya ak şekilde ro otu kapatıp, ro otu olduğu yerde ıraka ilirsi iz. 
Bu duru da eza pua ı veril ez. 
 

48. “TRATEJİK / HA““A“ DURDURMA 
 Eğer se sörü  işi i gözleri izle yapıyorsa ız... 
 Eğer oto o  ro otu uza doku a veya üdahale et e za a ı ızı çok dikkatli ir şekilde elirliyorsa ız: 

, , , şi di al! ..  
 Eğer ro otu al a ı  za a la ası daki hassasiyeti iz sayesi de ye i ir pua  al a duru u oluşuyorsa, 

veya pua  al a duru u ro otu al a ız sayesi de koru uyorsa... 
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ve bunlar hakem için de bariz ise, bu eylemleriniz sayesinde olumlu sonuçlanan görevler için puan 

ala azsı ız. 

Ör ek: Eğer ro ot ir kolu Ko u   ve Ko u   arası da  ir yere ite ekse ve siz halen hareket eden 

“AĞLIKLI  ro otu uza doku ursa ız Ko u  ’te  Ko u  ’e gidişi  getirdiği pua ı ala azsı ız. 
 

49. )İNCİRLEME TEPKİLER – Eğer ÖLÜ ro otu uzu elle hareket ettir e iz üs dışı daki YÜK harici herhangi 

ir es e i  kaçı ıl az olarak hareketi e se ep olduysa yedekte tutula  veya durdurula  ir es e gi i,) bu 

nesnenin hareketi ve bu hareketin zincirleme tepkileri en aza indirilmelidir. 

 Depola ış e erji i  e  kısa esafede, yavaşça azal ası a izi  veri .   
 El yardı ı da  açık şekilde faydala ılan görevler için puan verilmez. 
 

50. DÖNÜŞÜ OLAN HATALAR – Giyisiniz, masa ı  yeri de  ya lışlıkla oy a ası, kapalı  robotun sebep 

oldukları veya herha gi kural dışı ir eyle  yüzü de  saha ı  duru u ö e li ora da ozulursa, hake  
düzelt e i  kolay olduğu u düşü düğü za a  sahayı o arır;  eğer u duru  geri dö dürül esi zor ise: 
 eğer u kaza takı ı  se ep olduğu ir duru sa, olu suz hatalar kalır ve olu lu yö deki hatalar sayıl az, 
 eğer u kaza takı ı  se ep olduğu ir duru  değilse, takı  LEHTE KARAR HAKKI’yla ilişkili tü  pua ları 

alır. 
 

MAÇ SONU / PUANLANDIRMA 
 

51. PUANLAMANDIRMA “ÜRECİ  
 MAÇ SONU PUANLANDIRMA – Pua ı ızı  ir çoğu oyu  ittiği a daki duru a akılarak hesapla ır.  

o “aha, pua ı ızı  ir çoğu içi  ir ka ıttır.  Maç so a erdiği de LÜTFEN HİÇBİR ŞEYE DOKUNMAYIN!!  
Hake leri  odakla ıp saha ı  duru u u elgele esi, ve sizi le sade e ço uklar  hangi puanlar 

kaza ıldı – kay edildi ‐ ede  ko uları da he fikir ol ası içi  za a a ihtiya ı vardır.  
o Maç sırası da ro otu  oluşturduğu, ama maç bitmeden bozulan sonuçlar için puan verilmez. 

o Maç it e si yali so rası da alı a  so uçlarda  pua  kırıl az veya alı maz.  

o Hakemle birlikte doldur uş olduğunuz aç so u u u özetleye  “KOR KAĞIDINI i zaladığı ızda, bu 

so  duru u ka ul ettiği iz a la ı a gelir.  

o Eğer ka ul et iyorsa ız, hake e u ko uyu nazikçe ildiri iz. Hake ler de ya lış yapa ilir, ede  
ya lış yaptıkları ı öğrenmek isteyeceklerdir. 

o Yaptığı ız kısa soh eti  sonunda eğer hake  skor ko usu da e i  değilse, aşhake  so  kararı 
verir. 

 MAÇ ESNASINDA PUANLANDIRMA – Baze  pua ı ızı  ir kıs ı aç so u da değil de aç es ası da 
belirlenir. 

Örnek: Bir görevin belirli bir yö te  ile yapıl ası gerektiği de a ak farklı ir yö te  ile 
yapıldığı da  pua  verilmez.  Lütfe  hake lere video göster eye çalış ayı ız. 
Ör ek: Eğer ro ot, A Modeli i pua  kaza dıra ak pozisyo a getirirke  B odelini bozduysa, A 

modeli görevinden puan alınamaz. 
Örnek: Eğer ro otu  aç ortası da ir şeyde / ir yerde  geç esi gerekiyorsa, u işle  
gerçekleştiği de hake  görevi  yapıldığı ı işaretleye ektir.  Çünkü maç sonunda bunun olup 

ol adığı gözle le e ez. 
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 BERABERLİK DURUMU – Bera erlik ol ası duru u da e  iyi . ve . skorlara akılır.  Çok nadir de olsa her 

tak ı ı  3 açta aldığı pua ı  da ay ı ol ası duru u da, turnuva yetkilileri e yapıla ağı a karar verir.  

Birden fazla robot performans ödülü verilebilir. 

 KAZARA ALIP GÖTÜRME - Maç so rası görev odelleri i ya lışlıkla asada  uzaklaştır adığı ızda  e i  
olu ; eğer yaparsa ız lütfe  hemen sahaya geri getirin.  Maçları  aksa ada  ilerleye il esi içi  u çok 
önemlidir.  

 

2014-2015 SE)ONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
KÜÇÜK DETAYLAR 
 Keli e sayısı %  ora ı da azaltıldı. Bu raka  oriji al dokü a  içi  geçerlidir.  

 Kurallar kategorilere ayrıldı. 
o Be zer kurallar ay ı gru a topla dı ve ü kü se kro olojik olarak sırala dı. 
o Ta ı lar ve kurallar ir irleri de  ayrıldı. 
o Ro ot ve takı  ile ilgili kurallar ir irleri de  ayrıldı. 

 Uzu , dallara ayrılarak kar aşıklaşa , a tıksal kurallar ölü erek kolay a laşıla ilir hale getirildi. 
 Oku a ilirlik ve kolaylık açısı da  irçok kurala açıklık getirildi, u kurallar düze e koyuldu ve 

sağla laştırıldı. 
 Referanslar eklenerek kavra lar pekiştirildi. 

 

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 
 Kurallardaki açıklıklar giderildi: Bir kıs ı üste ulu duğu içi  elle alı a  devasa stratejik es eleriçi  artık 

yayıl a  ezası var. Bkz Kural  ve  

 İçerde  duru u değerle dirilirke , küçük nesneler kümesi bir nesne olarak hesa a katılır. Bkz Kural  

 Yer çeki i de eyi hafifletildi ve Başlat a/Tekrar Başlat a Ko u u  kuralı a dahil edildi. Bkz Kural  

 

 

Bu dokü a ı geliştir ek içi  aklı ıza gele  ir fikir olursa, lütfe  fikir@bilimkahramanlari.org  e-posta 

adresine bir mesaj gönderin.  Duyarlı profesyo elliği iz içi  çok teşekkürler (Eylül 2014) 

mailto:fikir@bilimkahramanlari.org

	8. GÖREV – Görev, robotun yaptığı (bazen belirli bir yöntemle), puan değeri olan hedef ve sonuçtur.

