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Вступ
Зі зростанням населення в усьому світі, щороку виробляється все більше і більше 
продуктів.
Одним із способів збільшення виробництва продуктів харчування є використання 
технологій, таких як робот, безпілотник і супутник для поліпшення використання орних 
земель. Супутники і безпілотні літальні апарати можуть давати точні дані про якість 
ґрунтів в різних районах орних земель. Отриманні дані використовуються роботами 
(самохідними тракторами), для посадки різних саджанців на землі в залежності від 
якості ґрунту. Таким чином ми покращуємо зростання саджанців і адаптуємо їх до 
навколишнього середовища.
Місія робота полягає в тому, щоб зібрати дані про якість ґрунтів полів різних 
фермерських господарств та використати отриманні дані для посадки різних 
саджанців залежно від якості ґрунту.
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2.Опис завдання

 Рослини представленні трьома LEGO моделями:

Ділянка зеленої ферми, ділянка червоної ферми та ділянка жовтої ферми 
представляють три різні фермерські господарства на ігровому полі. Зелені рослини 
повинні бути висадженні на полях зеленої ферми, червоні рослини на полях 
червоної ферми та жовті рослини на полях жовтої ферми. Стіни захищають поля 
трьох фермерських господарств:

Завдання для середньої ліги полягає в розробці робота який зможе саджати різні 
види рослин на трьох полях фермерських господарств, в залежності від якості ґрунту 
на полі.

Зелена рослина Червона рослина Жовта рослина

Ділянка жовтої 
ферми

Ділянка зеленої ферми Ділянка червоної 
ферми

Ділянка з різним рівнем якості 
Зона старту та фінішу

Зона для саджанців
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Зелена ферма – це родюча ділянка на якій робот може висадити три рослини с зони 
для саджанців на трьох полях зеленої ферми. Стіни повинні бути розміщені в передній 
частині ферми, щоб захистити поля трьох ферм (дивись приклад для червоної ферми 
нижче):

На червоних та жовтих господарствах робот може висаджувати лише червоні або 
жовті рослини на полях з відповідною якістю ґрунту. Робот може визначити якість 
ґрунту трьох полів червоної та жовтої ферм за даними з двох відповідних ділянок 
з різним рівнем якості ґрунту. На кожній із цих ділянок є три зони для LEGO-блоків, 
які представляють ґрунт з різним рівнем якості червоної та жовтої ферм. Білий блок 
представляє собою поле з достатньою кількістю поживних речовин для вирощування 
рослин. Чорний блок представляє собою поле без достатньої кількості поживних 
речовин для рослин:

Білий блок Чорний блок

Є чотири білих блока і два чорних блока, які розташовуються на двох ділянках з 
різним рівнем якості ґрунту.
Три LEGO-блоки на жовтій зоні відображають якість ґрунту трьох полів жовтої ферми 
наступним чином:
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1.   Перед кожною заліковою спробою випадковим чином розміщуємо 6 білих 
квадратів на 6  ділянках як показано на рисунку 2.1.
Випадкове розташування 6 блоків може виконуватися вручну, як показано нижче:
                   a.Шість білих квадратів пронумеровані від 1 до 6, як на малюнку 2.1.

3.Правила гри

1 2 3
Поле: 3

Поле: 2

Поле: 1

Три LEGO-блоки на червоній зоні аналогічним чином відображають якість ґрунту 
червоної ферми.
Робот розпочинає виконання завдання із зони старту та фінішу (зелений квадрат). 
Після закінчення місії робот повинен повернутися до зони старту та фінішу.

b. Покладіть 4 білих блока та 2 чорних блока в непрозору коробку.
c. Потрясіть коробку, щоб змішати 6 блоків.
d. Візьміть блоки один за одним з коробки і помістіть їх на білі квадрати, 
починаючи з квадрата під номером 1.

2. Кожна рослина, яку потрібно перемістити, повинна бути переміщена з Зони для 
саджанців на поле  фермерської ділянки, що відповідає кольору рослини. Рослини 
повинні бути повністю розміщені всередині сірого квадрата на фермерській ділянці, 
у вертикальному положенні, і рослина повинна бути непошкодженою. Нижче 
наведено приклади правильного та неправильного розміщення. Тільки одну 
рослину дозволено висаджувати всередині одного сірого квадрата. Якщо декілька 
рослин знаходяться в середині одного сірого квадрата, то буде зарахована тільки 
одна рослина, яка має найбільшу кількість балів.

1 65432
Малюнок 2.1
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   3. Блоки, що відображають якість ґрунту повинні залишатися на своїх початкових 
місцях. Це означає, що частина кожного LEGO-блоку повинна торкатися білого 
квадрату і не повинна буди пошкодженою.

(*) Визначення поняття “Пошкоджений” у даному документі: об’єкт вважається пошкодженим, якщо 
хоча б одна LEGO - деталь повністю від’єднана від місця свого початкового розташування в об’єкті.

    4.   Робот розпочинає виконання завдання із зони старту та фінішу (зелений квадрат).  
Після закінчення місії робот повинен повернутися до зони старту та фінішу (зелений 
квадрат). Кабелі від  робота можуть виходити за межі зони старту та фінішу.
   5.   Робот не повинен пошкодити або зсунути будь-яку стінку з місця свого початкового 
розташування. Якщо таке сталося то надається штраф якщо це не призведе до 
негативної оцінки (див. Правила гри 5.15).
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4.Оцінювання
1.  Підрахунок балів проводиться після завершення залікової спроби. 
2. Максимальна кількість балів 180.
3. Якщо команди мають однакову кількість балів, то їх положення у турнірній 
таблиці визначається за найменшим часом спроби, який було зафіксовано. 
Таблиця оцінювання 

Задача Бали за 
кожну Загалом

Рослина повністю розташована у відповідній ділянці 
сірої зони на зеленій фермі, без пошкоджень та у 
вертикальному положенні.

10 30

Рослина частково знаходиться у відповідній ділянці 
сірої зони на зеленій фермі, без пошкоджень та у 
вертикальному положенні.

5 15

Рослина повністю розташована у відповідній ділянці 
сірої зони на жовтій або червоній фермі з правильним 
кольором, що відповідає показникам якості ґрунту, без 
пошкоджень та у вертикальному положенні.

25 100

Рослина частково розташована у відповідній ділянці 
сірої зони на жовтій або червоній фермі з правильним 
кольором, що відповідає показникам якості ґрунту, без 
пошкоджень та у вертикальному положенні.

10 40

Усі блоки з показаннями якості ґрунту співпадають з 
початковим розташуванням білого квадрату. 25

Залишки 5 рослин торкаються сірих квадратів навколо 
своїх початкових місць у зоні для саджанців. Бали 
нараховуються лише тоді, коли хоча б одна рослина на 
фермі отримує бали.

15

Робот пошкодив або зсунув будь-яку стінку з місця свого 
початкового розташування. -5 -15

Робот повністю зупиняється в межах зони старту та фінішу 
(нараховується тільки у тому випадку, якщо інші бали були 
зароблені).

10

Максимальна кількість балів 180
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5.Опис столу для змагань

6.Опис поля для змагань

1. Внутрішні розміри столу складають 2362 мм х 1143 мм.
2. Зовнішні розміри столу 2438 мм х 1219 мм. 
3. Основний колір поверхні столу – білий.
4. Висота бортиків: 70 ± 20 мм. 

1. Всі чорні лінії шириною 20 ± 1 мм.
2. Всі виміри (довжини відрізків, відстань між об’єктами) можуть мати 
похибку ±5мм
3. Якщо стіл більший за поле, то поле вирівнюється по правому верхньому 
кутку до бортиків столу.
4.           Ми рекомендуємо роздрукувати поле для змагань на матовій основі, 
що не відзеркалює світло.
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Опис кольорів

7.Опис об’єктів, що використовуються в змаганні
Необхідно 12 рослин: 4 зелених, 4 жовтих та 4 червоних рослин .Кожна рослина 
складається з чотирьох 2x4 LEGO-цеглин.

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4

Необхідно 3 стіни: 1 зелена, 1 жовта і 1 червона .
Кожна стіна фермерського господарства складається з восьми 2x4 LEGO- цеглин і 
дванадцяти 1x6 LEGO-цеглин.

Крок 1 Крок 2
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Крок 3 Крок 4
Необхідно 6 блоків: 2 чорних блока та 4 білих блока. Кожний блок якості ґрунту має 
чотири чорні 2x4 LEGO-цегли.

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4
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