Sisukord
Projekt
Robotimäng – väljaku ülesseadmine
Robotmäng – missioonid
Robotmäng – reeglid, protseduurid,
filosoofia ja definitsioonid
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

PROJEKT
Mõtiskle selle üle
Toit hakkab riknema hetkest kui see korjatakse. Sajandeid on inimesed otsinud viise kuidas
toitu paremini säilitada.
Kas sa teadsid, et kui sa oleks elanud koos küttide ja korilastega 12 000 aastat e.m.a. Oleks
üsna tõenäoline, et sul oleks tulnud teha korve või savipotte, et oma pere toitu paremini
säilitada? Kui sa oleks kasvanud üles Vanas – Roomas, oleks sa tõenäoliselt aidanud puu- ja
juurvilju kuivatada. Keskaegses Euroopas, oleks sinud tööd võinud olla kasvatatud toidu
soolamine, suitsutamine, konserveerimine. Sinu toit pidi säilima lõikusajast lõikusajani, nii
külmal talvel kui ka kuumal suvel. Kõik need tegevused, mida tavaliselt tegid sinuvanused,
aitasid toitu ohutult säilitada.
Oled sa kunagi mõelnud kuidas sinu toit värkskena säilib?
Tehnoloogia on küll sajanditega muutunud, aga peamised toidu sälilitamise meetodid on
endiselt kasutusel. Võib olla säilitad ja võtad oma toitu külmkapist, keldri või jääkasti asemel.
Võib olla lähed sa kapi juurde, mitte suitsutamisruumi, et võtta sealt kuivatatud puuvilju ja
juurvilju. Savipoti asemel avad sa võib olla hoopis klaaspurgi, plastkarbi, vaakumpakendi või
alumiiniumist purgi.
Oled sa kunagi mõelnud kes need asjad leiutas?
Esimeste mikroskoopide abil avastasid teadlased bakterid ja parasiidid, mis rikuvad meie
toitu ja samas võivad ka meile endale ohtlikud olla. Tänu teadlaste ja inseneride pidevale
tööle on pastöriseerimine, külmutamin, vaakumpakendamine ja kiiritamine muutunud
igapäevaseks. Setõttu säilib toit värskena üha kauem.
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Oled sa kunagi mõelnud, mis kaitseb sinu toitu mikroobide eest?
Samal ajal avastasid teadlased ja insenerid paremaid väetiseid, kahjuritõrjeid ja loomade
ravimeid. Leiutajad ehitasid uusi masinaid külvamiseks ja lõikuseks. Need avastused
võimaldasid põllumeestel kasvatada rohkem toitu kui neil endal vaja oli. Toidu transport
arenes ja toit hakkas liikuma üha suuremate vahemaade taha. Toit mida sa tänapäeval sööd
võib olla läbinud sadu või ka tuhandeid kilomeetreid enne kui see suu söögilauale jõudis.
Oled sa kunagi mõelnud kust toit tuleb ja kuidas see seisab värskena?
Mis seos on küünlal, metallidetektoril, vibreerivatel molekulidel, suitsul, arvutil, soolal,
laseril, jääl, ja nähtamatud valgusvihul sinu toiduga? Igaühel neist on oma roll kas toidu
säilitamisel või kontrollimisel. Oled sa kunagi sellele mõelnud?

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Millist koostööd teevad loomaarst, füüsik, veoauto juht, matemaatika, põllumees,
mikrobioloog, toitumisekspert, arst, laotööline, poemüüja, insener, programmeerija, et
toitu värskena hoida? Igaühel neist oli oma roll kindlustamaks, et toit mida sa sööd oleks
värske ja aitaks sul kasvad. Mida igaüks neist inimestest selleks teeb?
Sinu selle aasta projekti ülesandeks on uurida oma toitu ja leida moodus, mis paremini aitaks
toitu ohutult sinuni tuua. Küsimused millele tasub seejuures mõelda. Kust sinu toit pärit on?
Kuidas seda kasvatatakse? Kus see toit olnud on? Kes seda toitu on katsunud? Kuidas see toit
sinu kööki jõudis? Kes hoolitses selle, eest et toidu teekond oli ohutu? Mis abinõusid nad
selleks kasutasid, et toit ei rikneks? Kuidas otsustati, milline toit on veel värske ja milline juba
riknenud? Uuri teemat, kui sa oled välja selgitanud mis sinu toitu ohustab ja kes või mis aitab
seda paremini säilitada. Mis võib minna valesti? Kuidas võib sinu toit rikneda? Kuidas saaks
sinu meeskond ühte riknemisprobleemidest ära hoida? Kuidas saaks sinu meeskond oma
toitu säilitada?

Leia probleem
Iga meeskonnaliige – Vaata ringi omaenda köögis. Millist toitu sealt leida võib? Järgnevalt
mõned näpunäited mida vaadata.


Piimatooted (piim, jogurt)



Munad



Puu- ja juurviljad (värske, külmutatud, kuivatatud, konserveeritud)



Teraviljatooted (riis, makaronid, maisihelbed, jahu)



Liha ja kala (värske, külmutatud, kuivatatud, konserveeritud, suitsutatud)

Iga meeskonnaliige – Tee nimekiri viiest leitud toiduainest. Pane kirja ka kuidas neid
säilitatakse. Nüüd uuri välja kust sa need toiduained said. Kas sa kasvatasid nad ise? Kas sa
ostsid need turult või poest? Toodi need sulle koju kätte? Kas sa korjasid need aiast või
kasvandusest? Kas mõni sugulane või tuttav andis need sulle? Mõtle kuidas kaitsti igaühte
neist riknemise eest. Kuidas võiks sinu meeskond oma toitu riknemise eest kaitsta ja
säilitada?
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Meeskonnana – Vaadake üle kõigi meeskonnaliikmete nimekirjad. Rääkige omavahel
kõikidest toiduainetest mis nimekirjades on. Valige üks toiduaine mida uurida. Hoidke asju
lihtsana, ärge valige toituainet millel on rohkem kui 7 koostisosa. Teil tuleks välja uurida iga
samm, mida teie toit on läbinud, alates sellest hetkest kui ta külvati (kus ta on kavatatud)
kuni selle hetkeni kui ta teie lauale jõudis (kus teda söödi). Teil tuleks välja uurida
kõikvõimalikud variandid kuidas see toit võis rikneda või saastuda. Teil tuleks välja uurida
kuidas seda toitu riknemise või saastumise eest kaitstakse ja toidu riknemist tuvastatakse.
Uuri toiduaine koostisosade kohta nii palju kui võimalik.

Teie meeskonna toidu rändamine

Maapind

Koristus

Kas see
istutati?

Kas see
korjati?

Kas see
kasvas?
Kas see
koorus?
Kas see
muneti?

Töötlemine

Jagamine

Kas seda
Kas see
pesti?
reisis:
Kas seda
Kas see
segati teiste
Lattu?
lõigati?
toiduainetega?
Kas see
Kas seda
Poodi?
lüpsti?
küpsetati?
Kas see
Kas see
Kuidas?
koguti kokku?
külmutati?
Kas see püüti
Kas see
Kas see
kinni?
säilitati?
toodi sinuni?
Kas see
Kas see
Kas sa käisid
tapeti?
pakendati?
ise järel?
Kas seda
kontrolliti?

Ettevalmistus

Laud

Kas seda pesti?

Kus seda
söödi:

Kas seda
kasutati teiste
toiduainetega?

Kodus?

Kas see lõigati?

Piknikul?

Kas seda
küpsetati?
Kas seda
sulatati?

Peol?
Koolis?
Restoranis?

Meeskonnana – Pärast seda kui te olete välja uurinud teie toidu teekonna külvamisest teie
lauani, uurige välja kus või kuidas võib see toit rikneda või saastuda. Vali üks nendest
probleemidest ja uuri seda. Teie meeskonna ülesandeks on luua innovatiivne lahendus mis
selle probleemi välistab või lahendab.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Võib olla selgub, et sinu toitu ohustavad erinevad parasiidid, bakterid või teised mikroobid.
Võib olla on leitud probleemi põhjustanud inimene ise (umbrohutõrje, taimekaitsevahendid,
toksilised jäätmed), mõni võõrkeha (kivi, klaas, metall), vale koostisosa või hoopis ravim,
mida anti haigele loomale. Mõtle kuidas sellised olukorrad oleks tekkida võinud.
Mõned allikad, kust infot otsida: Aruanded, raamatud, ajakirjad ja veebilehed. Kaalgeu ka
küsitluse koostamist. Samuti suhelge professionaalidega, kes sellel alal tegelevad ja kasuta
kõiki uurimisvaheneid millele teil juurdepääs on. Olge valmis oma informatsiooniallikaid
jagama.
Sellel ajal kui te uurite toidu teekonda, riknemist ja saastumist, uurige välja millise inimese
töö on seotud selle toidu turvalisusega. Kas mõni teadlane, veterinaar või insener oli seotud
selle toidu kasvatamisega? Kas mõni inimene kontrollis seda toitu? Kes ladustas, transportis
ja pakendas seda? Kes seda toitu testis? Kas mõni riiklik asutus on selle toiduga seotud? Kes
otsustab, mis on ohutus süüa ja mis mitte?

Mõtle välja innovatiivne lahendus
Nüüd kui teie meeskond on leidnud riknemise probleemi, mõelge antud probleemile
lahendus. Lahendus võib olla täiesti uus idee või siis olemasoleva idee täiustamine. Mis on
selle probleemi lahedamiseks juba tehtud? Mida saaks veel ära teha? Mida oleks vaja, et teie
meekonna lahendus reaalselt valmis teha? Kuidas aitab teie lahendus toitu säilitada?
Tõeliselt hea lahendus võib nõuda kogu teie meeskonna geniaalsust ja fantaasiat. Lahendus
võib olla nii ilmne, et esmapilgul jääb arusaamatuks kuidas selline probleem üldse veel
eksisteerida saab.
Ja pidage meeles, et kõige olulisem on see, et teil oleks lõbus!

Jagage teistega
Rääkide teistele uuritud probleemist ja lahendusest mille te leidsite. See on teie otsustada
kuidas tee õpitut teistega jagate. Rääkiga, koostage veebileht, tehke koomiks, poster, jagage
flaiereid, kirjutage laul, lugu või luuletus.
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Mõelge sellele, keda teie lahendus aidata võiks. Kuidas neid sellest teavitada? Kas te saate
teavitada arste, insenere, seadusetegijaid? Milline on parim moodus oma kuulajaid õpetada
antud probleemi olemasolust ja teie lahendusest. Teie ettekanne võib olle lihtne või
keerukas, tõsine või lõbus.

Esitle oma lahendust üritusel
Konkureerimaks projekti auhinnale peab teie meeskonnal olema esitlus mis:


Kirjeldab toidu riknemis ja saastumis probleemi, mida teie meeskond uuris



Kirjeldab teie meeskonna innovatiivset lahendust



Kirjeldab kuidas teie meeskond jagas oma avastusi teistega



Kasutab meediaseadeid ainult ettekande täiendamiseks

Esiltuse ajal pange tähele, et teie meeskond:


Kirjeldab toitu mida teie meeskond valis ja mida tea õppisite selle toidu teekonna
kohta.



Räägib vähemalt ühest teadlasest, insenerist või mõnest teisest professionaalist kes
töötab , et seda probleemi lahendada.



Räägib uurimusest mida sai tehtud ja informatsiooni allikatest mis aitasid probleemi
ja lahendust leida.



Suudab ettekande valmis seada ja lõpetada 5 minuti jooksul.

Teie presentatsioon võib sisaldada plakateid, slaide, mudeleid, multimeedia klippe, teie
uurimuse materjale. Piiravaks teguriks on ainult teile meeskonna loomingulisus. Jätke
meelde, et oluline on jätta meeskonnast püsiv mälestus.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Robotmäng – väljaku ülesseadmine
Ülevaade


Väljakuks nimetame kohta, kus leiab aset robotmäng.



See koosneb lauast, millele on asetatud prinditud väljakumatt ja millele omakorda on
korrapäraselt asetatud missiooni mudelid.



Väljaku ülesseadmise komplekti kuuluvad väljakumatt ja mudelite ehitamiseks
mõeldud LEGO® klotsid.



LEGO klotsidega samast karbist leiab ka mudelite kokkupanemise juhenditega CD.



Järgnevast dokumendist leiate laua ehitamise ja missiooni mudelite paigutamise
juhendid.

Laua ehitus
Kogu robotmäng leiab aset spetsiaalselt selle võistluse jaoks ehitatud laual, mille iga
meeskond peaks endale ehitama. Lihtne lahendus, kuidas võimalikult odavalt, ohutult ja
õiges mõõdus laud ehitada, on antud selles dokumendis. Laua aluskonstruktsioonide kohta
ei ole piiranguid, peaasi, et laua pealispind oleks sile ja seinad sirgelt ehitatud. Laua ehitus on
iseenesest lihtne, kuid nõuab siiski mõningast puutöö oskust.
Turniiril on kaks lauda asetatud külg külje vastu, aga iga meeskond tegutseb ainult oma laual.
Sellepärast võib harjutamiseks ehitada vaid ühe väljaku. Kuigi turniiri väljakul on kahe laua
vahel topeltsein, siis soovitav on ehitada ka harjutamisväljaku vastavasse seina topeltsein.
Siinkohal mõeldakse seina, mis aseteseb teise väljakuga külg külje kõrval. Järgnevalt leiame
juhised, kuidas ehitada nn üksik laud, millel on põhjapoolne sein topelt.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Materjalid
Materjal

Kogus

Väljaku ülesseadmise komplekt (missiooni mudelite ehitamiseks LEGO klotsid,

1

väljakumatt, CD ja takjaskleepsud)
Lihvitud vineer mõõtmetega 96’’ x 48’’ x 3/8’’ (2438,4 mm x 1219,2 mm x 9,5

1

mm). Vineer võib olla paksem!
2’’ x 3’’ (~ 50 mm x 77 mm) pruss, pikkus 8’ (2438,4 mm)

6

Must matt värv

1 purk

Puidukruvid ~ 5 x 60 mm

1 pakk

Harkjalad (610 mm kõrge ja 914 mm pikk)

2

Jupid
Jupid

Millest teha?

Laua pind (A)

Lihvitud vineer

Pikk külgsein (B)

Pruss või liist

Mõõtmed (mm)

Kas värvida?

Kogus

2438 x 1219

Ei

1

2438 pikkus x 77

Jah

3

Jah

2

Jah

4

Ei

2

kõrgus
Lühike külgsein Pruss või liist
(C)

1143 pikkus x 77
kõrgus

Tugevdusribi (D)

Pruss või liist

1219 pikkus x 77
kõrgus

Harkjalg

Soetada poest

610 kõrgus x
914 pikkus

Kokkupanek
Samm 1 – Vineeri karedam pool jäta allapoole. Karedama poole peale kinnita tugevdusribid
457 mm sammuga. Ära jäta kruvipäid välja, vajadusel lihvi kruvipeade ümbert puidutükid.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Samm 2 – Plaadi teisele poole (siledamale poole) kinnita külgseinad. Kinnitatud külgseinte
seinast seina mõõtmed peavad olema 2363 ±3mm korda 1143±3mm. Külgseinte kõrgus peab
kõikjal olema 77 ±13mm. Peaasi, et kõik seinad on sama kõrged!
Samm 3 – Kellegi abiga asetage valmis laud kas siis harkjalgadele või mingi muu laua peale,
jälgige, et see oleks enam vähem loodis (tasapinnas sirgelt).
NB! Harkjalgade asemel võib kasutada ükskõik millist natuke kõrgemat asja, millele laud
asetada. Kui laud asetseb maapinnast kõrgemal, siis seda mugavam on selle juures töötada.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Väljakumati paigutus
Samm 1 – Puhastage laud tolmust. Isegi väikseim tükike, mis mati alla jääda, võib tekitada
robotile pahandust. Peale tolmu imemist käige liivapaberiga veelkord lauast üle, et kõik
konarused maha lihvida ja siis tõmmake tolmuimejaga üks kord veel.
Samm 2 – Kui laud on korralikult tolmust puhas, siis rullige väljakumatt selle peale lahti.
Värvitud pool jätke üles poole ja põhjasuund asetage kahekordse külgseina poole. Seda
illustreerivad allpool olevad pildid.
Samm 3 – Võib juhtuda, et matt on lühem kui laua sisemised mõõdud, siis asetage matt
selliselt, et mati lõunapoolne serv oleks täpselt vastu laua lõunapoolset külgseina ja et matt
oleks ida/lääne sihis täpselt keskel.
Samm 4 – Üheskoos meeskonnakaaslastega sikutake lahtirullitud matti äärtest, et mati sisse
ei jääks ühtegi kortsu ega lainetust. Kui kõiki lainetusi ei saa kohe välja, siis ärge muretsege,
need lähevad natukese ajaga ise sirgeks (mõni meeskond kasutab juuksefööni, et
sirgusmisprotsessi kiirendada ). Kui matt on sirgeks tõmmatud, siis korrake sammu 3!

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Missiooni mudelite kokkupanek
Missiooni mudelid saate kokku panna kasutades väljaku ülesseadmise komplektiga
kaasasolevaid LEGO klotse ja CD peal olevaid juhendeid. Ühel inimesel kulub selleks kuskil 2
– 4 tundi, seega võite teha sellest ürituse, kus kõik saavad käed külge panna. Laste jaoks, kes
on LEGO klotsidega natukene vähem kokku puutunud, on missiooni mudelite kokkupanek
parimaks õpetuseks. Samuti aitab see tegevus uutel meeskonnaliikmetele üksteisega
tuttavaks saada.

Missioonimudelite paigutus ja seadistamine
Takjasarnase kinnitusega kleepsud (Dual lock)
Need missiooni mudelid, mille juurde on kirjutatud „nõuab takjakinnitust“, peab kasutamisel
kinnitama

väljakumati

külge.

Kinnitustena

kasutatakse

firma

3M

poolt

tehtud

korduvkasutatavat takjaskinnitust, mida kutsutakse Dual Lock (kaksiklukusti või lihtsalt
takjakinnitus). Need kleepsud leiate samuti oma väljaku ülesseadmise komplektist.
Takjakinnitus on tehtud selliselt, et need kinnituvad surudes üksteise külge ja vajadusel on
võimalik need ka lahti tõmmata. Sellisel viisil on hea mudeleid näiteks transpordiks või
ladustamiseks lahti tõmmata. Takjakinnitused tuleb kleepida vaid üks kord, ülejäänud
kordadel saab juba kergesti mudelid mati peale kinnitada või sealt ära võtta.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Takjakinnituse õige kasutamine:
Samm 1 – Võtke üks ruudukujuline kleeps ja kleepige väljakumatile X-iga märgitud kohta.
Kleepige üksikuid kleepse niikaua kui kõik X-id on kaetud.
Samm 2 – Võtke järgmised kleepsud ja suruge (mitte ärge kleepige) need matile liimitud
kleepsude peale (liimiga kaetud pool jääb üles poole).
Vihje – Selleks, et ruudukujulised kleepsud surudes käe külge ei jääks, kasutage seda sama
vahapaberit, mille küljes kleepsud olid.
Samm 3 – Asetage mudelid kleepsude peale.
Hoiatus – liimige iga kleeps täpselt oma ristiga märgitud kastikesse ja iga mudel täpselt oma
kohale.
Hoiatus – Kui surute mudelit kleepsu peale, siis suruge võimalikult madalalt ja kindlasti mitte
kogu mudeli pealt, vältimaks mudeli purunemist. Samuti mudeli eemaldamisel tõmmake
võimalikult madalalt, et mudelit mitte lõhkuda.
Vihje – Suurte ja painduvate mudelite puhul suruge kinni üks jalg (osa) korraga.

Takjakinnitust vajavad mudelid
Valamu – jälgige pilte ja väljakumati märke.
Aiad – Üks on põhja-lääne suunas nurgas, näoga lõunasse. Ülejäänud kaks on põhja pool
keskel, üks on doki vasakus ääres ja teine doki paremas ääres. Parem aed vaatab läände ja
vasak aed vaatab idasse.
Laud koos lilledega – jälgige pilte ja väljakumati märke
Taimer – jälgige pilte ja väljakumati märke
Termomeeter – jälgige pilte ja väljakumati märke
Interaktiivsed mudelid (rottide liumäed) – idapoolse liumäe juures järgige pilte ja
väljakumati märke. See on kinnitatakse nii mati külge kui ka põhjapoolse seina külge. Esmalt
kinnitage see mati külge selliselt, et seina vahele jääks mündipaksune vahe.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Olenevalt teie laua suurusest ei pruugi takjakinnitused asetseda täpselt ettenähtud
kastikestes – sellest pole midagi!). Seejärel kinnitage seina külge takjakinnitused ja kinnitage
liumägi ka seina külge. Teine liumäe mudel tuleb kinnitada teiselepoole topeltseina, täpselt
esimesega diagonaalselt. Asetage see suure musta joone keskele. Kinnitamiseks kasutage
niipalju takjakinnitusi kui vaja, sest sellel mudelil puudub ju alumine laud, mis seda toetaks.

Saasteallikad (jaoturid) – enne kinnitamist liigutage kaks tala selliselt nagu näidatakse
allpool:
Samm 1 – Võtke pikem tala küljest ära
Samm 2 - Võtke must väike kinniti oma kohalt
Samm 3 – Asetage see järgmisse auku (ärge pange tähele, et tala ise liigub kahe augu võrra
edasi).
Samm 4 – Asetage tala mudeli külge tagasi selliselt, et must kinniti jääks äärmisesse auku.
Samm 5 – Tehke sama asja teiselpool oleva talaga.
Samm 6 – Asetage takjakinnitused matile selliselt nagu matil näidatud ja lisage ettepoole
veel ühed kinnitused (nagu pildil näha).
Talade asukoha muutus ei muuda kogu mudeli asukohta väljakul. Enne mudeli väljakule
pressimist veenduge, et see asetseks matil näidatud kohas. Kaks mudelit on nn peegeldatud,
siis mudelite asetamisel väljakule tuleb jälgida, et punane võll oleks kohakuti matil asetseva
punase ristiga.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Mudelid, mis ei vaja kinnitamist (väljakul lahtiselt olevad mudelid)
Farmi loomad – Jälgige pilte ja väljakumati märke. Olge ettevaatlik, üks kanadest on
täielikult hullumeelne!
Bakterid ja viirused (mikroobid) – bakterid asetsetakse jaoturitesse selliselt nagu näha
joonisel.

Välja

arvatud

kollased, mis lähevad baasi
ja

kaks

punast,

asetsetakse
Kaheksa

viirust

mis

treilerisse.
lähevad

roheliste ja kaheksa roosade
sekka.
Mürk (sinine ja kollane pall) – Jälgige pilte ja väljakumati märke.
Külmutushaagis – valge haagise tagumine osa lükatakse vastu põhjapoolset seina ja
asetatakse täpselt kahe aia vahele.
Toidukaubad – väljakul on kokku 12 erinevat sorti toidukaubad: 10 neist asuvad baasis ja
kaks kindlat kollase auto kastis.
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Liha ja kala – Lihakäntsakas käib baasi ja kalad asetsetakse baasist ida poole vastavalt värvile
ettenähtud kohta.
Kombain ja mais – Jälgige pilti ja väljakumati märke. Asetage kombain ettenähtud kohale
suunaga ida poole. Tõugake seda seni kui kombain enam ei liigu. Nüüd tõstke see üles
niimoodi, et rattad ei veereks ja asetage mais kombaini tagaosasse. Pange kombain oma
õigele kohale tagasi. Vihje – et iga tõukega saaks maisi kombainist välja ja et see sinna
kogemata kinni ei jääks, painutage natukene kombaini kahte seina, mille vahel mais asub.
Kollane farmi auto – kastis on kaks kasti, milles ühes on banaanid ning teises tomatid ja
porgandid.
Silmused (Pitsa ja jäätis) – jälgige, et silmused oleksid võrdselt tehtud ja et need poleks
kaldu.
Rotid – Asetage rottide silmused põhja pool asuvatesse liumägedesse. Pole oluline kuhu
poole rotid vaatavad, kas põhja või lõunasse ja need asetatakse nii kaugele sama värvi
liumäele kui võimalik. Samuti tuleb jälgida, et silmused oleksid võrdselt tehtud ja et need
poleks kaldu.
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Harjutusväljak
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Väljaku säilitamine ja hooldus


Külgseinad – eemaldage seinte küljest igasugune lahtine klibu ja pinnud ning katke
augud.



Väljakumatt – jälgige, et matt oleks alati vastu lõunapoolset külgseina ja ida-lääne
suunas ilusti keskel. Püüdke matti mingite kemikaalidega mitte pesta, see võib jätta
erinevat sadet, mis võib roboti tööd mõjutada. Tolmu ja mustuse eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat või niisket lappi. Kui olete matile teinud mõne märgi, siis selle
kustutamiseks kasutage pehmet kustutuskummi. Kui transpordite matti ühest kohast
teise, siis vältige selle hõõrumist teravate nurkade vastu, mis võiksid matti
kahjustada. Turniiridel peaks uued matid natukene varem lahti rullima, et vältida
rullis olemisel tekkinud pingeid. Vajadusel võib üles tõusnud äärte maha surumiseks
kasutada kleeplinti, mis võib mati äärt katta kuni 6mm. Paksu nn vahuteibi
kasutamine on keelatud.



Missiooni mudelid – Püüdke hoida missiooni mudeleid nende originaal kujus, aegajalt
tuleb mudelid ple vaadata ja vajadusel klotsid tihedamalt kokku suruma. Veenduge,
et veerevad detailid veereksid vabalt ja vajadusel vahetage kulunud detail välja.
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Robotmäng – missioonid
PIDAGE MEELES: Kui antud võistlus oleks olnud aastal 1903, Fordi „Mudel A“ auto ja vendade
Wright-ide esimese lennuki vahel, siis võitja selgitamine oleks läinud raskeks. Fakt on aga
see, et hobune oleks neid mõlemaid võitnud. Kui võistlus oleks olnud transpordi peale, siis
see vaevu juhitav lennuk oleks kaotanud nii autole kui ka hobusele. Kuigi lennuk oli tollel
hetkel aeglasem ja kontrollimatum kui hobune, siis üsna pea sai selgeks, et selline imeline
tehnika innovatsioon ja toores potensiaal selle disaini juures viivad reisimise uutele
kõrgustele. Pidage seda roboti ehitamise juures meeles. Robotiehitamise kogemus
moodustab FLL-i turniiri päeval saadavatest punktidest ainult ühe osa. FLL-il on hullumeelsel
ja lõbusa disainiga robotil, samad võimalused kui igaval robotil, mis alati töötab. Mis puutub
tehnilistesse kohtunikesse, siis nende puhul on MÕTE see, mis loeb!

Teema
Ärge kartke, aga olge valvsad... Kas te üldse teate, kui paljudest koostisosadest üks toit
koosneb, kui mitmest kohast need koostisosad tulevad ja mitut erinevat etappi on need
koostisosad läbinud, enne kui me selle toidu ära sööme? See kogus on nii suur ja segane, et
keegi ei suuda seda jälgida. Koostisosal võivad saastuda selle teekonna igas etapis.
Igal koostisosal on oma päritolu, olgu selleks siis maapind, vesi või keemiline taim ja enamik
neist tuleb mingist teisest riigist. Enamus koostisosadest on inimeste ja masinate poolt
mõjutatud, erinevates kohtades hoitud, seda erinevat aega ja erineva temperatuuri juures.
Enamik koostisosasid on laevadega transporditud, siis kombineeritud, töödeldud ja pakitud.
Lõpuks valmistatakse neist midagi ja serveeritakse meile. Paljusid koostisosasid oleme
võibolla ka ise käes hoidnud.
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Söögifaktori robotimängus on roboti tööks on läbi mängida mõne tuntud toiduaine saamise
protsess, enne kui see meie kõhtu jõuab. Samas tuleb kas vältida või hakkama saada
erinevate saasteallikatega.

Missioonid
Missioon: Lugege reeglite osa, väljaku ülesseadmise osa ja uuenduste osa. Palun!
Teadmistel on võim.
Missioon: Reostuse peatamine – Pole vahet kust kohast reostus alguse saab, see suundub
enamasti ikka vette. Ja vett tarbivad kõik loomad ja taimed. Kuna inimene sõltub suuresti
loomadest ja taimedest, siis reostus on üheks saaste allikaks. See ei puuduta meid mitte
üksnes sissehingatava õhu või joodava vee seisukohast, vaid ka sellest mida me sööme.
Kollane ja sinine pall tähistavad farmis olevat putukamürki või vees olevat raskemetalli. Kui
pallid on kummiringi peal, siis ei saa neid lugeda matile asetatuks.
Punktiarvestus: Pallid, mis puudutavad matti on igaüks väärt 4 punkti.
Missioon: Maisi korjamine – kombain kuulub nende suurte masinate hulka, mis tegelevad
korraga suurte toiduaine hulkadega. Sellised seadmed töötavad kütuse peal ja kasutavad ka
mootoriõli. Nendes masinates võib leida veel hüdraulika õli, mutreid ja polte, võrke ja
tihendeid, kruvisid, kuullaagreid, värvi tükke ja erinevaid baktereid – igaüks sellest loetelust
võib meie toidu sisse sattuda.
Punktiarvestus: Punkte saadakse ühel neist juhtudest:


Iga mais, mis matti puutub on väärt 5 punkti



Iga mais, mis on jõudnud baasi, on väärt 9 punkti

või

Missioon: Kalastamine – kalad tuleb peale püüdmist kas kohe süüa või siis külmutada.
Pisikute arv, kes kalast sõltuvad on palju palju kordi suurem inimeste arvust, kes kala söövad.
Punktiarvestus: Iga baasis oleva suure kala eest saab 3 punkti, seda ainult juhul kui väike
kala puudutab oma väljaku asukohta.
Missioon: Pitsa ja jäätis – välja sööma minnes usaldame me suuresti inimesi, kes meile toitu
valmistavad. Kas nad pesevad oma käsi või kasutavad uusi kindaid? Mis suunas nad
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
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aevastavad? Kui puhas on nende ladu ja söögivalmistamise ala? Mis temperatuuris toitu
hoitakse ja küpsetatakse? Kui vanad on koostisosad või kuidas kahjuritega toime tullakse?
Punktiarvestus: Baasi jõudnud pitsa ja jäätise eest saab mõlemalt 7 punkti.
Missioon: Otse farmist tulnud värsked produktid – Üldiselt on nii, et mida värskem on
toiduaine ja mida vähem koostisosasid see sisaldab, seda väiksem võimalus on saada
saastatud. Kodukoha lähedal asuvad väiksed farmid ja kalurid on värske toidu allikateks,
sama väiksed kohad ei saa nii palju kontrollimist ka kui suured farmid.
Punktiarvestus: Kollane farmiauto baasis on väärt 9 punkti.
Missioon: Kauged reisid – inimese keha on harjunud hakkama saama kindlat tüüpi pisikute
ja kemikaalidega, mis ta igapäevase toiduga sisse sööb. Kui aga minna kaugele maale, kus on
teistsugused pisikud ja kemikaalid, siis keha läheb valvsaks ja hakkab nende vastu võitlema.
Üsna sageli jäävad reisijad mingi uue asja söömisega haigeks, kui nende kõrval olevad
inimesed ei tähelda midagi.
Punktiarvestus: Robot, mis puudutav idapoolset seina on väärt 9 punkti. Pea meeles
reeglit 23.
Missioon: Küpsetamise aeg - enne küpsetamist on mõnedes toiduainetes rohkem baktereid
kui teistes või need bakterid on tugevamad. Kui mõnda toitu tuleb küpsetada 40 minutit ja sa
arvad, et 35 minutit on piisav aeg, siis arva uuesti!
Punktiarvestus: Valge näidik olleks punases tsoonis on väärt 14 punkti.
Missioon: Ladustamise temperatuur – bakterid kasvavad kiiresti. Kui teie külmkapi
temperatuur on lubadust natukene kõrgemaks seatud, siis paljude toiduainete nn „riiuli
eluiga“ väheneb poole võrra või isegi rohkem. Kui selleasemel, et pikniku toit uuesti
külmikusse panna, lähed hoopis välja palli mängima, siis see on väga a´halvasti. Kui kuuled
kuskil lauset „see on väljas olnud kõigest paar tundi“, siis tee kohe häält!
Punktiarvestus: Kui termomeetri võll on klõpsatusega asetatud madalale punasele
temperatuurile, siis see on väärt 20 punkti. (Võll peab olema all asendis).
Missioon: Kahjurite eemaldamine – Paljud loomad kannavad pisikuid, mis neile on ohutud,
aga meile võivad palju halba teha. Mõnede loomade elustiil on väga must. Sellised loomad
on ladudes, laevades ja toidu valmistamise ruumides väga suureks nuhtluseks. Nad elavad
NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
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varjus ja liiguvad väikestes silmaga märkamata jäänud kohtades. Sundige neid kuskil mujal
elama. Hoidke toit hästi suletult ja kogu söögiga seotud ruum puhtana.
Punktiarvestus: Rotid, kes on sinu baasis on igaüks väärt 15 punkti (ainult sulle).
Missioon: Külmutatud haagisega transport – pakitud ja külmutatud toiduained, mis
transporditakse laevadega, võivad samuti viga saada. Olgu selleks siis pakide omavaheline
hõõrumine või kahveltõstuki poolt laost haagisesse laadimisel tehtud purustus. Siis
needsamad katkised pakendid lähevad haagisega tundideks päikese kätte. Hämmastavalt
väike protsent sellest toiduainest läheb riknema, kuid aastas teeb see mitu tuhat tonni!
Enamus riknenud kaupa visatakse minema, kuid mitte alati kõik!
Punktiarvestus: Punkte saadakse ühel neist juhtudest...


Baasis olev haagis on väärt 12 punkti



Haagis, milles on liha ja puuduvad bakterid ja mis puudutab vähemalt ühe rattaga

või

dokis põhja pool asuvat valget riba on väärt 20 punkti ja 6 lisapunkti iga haagises
oleva suure kala eest. Et saada kalapunkte peab väike kala puutuma oma
märgistatud ala.
Missioon: Toidukaubad – Nüüd on sul võimalus osta usaldusväärsest kohast vigastamata
toitu, mis on väga värske ja koosneb vähestest koostisosadest. Vii külm tooraine koju ja pane
nii kiiresti kui võimalik ära.
Punktiarvestus: Iga toidukaup on väärt 2 punkti, kui see on kogu oma raskusega laua peal
ja ühtegi teist raskust peale lillekaunistuse ei tohi laual olla.
Missioon: Desinfitseerimine – kindlasti on väga raske kõik algallikad saastest puhastada, aga
sa suudad kindlasti rohkem kui sa arvad. Ja kui sa vähemalt ei tee olukorda halvemaks, siis ka
see on hea algus.
Punktiarvestus: Tühjad jaoturid on väärt:


12 punkti iga eest, kui ükski bakter ei puuduta matti väljaspool baasi



7 punkti iga eest, kui mõni bakteritest puudutab matti väljaspool baasi.

või
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Missioon: Kätepesu ja bakterid – kõiksugused innovatiivsed lahendused vähendavad
bakterite ja osakeste hulka meie igapäevases toidus, aga uuringud näitavad, et üks
suuremaid toidu saaste allikaid on meie endi käed. Nii et peske neid! Peske seebi ja sooja
veega alt ja peale vähemalt kolm korda kauem kui seda muidu tegite. Nagu ka see missioon
näitab, ei saa te kunagi käsi täiesti puhtaks!
Punktiarvestus: Bakter, mis on valamu sees või kohal on väärt 3 punkti, kui kõik järgnev on
tõene:


Kõik need bakterid olid enne valamusse viimist baasis.



Kui bakterit transporditi baasist valamusse, siis see bakter oli ainuke, mis liikus.



Kogu mehhanism, mis bakterit kraanikaussi viis oli reisi alguses täielikult baasis ja
reisi lõppedes täielikult baasis väljas.



Valamu kannatab kogu bakterite raskust ja ainult bakterite raskust.

NB! Bakter, mis asetatakse valamusse mingil muul moel kui kirjeldatud üleval, viiakse
kohtuniku poolt tagasi baasi!
Missioon: Kätepesu ja viirused – viirused vajavad peaaegu alati peremeesorganismi (teist
elusolendit), kelle peal elada. Viirused on peaaegu alati pahaloomulised ja võrreldes
bakteritega on neist alati raskem lahti saada. Alkohol, valgendajad ja kuumutamine on alati
parimad abivahendid viiruste vastu. Ka käte pesemisest on palju abi.
Punktiarvestus: punkte saadake ühel neist juhtudest:


Kui valamus on 1 – 8 viirust, siis saab kokku 6 punkti



Kui valamus on 9 ja enam viirust, siis saab kokku 13 punkti.

või

Missioon: Head bakterid – Kõik bakterid ei ole halvad. Inimese kehas või kehal elab umbes
tuhat tüüpi erinevaid baktereid, mida on kokku kuskil kümneid triljoneid. Bakterid teevad
meie jaoks palju head, näiteks aitavad sööki töödelda nii enne kui pärast söömist. Kuidas me
saame halbadest bakteritest lahti kui me häid baktereid ei ärrita? Nagu reeglites kirjas on,
siis head bakterid on selle aasta „roboti puutumise penalti objektideks“. Kui sa saad
puutumise penalti, siis kohtunik võtab sinult ühe kollase bakteri.
Punktiarvestus: Iga baasis oleva kollase bakteri väärtus on 6 punkti.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Robotmängu - reeglid, protseduurid, filosoofia
ja definitsioonid
1 – Sõbralik professionaalsus (Gracious professionalism™)


Te olete „sõbralikud professionaalid“. Te võistlete raskete probleemide vastu, samas
koheldes inimesi austuse ja lahkusega – nii enda võistkonnaliikmeid kui ka inimesi
teistest meeskondadest.



Sa ehitad teiste inimeste ideede peale, mitte ei keeldu ja ei lükka neid tagasi.

2 – Osalemine


Maksimaalne meeskonnaliikmete arv on 10, sinna juurde ei kuulu juhendajad ja
mentorid.



Sobilikud vanused leiate FLL juhendajate käsiraamatust.



Turniiril võib võistluse ajal väljaku kõrval olla kaks meeskonnaliiget korraga.
Väljaarvatud juhul kui robot vajab erakorralist parandamist.



Ülejäänud meeskond peab olema lauast eemal, aga mitte väga kaugel, juhuks kui on
vaja meeskonnaliige välja vahetada. Kindla koha määrab ära võistluse korraldaja.

3 – Tõlgendus


Robotmängu tekst tähendab ainult seda, mis on kirja pandud ja seda peab võtma
sõna sõnalt.



Ärge tõlgendage teksti põhjal, millised on kavatsused või kuidas teatud olukord on
päris elus.
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o Näide – Kui missiooniks on siseneda majja, siis aken on sisenemiseks
samaväärne kui uks.


Kui mingit detaili pole mainitud, siis pole vahet.
o Näide – kui missiooniks on asetada tass lauale, siis põhi ülespoole on
samaväärne kui põhi allapoole.



Siin ei ole peidetud tingimusi või piiranguid, aga siin on peidus vabadused ja me
julgustame teid neid leidma!

4 – Varustus
Kogu robotiga seotud asjad peavad täielikult olema LEGO poolt toodetud ja tehase originaal
seisundis. Kleepekad ei ole lubatud, va LEGO kleepekad, mis on LEGO juhendite järgi
asetatud. Värv, kleeplint, liim, õli jne ei ole lubatud.


Erand 1 – kasutada võib paberit, kuhu on märgitud programmide järjekord.



Erand 2 – LEGO lindid ja torud võib lõigata soovitud mõõtu.



Erand 3 – Markerit võib kasutada AINULT roboti märgistamiseks ja ära tundmiseks,
aga märge peab olema peidetud kohas.

Regulaarsed elemendid


Te võite kasutada niipalju LEGO juppe kui tahate, kaasa arvatud ka pneumaatika asju.



Erandina ei tohi kasutada tehases tehtud üleskeeratavaid „mootoreid“.

Elektrilised elemendid


Kasutada võib kuni 6 mittepöörlevad andurit. Valige omale meelepärane
kombinatsioon LEGO Mindstorms puuteanduri, valguse anduri, värvianduri ja
kaugusanduri hulgast.



Kasutada võib kuni 3 Mindstorms mootorit.



Need kogused ei kehti ainuüksi hetkel roboti küljes olevate elementide puhul vaid siia
kuulub ka kaasas olevas kastis, taskus, käes olevad elemendid.
o Näide, kui kasutate erinevaid roboti külge kinnituvaid lisajuppe, mis
koosnevad ka mootorist, siis pidage meeles, et väljaku juures võib olla ainult

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
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kolm mootorit ja seega peate leidma lahenduse kuidas ühte või teist mootorit
erinevate elementide vahel jagada.
o Neljas mootor võistlusalas on alati lubamatu!
o Kui planeerite kasutada ainult kolme mootorit, siis neljas mootor väljaku ääres
on lubamatu!
o Isegi kui neljas mootor on varuvariandiks või raskuseks või dekoratsiooniks,
igatepidi on see lubamatu!


RCX robotid on lubatud, piiranguks on 8 andurit, mille võib valida puute-, valguse- või
pööreteanduri kombinatsiooni vahel.



Ühe matši ajal võib kasutada ainult ühte robotit, aga lubatud on kasutada erinevat
robotit erineva võistluse juures.



LEGO juhtmeid ja konverteri kaableid võib kasutada nagu ette nähtud.



Ühtegi teist elektrilist elementi või tööriista ei tohi kasutada võistlusväljaku lähedal.



Elektrilisi varuosi võib kasutada ainult harjutamisalas



Kaugjuhtivaid seadmeid ei tohi kasutada mitte kunagi ja mitte kuskil.

Robotiga mitte seotud olevad seadmed


Peale roboti ja lisaseadiste võib varustus sisaldada veel LEGO elemente ja seadmeid
o Näide 1 – sa võid kasutada näidikut, et robotile baasis mingi kindel seadistus
panna
o Näide 2 – Robot võib kanda mingit kaldpinda, et barjäärist üle saada
o Sellised väljaspool baasi olevad strateegilised objektid jäävad täpselt sinna
kuhu robot selle jättis.

Tarkvara


Robotit võib programmeerida ainult LEGO Mindstorms-is, RoboLab-is või NXT-G
programmeerimiskeskkonnas. Ükski teine tarkvara pole lubatud.



Igasuguseid programmi lisasid, uuendusi, parandusi, mis on ametlikult tootja poolt
välja lastud võib turniiril kasutada. Aga spetsiaalsed tööriistad nagu LabView tööriist
jne , kasutada ei tohi.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
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Kui robot eirab seda nõuet, siis selle roboti meeskond võidakse auhinnajagamisest
diskvalifitseerida.

5 – Missioon
Missioon koosneb ühest või mitmest saavutatavast eesmärgis, mis väärt erineva hulga
punkte. Detailselt on see lahti seletatud missiooni lehel.


See on teie enda teha millises järjekorras te missioone täidate ja mitut missiooni te
ette võtta kavatsete.



Kui mingi missioon läheb halvasti, siis on õigus seda uuesti proovida, aga platsi ei
seata vahepeal uuesti korda. Näiteks kui roboti ülesandeks on mingi kuhi kukutada
idapoole ja robot selleni ei jõua, siis saab antud missiooni uuesti proovida. Kui aga
robot jõuab kuhjani ja kogemata kukutab selle valele poole, siis selleks korraks
loetakse missioon läbikukkunuks, sest kuhja uuesti üles seadma ei hakata.

6 – Võistlusmatš
FLL-i turniiril on kaks robotiväljakut külg külje kõrval koos ja kaks meeskonda võistlevad
üksteise vastu. Igal meeskonnal on 3 katset, mis ei pruugi olla järjestikused. Iga võistlusmatš
kestab 2 ja pool minutit (2m 30sek). Järgnevalt kirjeldame kogu protsessi:


Igal meeskonnal on täpselt 1 minut aega oma asjad võistlusväljakule sättida.



Võistluse alguses peab robot olema baasis ja kui robot on kord käivitatud ja hakanud
baasist liikuma, siis öeldakse, et robot on aktiivne. Kui robot on aktiivne, siis ta peab
tegutsema iseseisvalt. Robotil on väljakul õigus liikuda kuhu tahes ja lubatud on
missiooni käigus oma kuju muuta.



Robotil on õigus teha mitu missiooni korraga, aga selle otstarbekuses peate ise
veenduma. Näiteks kui robot peab tooma erinevaid asju ja korjab need ühe sõiduga
kokku ning jääb kogemata kuhugi kinni, siis lähevad punktid kaotsi. Sellisel juhul oleks
olnud targem osad asjad varem baasi tuua ja alles siis uutele järgi minna.



Kui tekib vajadus robotit väljaspool baasi katsuda, siis muutub robot automaatselt
passiivseks ja igasugune tegevus katkestatakse ning robot viiakse viivitamatult baasi.
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Kui passiivne robot on baasis, siis on õigus sellega manipuleerida (lisada külge uusi
mehhanisme) ja käivitada järgmine programm.



Selline tegevus kordub niikaua kui kõlab võistlusmatši lõpetav signaal.



Igal võistkonnal on võimalik vähemalt 3 korda võistelda, oma parim punktiskoor
koguda.



Ükski võistlus ei mängi teisega võrreldes mingit rolli. Roboti esitluse auhinna
arvestusse läheb parim punktisumma. Erandina vaadatakse viike ja lisamängude
vajadust.



Kui selgub, et meeskondi on paaritu arv ja keegi peaks võistlema üksi, siis võidakse
vastaseks valida keegi vabatahtlik või nn „maja meeskond“ (kui see olemas on). Kui
aga vabatahtlikku ja maja meeskonda pole, siis võib meeskond ka üksi võistelda ja tal
säilib õigus kõigile missioonidele.



Kui võistlusmatš on läbi, siis enne kohtuniku lubavat märguannet ei tohi
võistlusväljakut keegi puutuda. Kohtunikul on õigus platsil toimuv jäädvustada ja
vajadusel meeskonnaga (ainult lastega) konsulteerida punktiskoori üle.



Punktisummad kantakse lehele, millest hiljem koostatakse paremusjärjestus.



Punktisummade kantakse arvutisse ja viikide puhul vaadatakse esmalt teist parimat
tulemust ja vajadusel ka kolmandat.



Haruharva tekib olukord, kui viigis on kõik kolm punktisummat ja sellisel juhul on
turniiri korraldajatel õigus meeskonnad lisakatseks välja kutsuda või antakse sama
auhind kahele meeskonnale.

7 – Võistlusvoor
Võistlusvooruks nimetatakse protsessi, kus kõik võistkonnad teevad läbi ühe võistlusmatši.

8 – Baas
Baasiks nimetatakse kujuteldavat kasti, mis
moodustatakse baasi alas ja mille nähtamatu
lagi asub 40 cm kõrgusel.
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See tähendab, et baasiks ei nimetata ainult matil olevat ala vaid kogu baasi ruumi.



Üldjuhul võib mati ja külgseina vahel olla väike katmata vahe, siis sellisel juhul
kuulub antud osa ka baasi alla.



Kõik meeskonna omanduses olev kuulub baasi ja seda kõike võib käsitleda ja
ladustada.

9 – Väljak
Väljakuks nimetama laual asetsevat missioonimudelitega kaetud võistlusmatti.


Võistlusmatt ja missiooni mudelite ehitamiseks mõeldud LEGO klotsid on väljaku
ülesseadmise komplekti osad.



Missiooni mudelite kokkupanemise juhendid asuvad võistlusmatiga kaasasoleval CD
plaadil.



Kõik ülejäänud võistlusväljakuga ülesseadmisega seotud dokumendid asuvad
võistlusväljaku ülesseadmise dokumendis.

10 – Missiooni mudelid
Missiooni mudeliteks nimetame objekte, mis asetsevad võistlusmatil juba enne teie
saabumist.


Lubatud ei ole kaasa võtta missiooni mudeleid, sest need võivad segada
punktiarvestust.



Missiooni mudeleid ei tohi võistluse käigus osadeks võtta.



Mudeleid ei tohi üksteise ega millegi muu külge kinnitada. Vastasel korral
ebaõnnestutakse gravitatsioonitestis.



Gravitatsioonitest – Kui asetate mingi missiooni mudeli kuhugi peale, vahele vms. Siis
missiooni mudelite peavad gravitatsiooni jõul saama eraldatud, st kui raskemat eset
tõsta üles või keerata kummili, siis missiooni mudelid peavad vabalt maha kukkuma.
o Identsete mudelite puhul ei ole vahet kumb detail üles tõstetakse.
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o Meeskond peab gravitatsiooni testi tegema juhul kui kohtunik seda palub või
kui kui testi ebaõnnestumine näib tõenäolisena.
o Kohtunik ei pruugi stardiks anda luba enne, kui kõik missiooni mudelid on
testi läbinud.
o Sellest ei midagi kui roboti tegevuse läbi mõni mudel gravitatsioonitestis
ebaõnnestub. Peaasi, et keegi pole nimelt käega mudelit kinnitanud.


Ärge võtke võistlusväljaku mudeleid endaga kaasa. Kui see aga juhtus, siis tooge need
tagasi, tänud!

11 – Last
Lastiks nimetatakse midagi, mida robot transpordib.

12 – Autonoomsus
Robotmängu mängitakse autonoomsete robotitega.


See tähendab, et robot peab töötama meeskonnaliikmete abita. Teie valmistate küll
roboti ette, kuid robot peab tegutsema iseseisvalt.



Robot võib tegutseda kogu võistlusväljaku ulatuses. Robotit võib aidata aga ainult
baasis.



Iga kord, kui te robotit väljakul puutute tähendab see seda, et robot vajas teie abi ja
järelikult tuleb robot kohe baasi viia.



Kui puutusite lastiga robotit baasis siis on kõik korras. Kui aga lastiga robotit
puudutati väljakul, siis järgneb sellele karistus.

13 – Aktiivne robot <> Passiivne robot


Kohe kui robot käivitatakse muutub see aktiivseks ja on senikaua aktiivne kui inimene
seda uuesti puudutab või mõjutab.



Kohe peale puudutust muutub robot passiivseks ja tassitakse baasi, kus saab selle
uuesti käivitada.
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14 – Käsitlemine (varia)
Kalibreerimine – väljakul on lubatud enne võistlust kindlal ajal kalibreerida valguse ja
värviandureid.
Kvaliteedi kontroll – enne võistlust on õigus kohtunikult küsida, kas mingi kindel seadistus
on lubatud. Lubatud ei ole küsida mingit spetsiaalset seadistust, mida pole seadistuse
juhendites mainitud.
Asjade muutmine väljaspool baasi – väljaspool baasi on keelatud kätega asjade rullimine,
kätega asetamine, kukutamine, viskamine, välja paiskamine, libistamine ja tulistamine.
Samuti on väljaspool baasi keelatud kätega muuta asjade positsiooni, kuju, hulka jne. Ainult
robot või väljaspool baasi asju juurde panna või ära võtta. Erandid on kirjas „puutumise
karistuse“, „ladustamise ja tööruumi“ ning „purunemise ja kaotamise“ reeglites.
Illegaalsed muudatused – kui teie või teie passiivne robot mingil põhjusel muudab väljakul
midagi, siis kohtunik taastab esialgse olukorra. Näiteks kui kogemata liigutate väljakul mingit
mudelit, siis kohtunik asetab selle õigesse kohta tagasi. Kui muutused on aga massilised ja
muutust pole võimalik taastada, siis jäätakse asjad nii nagu on. Kui selle tõttu rikuti ära
eelmistel missioonidel saadud tulemus või ees olevate missioonide õnnestumine, siis kahjuks
jäädakse punktidest ilma.
Missiooni mudelite lõhkumine – kui teie või teie robot lõhub kasvõi kogemata ära mingi
missiooni mudeli, siis see jäetakse katkisena sinnapaika. Kui selle tõttu rikuti ära eelmistel
missioonidel saadud tulemus või ees olevate missioonide õnnestumine, siis kahjuks jäädakse
punktidest ilma.
Passiivse roboti käsitlemine – roboti seadistamisel ja või ükskõik millisel muul ajahetkel kui
robot on passiivne, võib seda baasis parandada, suunata, vahetada lisasid ja programme,
taaskäivitada eriomadusi ja laadida peale või maha koormat.
Baasis olevad objektid – baasis on lubatud igal ajal juppidega manipuleerida, st kui robot
teeb oma tööd, siis teie võite samal ajal baasis juba uut seadistust ette valmistada. Erandiks
on võistlusmatši käivitamise/taaskäivitamise reeglid, mis on kirjeldatud allpool.
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Sihtimine – sihtimiseks võib kasutada mingit kindlat seadet või detaili. Meeles peab pidama,
et see detail peab olema täielikult baasis ja enne roboti käivitamist tuleb sellest lahti lasta.
Lava ehitamine/kasutamine – roboti teekonna ette võib asetada objekte, aga need peavad
olema täielikult baasis.
Ahelreaktsioon – kui väljaspool baasi on vaja robot käega ära võtta ja see peaks mingil moel
mõjutama mõnda objekti (näiteks on mudeli küljes kinni), siis tuleb robot eemaldada nii
rahulikult kui võimalik, kahjustamata kõrvalisi objekte.
Strateegiline päästmine/mõjutamine – keelatud on roboti peatamine missiooni
õnnestumise seisukohalt ja sellega kaasneb antud missiooniga teenitud punktide ära
võtmine.
Katkine robot – kui on selgelt näha, et robot läks katki, siis võib katkise jupi tagasi külge
panna.

15 – Ladustamine ja tööala


Kohe kui kohtunik on teie varustuse üle vaadanud võib selle asetada kas baasis
soovitud kohta, tagasi kasti, kätte või abilauale (veenduge, kas abilauad on teie
üritusel lubatud).



Kui te tunnete, et baasis on ruumikitsikus, siis võib objekte ja juppe panna abilauale
või väljaku kõrvale, aga sellega ei tohi mõjutada roboti tegevust.



Missiooni mudelid, mille eest punkte saab, peavad asetsema kohtunikule alati
nähtavas kohas.



Põrandale ei tohi midagi asetada.

16 – Käivitamise/taaskäivitamise positsioon


Käivitamise ja taaskäivitamise ajal peab iga väikseimgi roboti detail (juhe, lisaseade,
lükatav objekt jne) olema täielikult baasis.



Robot võib puudutada objekti, mida ta lükkama hakkab.



Käivitamise ajal on keelatud:
o puudutada objekte, mida robot parajasti lükkama hakkab.
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o puudutada objekte, mida robot parasjagu puudutab.


Käivitamise ajal ei tohi mitte midagi liikuda.



Kõik baasis olevad missiooni mudelid peavad läbima gravitatsioonitesti.

17 - Käivitamise/taaskäivitamise protseduur


Kui kohtunik on veendunud, et kõik on käivitamiseks valmis, siis:



Võistlusmatši esimesel käivitamisel:
o küsib kohtunik, kas meeskonnad on valmis ja annab sellest märguandega
õhtujuhile/teavitajale teada.


Kui stardiloendus algab, siis tohib roboti käivitamise nuppu või mingi
sensorit puutuda ainult ühe käega.



Kui kuulete signaali, siis tuleb robot käivitada. Käivitamiseks on õige
aeg siis, kui kuulete stardilugemise viimase sõna algust, nagu näiteks
„Tähelepanu, valmis olla, LÄKS!“



Kui kasutatakse sõnadeta signaali, nagu näiteks piiksu või sireeni, siis
käivitamine on selle signaali algusest.

o Kõigil teistel käivitamistel (taaskäivitamistel)


Ei ole stardilugemist. Kohtunik veendub, et roboti algpositsioon on
õige ja teil on õigus robot käivitada (vastasel juhul peate uuesti
käivitama)



Stardilugemise ajal ei tohi robotit liigutada ega puutuda rohkem kui selleks
ettenähtud käivitamisnupu vajutamiseks. Kui juhtub, et puutute robotit ka mujalt või
liigutate seda, siis kohtunik peatab stardilugemise ja käseb uuesti alustada.
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18 – Puutumise karistus (mis juhtub, kui olete aktiivset robotit
puutunud)


Kui te puutute täielikult baasis väljas olevat aktiivset robotit või objekti mida robot
puutub, siis sellele tulemusena võetakse teilt ära puutumise karistuse objekt
(kirjeldatud on see missioonide peatükis). Sellel aastal on objektideks baasis olevad
kollased bakterid.



Kui te puutute aktiivset robotit, millel on last kaasas ja see last ei ole jõudnud baasi,
siis:
o Kui roboti käivitamisel oli last robotiga kaasas, siis asetatakse see last tagasi
baasi.
o Kui robot oli väljaku pealt mingi lasti korjanud, siis kohtunik võtab selle
endale.



Hoiatus – ärge puutuge robotit enne kui selle last on ka baasi jõudnud!

Kui baasi on jõudnud ainult roboti: juhe, nöör, voolik, kett vms ja te puutute robotit, siis seda
käsitletakse olukorrana, kui robot oleks olnud väljaspool baasi.

19 – Ebaõnnestumised ja kaotused (ei ole seotud puutumise
karistusega)


Kõik, mis aktiivne roboti väljakul korda saadab jääb nii, st kui robot ajab midagi
ümber vms, siis see jäetakse sinnapaika.



Kohalt liigutatud objektid jäävad uuele kohale ja käega neid tagasi liigutada ei tohi.



Kõik objektid, mis on katki läinud jäävad uuele kohale ja neid ei parandata matši
jooksul.



Kogu last, mille robot kaotab jäätakse sinnapaika. Kui last läheb üle väljaku ääre, siis
selle võtab kohtunik enda käsutusse.



See tähendab, et robotil on võimalus oma ülesanne ära rikkuda ja samuti ka
eelnevate ülesannetega saavutatud tulemused nullida.
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Erand: Kui roboti küljest pudeneb õnnetuse tõttu mingi detail, mis ei olnud eraldamiseks
mõeldud, siis selle võib igal ajal, oma käega roboti külge tagasi panna. Isegi kui see on lastiga
seotud (võtke seda kui kingitust).

20 – Vahelesekkumine


Vastasmeeskonna robot ei tohi sinu robotit kuidagi segada, välja arvatud olukorras,
kus mängus on ühine missioon (rottide liumägi) ja selle käigus kogemata segatakse
teist robotit.



Kui robot X tahtlikult segab mingi missiooni käigus robotit Y, siis loetakse roboti X-i
antud piirkonnas sooritatud missiooni läbikukkunuks ja punktide selle eest saab
võistkond Y.



Kui kaks robotit peaksid kuidagimoodi üksteise külge kinni jääma, siis on lubatud
need meeskonna poolt tagasi baasi viia ja karistus sellele ei järgne. Kui situatsioonis
oli ka last, siis ka see viiakse baasi (olenemata sellest, kas last oli alguses ka baasis ).



Kui läheb õnneks ja vastasmeeskond ebaõnnestub ühismissioonis ja selle käigus aitab
hoopis sinu robotit, siis seda ei käsitleta vahelesekkumisena.

21 – Sees


A-d käsitletakse SEES olemisena või B-ni jõudmisena, kui ükskõik milline A osa on B
kohal.



SEES olemisena käsitletakse ka kogu ruumi, mille kohal objekt on.



Olukorda napilt SEES käsitletakse SEES olemisena, välja arvatud juhul kui on nõutud
täielikult SEES olemine.



A võib olla B SEES isegi siis kui ta ei puutu B-d.



Objekte käsitletakse nende transpordivahendist eraldi.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!
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22 – Puudutamine


A puudutab B ainult siis kui A on B-ga otseses
kokkupuutes. Erandina käsitletakse kätega
puutumist, sest sellisel juhul on esimene näide
ka õige, kuna ka peaaegu kätega puutumist
käsitletakse siiski puutumisena.



Igasugune

otsene

kokkupuude

loetakse

puutumiseks.

23 – Punktiarvestus
Välja arvatud mõningate üksikute eranditega, arvestatakse punkte alati võistlusmatši lõpus
väljakul valitseva olukorra alusel.


Kui robot lahendab matši ajal edukalt mõne ülesande, kuid enne võistlusmatši lõppu
suudab olukorra ära rikkuda, siis sellisel juhul jäädakse punktidest ilma.



Peale lõpusignaali kõlamist ei anta ega võeta ära punkte poolikuks jäänud ülesande
eest. Samuti ei anta punkte peale lõpusignaali edukalt lõpetatud ülesande eest.

24 – Peale võistlusmatši
Kellegile ei ole luba väljakul asju puutuda enne kui:


Kohtunikul läheb aega, et kõik punktid kokku lugeda ja ainult lastega punktiarvestus
läbi rääkida, et kõigile oleks selge, mille eest punkte saadi ja mille eest mitte. NB!
Ärge jalutage missiooni mudelite minema! Kohtunik märgib punktid paberilehele, mis
hiljem kantakse arvutisse.



Kõik punktid kantakse lõpuks arvutisse, kus moodustatakse pingerida. Viigi puhul
jälgitakse esmalt teist suurimat skoori ja vajadusel ka kolmandat suurimat skoori. Kui
ka sellisel juhul ei suudeta viiki lahendada, siis tehakse vajadusel veel üks
võistlusmatš või antakse auhind kahele võistkonnale.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

25 – Kahtlustest kasu saamine (olukord, kus meeskonnale antakse
õigus)
Te saate kahtlustest kasu kui:


Murdosa sekund või väike õhuke piir jääks määravaks.



Tegemist on segase, vastuolulise või puuduva informatsiooniga.



Kohtunik kaldub mingi piirangu või tingimuse juures valitsema.



Keegi pole päris kindel, mis just juhtus.

Kui teie (lapsed, mitte juhendaja) ei ole kohtunikuga nõus ja kohtunik ei suuda olukorda
lahendada, siis kohtunik arutab peakohtunikuga ja otsus, mille nad vastu võtavad, ei kuulu
vaidlustamisele. See reegel pole välja mõeldud selleks, et kohtunikud tunneksid ennast
leebemalt, vaid ka kohtunik on inimene ja teeb oma tööd nii hästi kui võimalik isegi siis kui
õhku võib jääda mõni kahtlus.

26 – Allalaadimine


Robotisse võib programme laadida ainult meeskonnaboksis ja mitte kunagi
võistlusalas.



Programmide robotisse laadimiseks kasutage ainult kaablit – sinihamba ühendus
peab koguaeg väljalülitatud olema.

27 – Varieeruvus
Ehituse ja programmeerimise juures pidage meeles, et varustajad, sponsorid ja vabatahtlikud
pingutavad kõigest väest, et kõik võistlusväljakud oleksid korralikud ja identsed, aga alati
tuleb arvestada varieeruvusega nagu näiteks:


Külgseinte sees olevad praod.



Valguse varieeruvus sõltuvalt kellaajast ja laua paigutusest.



Võistlusmati all oleva pinna iseärasused.



Mati ida ja lääne äärel oleva teibi olemasolu.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!



Mati enda lainetus. Paljudel turniiridel ei ole lihtsalt võimalust matti enne lahti
rullida, et vältida lainetust. Lainetuse asukoht võib erineval väljakul varieeruda.



Kaks soovitavat ehitusnippi, mis aitavad varieeruvust vähendada on:
o Vältige selliseid roolimismehhanisme, mis libisevad mööda maad või
kasutavad külgseinu.
o Katke millegiga valgusandur, et seda ei saaks mõjutada väline valgustus.



Küsimused turniiri erinevate olude kohta tuleks esitada spetsiaalselt selle turniiri
korraldajatele.

28 – Pretsedent ja autoriteet


Tihtipeale saadakse robotmängu kohta informatsiooni erinevatest kohtadest. Mida
rohkem on erinevaid kohti, seda suurem on tõenäosus, et erinevatest allikatest pärit
info läheb üksteisega vastuollu. Järgenalt järjestatakse infoallikad tähtsuse
järjekorras:
1. Robotmängu hetkeuuendused
2. Missioonide ja väljaku ülesseadmise materjalid
3. Reeglid



Võib juhtuda, et ka ühel ja samal lehel on info vastuolus, siis tuleks valida info, mis
tundub hetkel mõistlikum. Kui mõlemad tunduvad mõistlikud, siis tuleks valida see
info, mis on meeskonnale kasulikum.



Erinevatel lehtedel olevad fotod ja videod on lihtsalt näideteks ja juhindumiseks.
Tihtipeale ei sisalda need kogu informatsiooni ja seetõttu võivad juhtida
valearusaama juurde. Kui vastuolu tekib video, pildi ja teksti vahel, siis tekst on alati
esmatähtis.



Turniiril olev väljakukohtunik peab uuendustega kursis olema ja järgima üleval
mainitud infoallikate tähtsuse järjekorda. Ametlikuks ei saa pidada ühtegi muud
informatsiooni, kaasa arvatud robotmängu toelt saadud infot.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

29 – Robotmängu tugi
Professionaalset robotmängu kohta käivat abi saab otse selle koostajalt (Scottilt) aadressilt
fllrobotgame@usfirst.org (tavaliselt vastatakse 1 – 2 tööpäeva jooksul). Loomulikult võib abi
otsida ka Eesti koolirobootika listist aadressilt org.robootika.koolirobot@lists.ut.ee


Saates e-maili, lisage sellesse oma roll (liige, juhendaja, mentor, lapsevanem,
kohtunik jne).



Vastuseks saate personaalse juhendi kuidas mingi probleemi juures käituda ja millist
strateegiat kasutada. Loomulikult aidatakse punktiarvestamise ja lubatud võtete
lahtiseletamisega.



Kohtunikud ei ole kohustatud lugema individuaalseid e-maile, aga kaaluda võiksite
sama informatsiooni ülesriputamist robotmängude uuenduste lehele, et ka teised
meeskonnad võiksid oma muredele/küsimustele abi leida.



Ühtegi uut uuendust ei väljastata reedel peale 3 päeval.



Kindlasti ei abistata küsijaid ehitusnõuannetega ja programmeerimisnõuannetega.
Midagi peate ise ka välja mõtlema.



LEGO toodete kohta saab parimat infot LEGO kodulehelt ja sealt leitavatelt
klienditoe telefonidelt.



Üldjuhul ei vasta robotmängu tugi foorumis küsitus küsimustele ja arutlustele.

Hoiatus: Foorum on hea koht, kus nõuandeid ja lahendusi jagada, aga foorum ei kuulu
ametlike allikate nimekirja.

30 – Juhendajate koosolek


Kui juhendajal tekib mingi küsimus, siis viimaseks võimaluseks oma küsimusele
vastuse saamiseks on juhendajate koosolek, mis leiab aset turniiri hommikul.



Peakohtunik ja juhendajad kogunevad, et viimast korda enne esimest võistlusvooru
kõik üle täpsustada ja küsimustele vastused leida.



Hiljem võistlusväljaku juures ära minnes on kohtuniku otsus lõplik!

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

Muudatused märkustes 2011


Kui enne kehtisid andurite piirangud nii tüübi kui ka hulga kohta, siis nüüd piiratakse
ainult andurite hulka.



Meeskonnaliikmed, kes parasjagu väljaku kõrval ei seisa, võivad peale kohtuniku
kontrollimist aidata kaugemal varustust hoida.

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes!

