
Номінація «LEGO EV 3 (NXT)» 

 

Проблемна тема: «Інноваційні агротехнології – майбутнє України!» 

 

Завдання: практичне вивчення та розробка роботів для розпізнавання та 

доставки ящиків з овочами до їх місця зберігання. 

 

Умови змагань: за час, наданий для виконання завдання виявити ящики з 

помідорами (циліндри червоного кольору) і ящики з баклажанами (циліндри 

синього кольору) та доставити їх до пунктів призначення – пункт зберігання 

помідорів (квадрат червоного кольору) і пункт зберігання баклажанів (квадрат 

синього кольору). Розташування циліндрів на полі здійснюється хаотично 

перед початком змагань і ця комбінація не змінюється протягом одного заїзду 

для всіх команд. 

 

Ігрове поле: 

1. Розмір поля 2400х1200 мм. 

2. Поле має білу основу на якій розміщені чорні лінії шириною 20мм, зона 

старту білого кольору та фінішу сірого кольору (розміри 230х230 мм), на 

полі розміщено 3 перехрестя. Відстань між перехрестями 330мм. По 

середині знаходяться пункти зберігання помідорів (квадрат червоного 

кольору та пункт зберігання баклажанів (синього кольору) розміром 

230х230 мм. Дистанція до пунктів призначення - 280 мм. На першому і 

третьому перехресті знаходяться баклажани та помідори. Шлях до овочів - 

довжина 380 мм (вправо та вліво). Розташування циліндрів у квадратах 

розміром120х120 мм. Овочі – циліндри синього  та червоного кольору 

розміром ширина 60 мм, висотою -100 мм. Вага циліндрів не більше 45 гр. 

3. Циліндри розташовує суддя перед початком першого та другого заїзду 

довільно. 

 

Вимоги до роботу:  
1. Робот повинен бути автономним. 
2. Розмір роботу не більше 250х250х250 мм.  

3. Роботи повинні бути виготовленими на основі Lego EV 3 або NXT. 

Заборонено використання будь-яких неоригінальних чи модифікованих 

деталей LEGO. 

4. Для програмування робота можна використовувати любі мови та 

середовища програмування. 

5. Дозволяється використовувати сенсори EV3, NXT  та HiTechnic Color, але  

не більше 4х датчиків.  

 

Правила змагань: 

1. Кожна команда здійснює по два заїзди. 

2. Перед початком заїзду команди розміщують своїх роботів у карантинній 

зоні. Після підтвердження суддею того, що усі роботи відповідають 



чинним вимогам, змагання можуть бути розпочаті. 

3. Між першою й другою спробами для усіх команд одночасно судді 

оголошують перерву 10-15 хвилин, підчас якої можна взяти робота для 

переналагодження та корегування програм. 

4. Один заїзд триває – не більше 2 хвилин (120 секунд). 

5. Робот починає рух із зони старту (білого кольору). Кінцева зупинка - зона 

фінішу(сірого кольору).  

6. Відлік часу починається з моменту початку руху робота. 

7. Під час руху робота учасники не мають права його торкатися. 

8. Робот починає рух із зони старту, рухається по чорній лінії та розпізнає всі 

помідори (червоні циліндри у кількості 2 од.) та баклажани (сині циліндри 

у кількості 2 од.), виконує доставку овочів (циліндрів) до пунктів збору 

відповідного кольору.  

9. Після всіх проведених маневрів, робот їде на фініш. Завдання вважається 

завершеним.  

10. Завдання дозволяється поєднувати та обирати послідовність виявлення 

рослин та доставку самостійно. Головне - за 2 хвилини набрати найбільшу 

кількість балів. 

11. Якщо робот з’їжджає з чорної лінії всіма колесами, або робот припиняє 

рух і не рухається протягом 20 секунд, то спроба вважається завершеною. 

12. Заїзд вважається закінченим, коли всі колеса або гусениці робота будуть 

знаходитися у зоні фінішу. 

13. Оцінювання здійснюється в балах. 

14. Керівник (тренер) команди не має право втручатися в дії робота і своєї 

команди. 

15. Команда повинна приготувати й привезти з собою все необхідне 

устаткування (портативний комп’ютер, програмне забезпечення, зарядні 

пристрої, тощо), яке їй буде необхідно впродовж змагань. 

 

Суддівство та визначення переможців: 

1. Оцінювання дій та маневрів роботу здійснюється за наступними балами: 

1.1. переїзд кожного перехрестя в одну сторону (при повороті на 

перехресті вправо або вліво) + 5 б , але не більше 20 балів в одному 

переїзді перехрестя; 

1.2. доставка помідорів до пункту зберігання (червоний циліндр)  + 30 б 

(за кожен); 

1.3. доставка баклажанів до пункту зберігання (синій циліндр)  + 30 б (за 

кожен); 

1.4. робот проїхав тільки по прямій лінії  + 20 б; 

1.5. робот виїхав із зони старту +5 балів; 

1.6. робот в’їхав в зону фінішу +20 балів (всі колеса або гусениці робота 

будуть знаходитися в середині сірого квадрату); 

1.7. час, який залишився після виконання місії переводиться в бали  

(1 секунда = 1 бал, але не більше 40 балів).  

2. При підрахуванні результатів, зараховується найкраща спроба з двох 



заїздів. 

3. Підведення загальних підсумків здійснюється суддівською колегією 

відповідно до правил змагань. 

4. Переможцем є команда, яка набрала найбільшу кількість балів в одному 

із заїздів. 

5. У разі обґрунтованої незгоди з результатами рішенням суддів, команда 

може в усному порядку оскаржити рішення. 

6. Якщо робот не зміг закінчити рух із-за стороннього втручання, з дозволу 

суддівської колегії може бути проведена ще одна додаткова спроба. 

 

 

 

 
 

 

 

  



Протокол 

змагань команд у номінації «LEGOEV3 (NXT)» 
Команди-учасники  

 

Маневри робота 

          

1 заїзд 
Критерії 

оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Час виконання місії (120 хв.)  секунд           

Переїзд кожного перехрестя в одну 

сторону: вправо або вліво  
+5          

 

Робот проїхав тільки по прямій лінії  +20           

Доставка помідор до пункту зберігання +30           

Доставка баклажан до пункту зберігання +30           

Робот покинув зону старту  +5           

Робот в’їхав в зону фінішу  +20           

Залишок (1 сек=1 бал)  ≤40           

Всього за 1 спробу ∑ балів          
 

2 заїзд 
Критерії 

оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Час виконання місії (120 хв.)  секунд           

Переїзд кожного перехрестя в одну 

сторону: вправо або вліво  
+5          

 

Робот проїхав тільки по прямій лінії  +20           

Доставка помідор до пункту зберігання +30           

Доставка баклажан до пункту зберігання +30           

Робот покинув зону старту  +5           

Робот в’їхав в зону фінішу  +20           

Залишок (1 сек=1 бал) ≤40           

Всього за 2 спробу ∑ балів           

Краща спроба бали           

Рейтинг місце           



Члени журі: 


