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Đề thi Robocon Khoa điện 2019 

Chủ đề "Mười hai kỳ công của Heracles" 

I. Cốt truyện 

Theo lời nhà tiên tri tại Delphi, Hercules bị buộc phải làm nô lệ cho Eurystheus và thực 

hiện mười nhiệm vụ kỳ quái do Eurystheus yêu cầu, nhằm chuộc lại lỗi đã giết vợ con của mình - 

một hành động là kết quả của một cơn ghen tuông do Hera gây nên. Sau khi thực hiện xong, 

Eurystheus lật lọng và không thừa nhận công dọn chuồng ngựa của Augeas vì chàng đã đòi 

Augeas trả công, và đánh bại con rắn Hydra vì chàng đã thực hiện việc đó với sự giúp sức của 

Iolaus. Hắn bắt chàng thực hiện thêm hai công việc nữa, vì thế đời sau thường gọi 10 kỳ công đó 

là 12 kỳ công của Hercules. 

Phỏng theo câu chuyện này, Robots sẽ vào vai Heracles đi lập các kỳ công. Mỗi khu vực 

kỳ công đại diện cho 4 nhiệm vụ được thực hiện. 

II. Cuộc thi 

1. Sân thi đấu 

 

Sân thi đấu bao gồm 3 nhóm khu vực: 

 Khu vực xuất phát (XP) là khu vực xuất phát của hai đội 
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 Khu vực nhà vua ( The King) là khu vực robot lựa chọn nhiệm vụ, có 3 đèn 

báo tượng trưng cho 3 khu vực nhiệm vụ, các đèn sẽ sáng lên khi nhiệm vụ 

được lựa chọn. 

 Các khu vực kỳ công ( KC1, KC2, KC3) là các khu vực robot ghi điểm ( 

lập kỳ công) 

2. Luật thi: 

a) Hoạt động 

Các Robot xuất phát từ khu vực XP (xuất phát) đến khu vực NV (Nhà Vua) để lựa 

chọn nhiệm vụ, 3 đèn tại bục NV tương ứng với 3 nhiệm vụ 1-2-3, Robot cần tác động 

vào công tắc hành trình gắn trên bục để lựa chọn nhiệm vụ. (Nhiệm vụ sẽ được chia ngẫu 

nhiên không theo thứ tự 1-2-3) 

Sau khi xác định nhiệm vụ, Robot sẽ đi đến khu vực KC tương ứng: đèn 1 đến khu 

vực KC1, đèn 2 đến khu vực KC2, đèn 3 đến khu vực KC3.  

Trong khu vực KC robot cần tác động vào công tắc hành trình để hoàn thành 

nhiệm vụ đó. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực KC robot phải quay lại khu vực NV để 

nhận nhiệm vụ tiếp theo. 

Sau khi hoàn thành cả ba kỳ công, robot quay lại khu vực NV tác động vào công 

tắc hành trình một lần nữa để giành chiến thắng tuyệt đối. Chiến thắng tuyệt đối được gọi 

là "Mười hai kỳ công của Heracles " 

b) Lưu ý: 

- Trong lần lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên của trận đấu, robot nào đến trước sẽ quyết 

định nhiệm vụ đầu tiên. 

- Robot được phép hủy nhiệm vụ hiện tại  bằng cách tác động vào công tắc hành 

trình thêm một lần tại khu vực NV và chọn lại nhiệm vụ khác bằng cách tác động vào 

công tắc hành trình thêm một lần nữa. Không giới hạn số lần chọn nhiệm vụ. 

c) Tính điểm 

 Nhận nhiệm vụ thành công : 5 điểm 

 Hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên: 40 điểm 

 Hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 2: 30 điểm 

 Hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 3: 20 điểm 

 Giành chiến thắng tuyệt đối : 100 điểm 

d) Chiến thắng  
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 Đội nào giành chiến thắng tuyệt đối trước sẽ là đội chiến thắng và dừng trận đấu 

 Nếu không đội nào giành chiến thắng tuyệt đối thì đội nào có số điểm cao hơn sẽ 

là đội giành chiến thắng 

 Nếu hai đội bằng điểm thì đội nào nhận nhiệm vụ trước sẽ là đội giành chiến thắng 

e) Reset 

 Các đội được phép reset không giới hạn  

 Các đội muốn reset phải được sự cho phép của trọng tại 

 Các trường hợp bắt buộc reset:  

 - Robot đi sang khu vực thi đấu của đội bạn 

 - Robot đi ra ngoài khu vực thi đấu 

3. Robot 

a) Quy định: 

 Robot có kích thước không quá Rộng x dài x cao  = 200m x 200mm x 

400mm 

 Điện áp sử dụng không quá 24VDC, tổng khối lượng robot không quá 5kg 

 Robot không được kết nối với các thiết bị điều khiển không dây hoặc có 

dây. 

 Robot không được có cấu trúc  làm hư hại sân thi đấu. 

b) Cách thức robot 

Có hai phương án cho các đội: 

 Phương án 1: Các đội tự làm robot thỏa mãn điều kiện ở mục a) và thi đấu 

 Phương án 2: Các đội có thể mượn robot của Ban tổ chức. 

c) Hỗ trợ 

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho các đội: 

- Mạch Arduino Uno R3 

- Mạch line dò đường + code mẫu 

- Khung robot : Động cơ +  bánh + khung 

Các đội đăng ký tham gia từ ngày 1/7/2019, nhận hỗ trợ từ ban tổ chức từ ngày 

1/8/2019. Các đội đăng ký, nhận hỗ trợ và thắc mắc về đề liên hệ : 

Đinh Công Tráng 

Email: maicodon098@gmail.com    

SĐT: 0964542668 

 


