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2016/2017 Robotimängu väljaku ülesseadmine
Väljakuks nimetame kohta, kus toimub robotimäng.
•
•
•
•

See koosneb lauast, millele on asetatud väljakumatt, millele omakorda on kinnitatud missioonimudelid.
Väljakukomplekti kuuluvad väljakumatt ja mudelite ehitamiseks mõeldud LEGO® klotsid
Missioonimudelite ehitamise juhendid leiate: http://firstlegoleague.org/challenge#animal-allies
Järgnevalt leiate laua ehitamise ja missioonimudelite paigutamise juhendid.

LAUA EHITUS
Kogu robotimäng leiab aset spetsiaalselt selle võistluse
jaoks ehitatud laual, mille iga meeskond võiks endale
ehitada (v.a. juhul kui laud on juba olemas või lauale on
ligipääs olemas). Selles dokumendis on antud lihtne
lahendus, kuidas võimalikult odavalt, ohutult ja õiges
mõõdus laud ehitada. Laua aluskonstruktsioonide kohta
ei ole piiranguid, peaasi, et laua pealispind oleks sile ja
seinad sirgelt ehitatud. Laua ehitus on iseenesest lihtne,
kuid nõuab siiski mõningat puutööoskust.
Turniiril on asetatud kaks lauda pikema küljega üksteise
vastu, kumbki meeskond tegutseb vaid oma laual.
Sellepärast võib harjutamiseks ehitada vaid ühe väljaku
- nn "pool-laua".

ABISEIN: Enamus võistlusi sisaldab ühte nn
ühist missiooni, millest pool asetseb teie laual ja
teine pool vastasmeeskonna laual. Seega
soovitame oma laua külge ehitada ka natuke
vastaslauda, mille peale on hea ühismissiooni
mudelit paigutada. Sellist osa võib kutsuda laua
abiosaks (Dummy wall).
Järgnevalt leiate juhised nii laua kui laua abiosa
ehitamiseks.

EHITUSMATERJALID
Ehitusmaterjalid
Väljakukomplekt (LEGO klotsid missioonimudelite ehitamiseks, väljakumatt, takjakleepsud)
Lihvitud vineer (või muu tasane pind) mõõtmetega 2438 mm x 1219 mm x 10mm. Paksem lubatud!
50 mm x 77 mm pruss, pikkususega 2438 mm
Must matt värv
Jämedam puidukruvid , pikkusega 64 mm
Harkjalad (610 mm kõrge ja 914 mm lai)

Kogus
1
1
6
1/2 L
1/4 kg
2

OSAD
OSAD
Laua pind (A)
Pikk külgsein (B)

Materjal

Mõõtmed

Värv

Kogus

vineer
pruss

96” X 48” (2438mm X 1219mm)
96” (2438mm)

no
yes

1
3

Lühike külgsein (C)
*tugevdusribi (D)
Harkjalg

pruss
pruss

45” (1143mm)
48” (1219mm)
H ≈ 24” (610mm) W ≈ 36” (914mm)

yes
no
no

2
4
2

soetage

*Kui kasutate paksemat lauapinda kui 13 mm, siis kontrollige kaardumust – võib olla polegi tugevdusi vaja.

KOKKUPANEK
SAMM 1 - Jäta vineeri (A) karedam pool allapoole. Sellele poolele kinnita tugevdusribid vahega 457 mm. Ära jäta
kruvipäid välja, vajadusel lihvi kruvipeade ümbrus siledaks.
SAMM 2 - Plaadi teisele poole (siledamale poole) kinnita külgseinad (B, C).
• Kinnitatud külgede seinast-seina mõõtmed peavad olema 2362 ±3mm x 1143±3mm.
• Külgseinte kõrgus peab kõikjal olema 77 ±13mm. See tähendab, et maksimaalne lubatud kõrgus on kolm ja pool tolli
(90mm) ja minimaalne kõrgus kaks ja pool tolli (64mm).
• Veendu, et kõik seinad oleksid sama kõrged. Pea meeles, et turniiril olevate laudade seinte kõrgused võivad erineda
teie harjutusväljaku seinte kõrgusest.
SAMM 3 - Kellegi abiga asetage valmis laud harkjalgadele või mingi muu laua peale, jälgige, et see oleks loodis.

VÄLJAKUMATI PAIGUTUS
SAMM 1 - Puhastage tolmuimejaga laud tolmust. Isegi väikseim mati alla jääv tükike võib robotile pahandust
tekitada. Peale tolmu imemist käige käega ettevaatlikult veelkord laud üle, et kõik võimalikud konarused
liivapaberiga maha lihvida ja tõmmake seejärel tolmuimejaga veel üks kord üle.
SAMM 2 - Kui laud on korralikult tolmust puhas, siis rullige väljakumatt selle peale lahti. Värvitud pool jätke üles ja
põhjasuund asetage kahekordse külgseina poole. Vaata allpool olevaid pilte. ÄRGE MINGIL JUHUL LASKE MATIL
VÄÄNDUDA (PAINDUDA KORRAGA KAHES ERI SUUNAS)!
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, nii et
paremal-vasakul on mati ja laua vahel võrdsed vahed.
SAMM 4 - Üheskoos meeskonnakaaslastega sikutage lahtirullitud matti äärtest, et mati sisse ei jääks ühtegi kortsu
ega lainetust. Kui kõiki lainetusi ei saa kohe välja, siis ärge muretsege, need lähevad ajaga sirgeks (mõni meeskond
kasutab juuksefööni, et lamandumisprotsessi kiirendada). Kui matt on sirgeks tõmmatud, siis korrake sammu 3!
SAMM 5 - VALIKULINE – Et matt väljakul fikseerida, võite kitsa musta kleeplindiga ida ja läänepoolsed küljed
kinnitada. Kleeplint võib katta ainult mati musta piirjoont. Laual võib kleeplint katta ainult horisontaalset tasapinda ja
mitte seinu.
SAMM 6 - Turniiriväljaku imitatsiooni korral pole laua abiosa vaja. Aseta kaks lauda põhjapoolsete külgedega
üksteise vastu. Kahe laua vahelise piiri täielik ulatus peab olema 76mm ja 100 mm vahel.

LAUD

TURNIIRI LAUD
HARJUTUSLAUD

MISSIOONIMUDELITE EHITUS
EHITAGE MISSIOONIMUDELID: Missioonimudelid saate kokku panna, kasutades väljakukomplektiga
kaasasolevaid LEGO klotse ja nii sellest dokumendist kui ka internetist leitavaid missioonimudelite kokkupanemise
juhendeid. Ühel inimesel kulub selleks umbes 2 – 4 tundi, seega võite teha sellest ürituse, kus kõik saavad käed külge
panna. LEGO klotsidega natukene vähem kokku puutunud laste jaoks on missioonimudelite kokkupanemine heaks
alguseks. Lisaks on see uutele meeskonnaliikmetele hea võimalus üksteisega tuttavaks saada.
KVALITEET: Mudelid peavad olema ehitatud TÄIUSLIKULT. „Peaaegu täiuslik“ POLE piisavalt hea. Paljud
meeskonnad teevad ehitamise käigus mitmeid vigu ja harjutavad terve hooaja jooksul vigaste mudelitega… Kui
need meeskonnad hiljem õigete mudelitega võistluslaual võistlevad, veab nende robot neid alt. Meeskond
süüdistab ebaõiglaselt robotit, turniiri korraldajaid või halba õnne.

MISSIOONIMUDELITE PAIGUTUS
TAKJAKINNITUS (DUAL LOCKTM) - Need missioonimudelid, mille juurde on kirjutatud „nõuab takjakinnitust“, tuleb
kinnitada väljakumati külge. Iga koht väljakul, kuhu peab mudeli kinnitama, on tähistatud valge ruuduga, milles on
“X”. Kinnitustena kasutatakse firma 3M korduvkasutatavat takjakinnitust, mida kutsutakse Dual Lock (kaksiklukusti
või lihtsalt takjakinnitus). Need kleepsud leiate oma väljakukomplektist. Takjakinnitused kinnituvad surudes üksteise
külge ja vajadusel on võimalik need lahti tõmmata. Nii on hea mudeleid näiteks transpordiks või ladustamiseks mati
küljest eemaldada. Takjakinnitused tuleb kleepida vaid üks kord, ülejäänud kordadel saab juba mudelid mati peale
kinnitada või sealt ära võtta. Takjakinnituste kleepimisel olge kannatlikud ja edenege mudel-mudeli haaval.
SAMM 1 - Kleepige üks ruudukujuline kleeps väljakumatile igasse X-iga märgitud kohta.
SAMM 2 - Võtke järgmised kleepsud ja suruge (mitte ärge kleepige) need matile liimitud kleepsude peale.
VIHJE - Ruudukujuliste kleepsude surumiseks kasutage sama vahapaberit, mille küljes kleepsud olid.
SAMM 3 - Asetage mudelid kleepsude peale.

SAMM 1

SAMM 2

SAMM 3

ETTEVAATUST:
1. Tähelepanu… Mõned mudelid tunduvad sümmeetrilised, ent neil on kuskil näidatud matile kinnitamise suund.
2. Veenduge, iga kleeps on täpselt oma ristiga märgitud kastikeses ja iga mudel täpselt oma kohal.
3. Kui surute mudelit kleepsu peale, siis suruge võimalikult madalalt ja kindlasti mitte mudeli pealt, vältimaks mudeli
purunemist. Mudeli eemaldamisel tõmmake võimalikult madalalt, et mudelit mitte lõhkuda.
VIHJE - Suurte ja painduvate mudelite puhul suruge kinni üks jalg (osa) korraga. Kogu mudelit ei pea korraga kinnitama.

MISSIOONIMUDELID (Kõik osad, mida pole näidatud või mainitud või jätta juhuse hooleks.
Järgnevad missioonimudelid on kinnitatud takjakinnitusega väljakumati külge.

Teenistuskoer ja mees Teenistuskoera kepp

Hoiatusaed

Piirded

Märkus: Kepi ots asetseb musta täpi peal. Mehe käsi on all. Koera pea on all. Hoiatusaed on üleval.

KÜLMIK ja TOIT: Külmikusse on paigutatud juhuslikus järjekorras 8
toidupala. Külmiku uks on kinni.

MEETARU: Mesi on paigas.

LÜPSI AUTOMAATIKA: Punane kang on oma kohal. Päästik-lehm on
tõmmatud täielikult välja. Jaoturi rambile on asetatud piima ja sõnniku
konteinerid selliselt nagu joonisel.

KALDTEE: Kalle on täielikult
lääne poole maas.

*(Põhjapõdra asemel
võib panna ükskõik
millise viiest loomast.
Rohkem kirjeldatud
missioonide
dokumendis.

LOOMADE KAITSE: See mudel kinnitatakse takjakinnitusega, aga mitte “X” märgitud kohta vaid põhja-lõuna suunal
keskele. Asetage mudel väljakule punaste märkide vahele. Seejärel veenduge, et see oleks põhjaseina ja abi
külgseina suhtes võrdsel kaugusel. Seejärel tehke pisikese pliiatsiga jalgade juurde märgid. Peale neid asukoha
samme kinnitage takjakinnituskleepsud - kaks paari kõikide jalgade alla. Kui asetate looma mudelile oma kohale, siis
suruge see võimalikult põhja ja ida/lääne suunas keskele. Lõpuks vabastage punane kang stopperi tagant.

BIOMIIMIKA SEIN JA ROHELINE GEKO: Biomiimika seina jalad
paigutatakse päris laialt. Pange need võimalikult vastava märgi
keskele ja hoidke neid paralleelselt. Suruge roheline Geko kõhu
keskel olevasse hoidjasse.

PANDA VAATLUS JA VABASTAMINE:
Alguses liigutatav osa kinni
(vastupäeva)

Need mudelid asetsevad lahtiselt, väljakul näidatud kohas…(jätkub teisel lehel)

Lemmikloom (Meie väike sõber)

Konnad

Zooloog

Mesilane

Lääne
sõnniku
proov

Ida
sõnniku
proov

Hüljes
ja kaamera

Gorilla

Flamingo

Nahkhiir

Need mudelid asetsevad vabalt täielikult baasis teile sobivas kohas. (need pildid on lihtsalt näiteks)

Hai & Akvaarium

Protees

10 sõnniku proovi

Valge Geko

Koer & Treener

PÕHJAPÕDER: Põhjapõder võib jääda täielikult baasi VÕI võite selle
asetada Loomade kaitse missioonimudeli lõunapoolsesse pessa VÕI
väljakule mingi muu looma asemele. Täpsemalt missioonide kirjelduses!

VÄLJAKU SÄILITAMINE
•
•

•

Külgservad: Eemaldage silmnähtavad pinnud ja katke kinni tekkinud praod.
Väljaku matt: Jälgige, et väljakumatt puutuks lõunapoolset seina ja oleks ida-lääne suunas
täpselt keskel. Ärge puhastage matti vahenditega, mis võivad jälgi jätta. Igasugune
pesuvahendi jälg võib olla liimjas ja see mõjutab roboti tööd. Meeles tuleb pidada, et turniiril
kasutatakse uhi-uusi matte. Tolmu eemaldamiseks (nii mati pealt kui alt) kasutage
tolmuimejat või tolmueemalduslappe. Et plekke välja saada, kasutage valget kustutuskummi.
Väljakumati rullikeeramisel ja hoiustamisel olge tähelepanelik, et mati sisse ei tekiks auke ja
kortse. See kõik võib mõjutada roboti normaalset tööd. Turniirikorraldajad võiksid enne võistlust
uued matid lahti rullida nii varakult kui võimalik, et kortsud saaksid välja minna. Kui väljakumati
ääred on kaarjad, siis on lubatud kasutada kinnitusteipi (max 6 mm kattumisega). Vahtteip ei
ole lubatud. Ärge kasutage takjakinnitust mati all või mõnel muul mitteettenähtud viisil.
Missioonimudelid: Aegajalt on soovitatav missioonimudelid üle kontrollida ja vajadusel
elemendid uuesti kinni suruda. Samuti võiks aegajalt jälgida, et kõik pöörlevad mudelid
pöörlevad vabalt ja vajadusel vigased jupid välja vahetada.

Mänguväljak - LÄÄS

Mänguväljak - KESKOSA

Mänguväljak - IDA

Mänguväljak - TÄISVAADE
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