
Rô bốt tìm đường trong mê cung 
[Đăng ngày 02/06/2014]  

     Sáng ngày 31/5, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Robot tìm đường trong mê cung lần 

1 năm 2014”. Đây là cuộc thi học thuật dành cho các bạn đam mê kỹ thuật thiết kế rô bốt do Khoa Điện – Điện tử phối hợp cùng phòng 

Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức. Cuộc thi được tài trợ bởi công ty Cargil Việt Nam. Vượt qua 30 đội thi ở vòng loại, 10 

đội đã tranh tài ở vòng chung kết. 

 
Công ty Cargil Việt Nam là đơn vị tài trợ chính của cuộc thi 

     Tại vòng chung kết, 10 đội tiếp tục tham gia vòng đấu để chọn ra 6 đội xuất sắc nhất tranh tài vòng chung kết xếp hạng. Trãi qua 

những phút giây thi đấu hồi hợp và gây cấn, cống hiến cho người xem những màn trình diễn kỹ thuật ngoạn mục nhiều bất ngờ, kết quả 

giải nhất đã thuộc về đội Mikrô (Trung tâm Việt Đức), giải nhì thuộc về đội SPK – MT (Khoa Điện – Điện tử), giải ba thuộc về đội Eagle 

(Khoa Điện – Điện tử). 

 



Bắt đầu tìm đường trong mê cung 

 

 

Rô bốt đang tìm đường trong mê cung 

 

 



Rô bốt đang tìm đường trong mê cung 

 

 

Rô bốt đang vượt qua điểm retry thứ nhất 

 

 



Rô bốt đang vượt qua điểm retry thứ hai 

 

 

Về đích 

 

 

6 rô bốt tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng 

 

     Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi là một sự cải tiến trong hình thức tổ chức các cuộc thi học thuật cho sinh viên kỹ thuật, là sân chơi lành 

mạnh, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. Đại diện công ty Cargil Việt Nam cho biết, trong thời 

gian tới, công ty sẽ thường xuyên phối hợp và hỗ trợ nhà trường trong việc tổ chức các thuộc thi mang tính chuyên môn cao để tạo 

nhiều sân chơi cho sinh viên thể hiện mình. 



 

 Cuộc thi rô bốt tìm đường trong mê cung 

Hoàng Thơm 

 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC BẠN THAM DỰ 

VÒNG CHUNG KẾT "ROBOT TÌM ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG 2014" do Đoàn Khoa Điện - Điện cùng Phòng Quản 

lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế tổ chức úc 7h30 ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại Hội Trường lớn Trường Đại Học Sư 

Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM. Với sự tài trợ của công ty CARGILLhứa hẹn nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hiện tại các khâu 

chuẩn bị đã hoàn tất chỉ còn chờ đợi chứng kiến sự tranh tài của các chú robot Micromouse để đăng quang nữa mà thôi. 

 Hẹn gặp các bạn tại cuộc thi. Được ghi hình, chụp ảnh, lên báo và sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. 



 

Tb: ngày mai 31/5 lúc 07h30 tại hội trường lớn sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi "Robot tìm đường trong mê cung" do 

Đoàn khoa tổ chức với sự có mặt của nhà tài trợ. đây là cuộc thi học thuật rất hay và thú vị sẽ trở thành chương trình hàng 

năm. vì vậy, Đoàn khoa đề nghị tất cả các đoàn viên thanh niên ngày mai sắp xếp thời gian tham gia cỗ vũ cho chương 

trình và cỗ vũ cho hơn 10 đội thi! có nhiều phần quà hấp dẫn nhé! lớp nào đi đông nhất sẽ có thưởng.kaka 

- tb tới các bạn đã thi cuộc thi học thuật " Design led's cuicirt 2013" vừa rồi cũng có mặt tại hội trường để nhận giấy 

chứng nhận nhé! 

 Thân! 

 p/s: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa về thời gian 

 


