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Oled uus FIRST® LEGO® League programmis?
Sirvi kindlasti juhendaja käsiraamatut, uuri
veebilehte www.robootika.ee/flleesti ja
pöördu FLL mentorite ja korraldajate poole!
Meie missiooniks on uusi juhendajaid aidata
nii palju kui tarvis!

Põhiväärtused
Põhiväärtused on FIRST® LEGO® League südameks. Võttes põhiväärtused omaks, õpivad
osalejad, et sõbralik võistlus ja ühine kasu ei ole eraldiseisvad eesmärgid ja et üksteise aitamine
on meeskonnatöö alustala. Tutvuge põhiväärtustega üheskoos ning arutage neid millal iganes
vaja.
• Me oleme meeskond.
• Meie töö eesmärk on otsida oma juhendajate ja mentorite abiga lahendusi probleemidele.
• Me teame, et juhendajatel ja mentoritel pole vastuseid kõikidele küsimustele, seega, me õpime
üheskoos.
• Me austame sõbraliku võistluse põhimõtet.
• Meie avastused on palju olulisemad meie võitudest.
• Me jagame oma kogemusi teistega.
• Me näitame välja Sõbralikku Professionaalsust™ ja Konkureerivat Koostööd™ kõiges, mida
teeme.
• Meil on lõbus!

Põhiväärtuste plakat

Põhiväärtuste plakat aitab turniiril hindajatel aimu saada, milline teie meeskond ja teie lugu
on.
Plakati koostamisel läbige meeskonnaga järgmised sammud:
1. Arutage, kuidas teie meeskond aasta jooksul põhiväärtusi nii meeskonnatöös kui
igapäevaelus kasutas. Pange kirja näited.
2. Tooge näiteid erinevate põhiväärtuste kohta. Selle punkti hindamine on hindajatele
hindamissessiooni ajal kõige suuremaks väljakutseks. Plakat aitab teie meeskonnal oma
õnnestumisi organiseeritud kujul esitleda.
a. Avastamine: tooge näiteid avastustest, mis ei tulenenud soovist teenida võistlusel
plusspunkte või auhinda võita. Näidake hindajatele, kuidas meeskond aasta jooksul
kõiki kolme FIRST® LEGO® League komponenti (Põhiväärtused, Projekt ja
Robotimäng) tasakaalus hoidis, eriti kui huvi ja tähelepanu kippus koonduma vaid
ühele osale.
b. Integratsioon: tooge näiteid, kuidas meeskonnaliikmed põhiväärtusi ja muud FIRST®
LEGO® League käigus õpitut projektivälises elus rakendasid. Kirjeldage, kuidas
liikmed uusi ideid, oskusi ja võimeid igapäevaeluga ühendasid.
c. Kaasamine: Kirjeldage, kuidas meeskonnas kõigi ideid kuulati ja nendega arvestati
ning kuidas tehti nii, et kõik liikmed end väärtuslikena tunneksid. Jagage hindajatega
kogemust, kuidas koos töötades saavutati rohkem, kui see eraldi tegutsedes võimalik
olnuks.

Mõnes regioonis on Põhiväärtuste plakati tegemine
kohustuslik ja mõnes regioonis mitte. Põhiväärtuste
plakat annab sellegipoolest meeskonnale hea ülevaate
kuidas nad põhiväärtusi oma meeskonnakohtumistel ja
väljaspool neid järgivad. Uurige kohaliku turniiri
korraldajalt, kas nemad soovivad Põhiväärtuste
hindamisel plakatit näha!

Põhiväärtuste plakat (jätkub)
d. Konkureeriv Koostöö: Näidake, kuidas teie meeskond sõbraliku konkurentsi põhimõtet
au sees hoiab. Kirjeldage, kuidas meeskond pakkus abi ja/või sai abi teistelt meeskondadelt, kuidas
liikmed aitavad üksteisel ning teistel meeskondadel pingeliseks võistluseks valmistuda.
e. Muu: Kasutage plakati keskosa demonstreerimaks veel midagi, mida põhiväärtuste
rakendamise osas välja tuua tahaksite. Üks võimalus on tuua näiteid Meeskonnavaimust,
Austusest või Meeskonnatööst.
3. Plakat tuleks koostada allpool esitletud formaadis. Plakati mõõtmed ei tohiks ületada etteantud
piire ja see võib olla väiksem, eriti kui tuleb palju reisida. Plakat võib olla kokku rullitud või kohapeal
kokkupandav.

Mitte kõrgem kui 91cm
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Kust saab lisainfot? KÜLASTAGE www.robootika.ee/flleesti
• Põhiväärtuste loetelu leiate Väljakutse juhendist.
• Informatsiooni selle kohta, kuidas toimub Põhiväärtuste hindamine, lisaks asjalikke
näpunäiteid kogenud juhendajatelt leiate Juhendaja käsiraamatust.
• Meeskonda hinnatakse hindamisruumis ühtse hindamislehe alusel. Põhiväärtuste hindamise
info ja hindamislehe leiate www.robootika.ee/flleesti -> Mis on FLL? sektsioonist!
• Kui olete täiesti uus meeskond, vaadake FIRST® LEGO® League Materjalide lehele, kust leiate
videoid, näpunäiteid ja lisaviiteid algajatele. www.firstlegoleague.org või www.robootika.ee/fll

PROJEKTIST PÕHJALIKULT
Mõelge sellele

Inimesed kasutavad vett iga päev, aga teie meeskonna liikmed ei mõtle ilmselt väga tihti, kuidas ja miks
nad vett kasutavad. Samas on neil vee järele vajadus mitmetel eri viisidel, nii otsestel (joomine või
pesemine) kui kaudsetel (nende poolt kasutatavate toodete või energia tootmine).
Teie meeskonna Projektiks sel hooajal on parendada viise, kuidas inimesed vett leiavad,
transpordivad, kasutavad või sellest vabanevad.
Gadise elab Etioopias, Kemba lähistel asuvas
väikses külas. Lähim kaev on mitmete miilide
kaugusel ning teatud aegadel aastas on liiga
vähe sademeid, et joomiseks,
söögitegemiseks ja pesemiseks vihmavett
koguda. Gadise ja tema väikevend kõndisid
tihti tundide viisi kaevu juurde ning tagasi ja ei
saanud seetõttu kooli minna. Gadise külla on
nüüdseks paigaldatud mitmeid uusi veetorne,
mis on võimelised üksikult koguma kuni sada
liitrit puhast joogivett otse õhust! Kui Kemba
elanikud need lihtsad kondenseerumisest vett
koguvad tornid paigaldasid, võimaldasid nad
sellega Gadisel ja tema väikevennal rohkem
aega koolis olla, kuna nad ei pidanud enam
kulutama aega teistesse küladesse vee järele
kõndimise peale. Kui oma uuenduslikku
lahendust kavandate, ärge välistage midagi
ainult sellepärast, et see tundub liiga lihtne.
Mõnikord on lihtsaim lahendus parim!

Samantha elab Ameerika Ühendriikides,
Texase orariigis asuvas linnas nimega Wichita
Falls. Tema ema töötab kohalikus tehases, mis
kasutab igal aastal pakendtoodete
valmistamiseks kuni 75 miljonit liitrit vett.
Paljude selle linna perekondade ja ka
Samantha perekonna käekäik sõltub tehase
pakutavatest töökohtadest. Ainus mure taolise
elukorralduse juures oli tõsiasi, et tehas
kasutas toodete valmistamiseks kallist
joogivett või joomiseks kõlblikku töödeldud
vett. See protsess suurendas järjepidevalt
Wichita Fallsi elanike ja sealsete äride
väljaminekuid. Lahenduseks oli kasutada
filtreeritud reovett – või kodude ja ettevõtete
„kasutatud“ vett, mida saaks küll keskkonda
tagasi lasta, aga mis joomiseks ei kõlba. Linna
töödeldud reovesi asendas seega
tootmisprotsessis palju kallima joogivee. Selle
uuenduse tõttu hoiavad nii Wichita Fallsi
elanikud kui ka tehas raha kokku, samas aitab
see kindlustada Samantha ema ja paljude
teiste töökohad ning võimekuse peresid üleval
pidada ja veearveid maksta. Kui meeskond
uuendusliku lahenduse leidmiseks ajurünnaku
korraldab, mõelge sellele, kuidas jõudude
ühendamine võid aidata probleemi lahendada!

Apon elab Chittagongis, Bangladeshi
lõunaosas asuvas suures sadamalinnas.
Chittagong on aastaid pidevalt kasvava
elanike arvu tõttu veekriisis vaevelnud. Aasta
tagasi tahtis Apon oma ema haiglasse ravile
viia, kuid haigla oli suletud, kuna
patsientidele, õdedele ja arstidele ei jätkunud
piisavalt vett. Rohkelt kaevusid olid
Chittagongis nii palju vett ära kasutanud, et
paljud neist jäid lõpuks kuivaks. Selleks, et
kasutada vett lähedalasuvast Karnaphuli
jõest, vajab Chittagong kaasaegset vee
töötlemise tehast, mille ehitamine on just
lõppenud. Uus tehas, mis on võimeline
töötlema üle 100 miljoni liitri vett päevas, ei
lahenda küll kõiki Chittagongi veeprobleeme,
kuid tagab paljudele kodudele, ettevõtetele,
sh haiglale, usaldusväärsema veeallika. Aponi
ema sai lõpuks vajaliku ravi. Kui oma
uuendusliku lahenduse peale mõtlete, pidage
meeles, et mõnede probleemide puhul on
inseneridel vaja „suurelt mõelda“!

Amahle on pärit Mothibistadist, LõunaAafrikast. Tema koolil, mis asub külast paar
miili põhjas, ei olnud töökindlat veeallikat, kuna
vett kooli transportivad pumbad ja torud olid
pidevalt katki. See tähendas, et mõnel päeval
pidi kooli sulgema või pidid õpilased
lähedalasuvatest kaevudest vett tassima. Selle
probleemi lahendamiseks paigaldas kool
„PlayPump“ veesüsteemi. PlayPump kasutab
mänguväljakutelt tuttavat karusselli, et kooli
juures asuvast kaevust vett pumbata. Seega
saavad Amahle ja tema sõbrad vahetunnis
mängida, pumbates seeläbi samal ajal vett
veepaaki. Seda vett kasutatakse kooli töös
hoidmiseks. Insenerid on PlayPump süsteemi
ehitades väga palju õppinud. Nad on
avastanud, et PlayPump’i tulemuslikkuse
tagamiseks peab seda pidevalt jälgima ja heas
töökorras hoidma. Igale kogukonnale selline
lahendus ilmselt ei sobiks, kuna see vajab
töötamiseks mitut inimest. Lastel ei pruugi
alati olla aega mängida ja vett pumbata. Siiski,
osades paikades, nagu näiteks kooliõues, võib
selline süsteem taolisele maailmas laialtlevinud
probleemile suurepäraseks lahenduseks olla.
Ärge unustage kaaluda „inimfaktorit“ – see
võib teie probleemilahenduse strateegiale uue
mõõtme anda!

Mõelge sellele (jätkub)
Leiutaja ja insener Dean Kamen on terve oma elu töötanud selleks, et teisi aidata. Ta on loonud
meditsiinilisi seadmeid, nutikaid ratastoole ja asutanud FIRST® programmi, et õpilased üle kogu
maailma saaksid avastada karjäärivõimalusi teaduse- ja tehnoloogiavallas. Kui Dean avastas, et
miljarditel inimestel maailmas pole võimalik tarbida puhast joogivett, seadis ta endale eesmärgiks
töötada välja masin, mis suudaks ka kõige räpasemast veest ohutut joogivett teha. Tulemuseks
oli Katapult, tehnoloogia, mis jäljendab vett aurustades ja seejärel uuesti kondenseerides
looduslikku veeringet. Seda protsessi, „veeauru surve destillatsiooni“, on tegelikult juba pikalt
puhta vee saamiseks kasutatud nii allveelaevadel, laevadel kui ka meditsiinis. Katapult on selle
ennast juba tõestanud tehnoloogia lihtsam ja kompaktsem versioon, mis suudab ühes päevas
toota sadu kuni tuhandeid liitreid vett. Seda on piisavalt nii kooli, kliiniku kui ka väikese küla jaoks.
Katapult on tõestanud, et kuigi insenerid üritavad alati tulevikku helgemaks teha, võivad nad
inspiratsiooni ammutada ka minevikust. Ärge pidage paljuks juba olemasolevaid leiutisi uurida.
Mõnikord on võimalik juba aastakümneid eksisteerinud ideed paremaks teha ja ikkagi olulist
muutust tuua!

Määratlege probleem
Vihje: Robotimäng
pakub palju näiteid
inimeste veekasutamise
viisidest. Ehk leiab
meeskond inspiratsiooni
hoopis sealt?

Palu meeskonnal mõelda kõikide nendepoolsete vee kasutamise
viiside peale, janu kustutamisest basseinis või järves ujumiseni.
Vesi on ilmselt osa protsessist, millega toodetakse nende toit,
energia, mobiiltelefonid või teised tooted. Veekasutus hõlmab ka
nii lihtsaid tegevusi nagu WC-s vee laskmine.
Palu meeskonnal valida neid huvitav osa inimesele vajalikust
veeringest ja määratleda konkreetne probleem, mida nad tahavad
lahendada.

HÜDRODÜNAAMIKASM Väljakutse
kirjeldab inimesele vajalikke veeringe viise,
kuidas inimesed konkreetsete vajaduste või
soovide täitmiseks vett leiavad, transpordivad, kasutavad ja sellest vabanevad.

Ei tea, millest alustada?
Järgnev protsess võib aidata meeskonnal
inimesele vajalikust veeringest probleemi valida
ja seda edasi uurida:
Palu meeskonnal joonistada või koostada tabel,
mis näitab inimesele vajalikku veeringet ühe või
enama vajaduse tarvis. See võib olla mõne
meeskonnaliikme vajadus või siis hoopis kellegi
teise oma. Kuidas aitab vesi seda vajadust täita?

Järgnevad küsimused võivad abiks olla:
• Kust tuleb vesi, mida mina kasutan?
• Kas mu vesi tuleb järvest või jõest või hoopiski
kaevust?
• Kas vett peab selle protsessi käigus puhastama,
transportima või hoiustama? Kuidas see
toimub?
• Kuhu vesi pärast kasutamist läheb?
• Millised eksperdid meie veeressursside
kaitsmiseks tööd teevad?
• Kuidas teistes maailma osades elavad inimesed
oma vee saavad?
• Mis juhtub, kui inimestel pole ligipääsu
puhtale joogiveele?
• Kas märkate mingeid viise, kuidas inimesele
vajalikku veeringet saaks paremaks teha?

Vihje: Meeskond võib probleemiga
tegelemiseks kasutada teaduslikku meetodit
või insenerilahenduslikku kavandusprotsessi,
mille kohta leiab informatsiooni googlist või
viia läbi uurimus enda meetodite põhiselt.
Ülaltoodud probleemilahenduse meetodeid
kasutades võib meeskond aga palju vajalikku
abi saada.

Määratle probleem (jätkub)
Praeguses etapis võib olla sobiv hetk eksperdi
intervjueerimiseks. Selleks võib olla keegi, kes
otseselt oma töös veega kokku puutub või
keegi, kes uurib oma töö tõttu veega
seonduvaid probleeme. Kas ekspert saaks aidata
meeskonnal õppida eri viiside kohta, kuidas
inimesed vett pesemiseks, toidutööstuses,
meditsiinis või meelelahutuses kasutavad?

Vihje: väljasõidud on uue teema
kohta õppimisel suurepäraseks
võimaluseks. Palu kohalikult
firmalt, haridusasutuselt või veega
seotud asutuselt ekskursiooni või
intervjuud. Mõnes kohas võivad
olla külastajatele teatud piirangud
või pole pakkuda sobivat
intervjueeritavat. Kui nad
keelduvad, küsi virtuaalse
ekskursiooni või teiste võimalike
kontaktide kohta.

Palu meeskonnal valida probleem, mida nad
tahaksid lähemalt uurida ja lahendada.
Probleemi võib valida ühest nendest
valdkondadest (või lisada enda oma):
• Joogikõlbuliku vee leidmine
• Saaste kindlakstegemine ja eemaldamine
• Vee kasutamine toidutööstuses
• Maa sees asuvate veetorudega seonduvate
probleemide avastamine
• Puhta vee transport või hoiustamine
• Reovee likvideerimine
• Tööstusliku või põllumajandusliku äravoolu
kontrollimine (kui see läheb looduslikesse
veeteedesse)
• Vee vastutustundlik kasutamine tööstuses
Kui meeskond on probleemi valinud, on
järgmiseks sammuks olemasolevate lahenduste
kohta uurida. Julgusta neid probleemi uurima,
kasutades näiteks järgnevaid allikaid:
• Uudislood
• Dokumentaalfilmid või filmid
• Intervjuud oma ala ekspertidega
• Kohalik raamatukoguhoidja
• Raamatud
• Online-videod
• Internetileheküljed

Küsi meeskonnalt küsimusi, näiteks: Miks see
probleem jätkuvalt eksisteerib? Miks ei ole
olemasolevad lahendused piisavalt head?
Mida saaks paremaks teha?

Kavandage lahendus
Järgmiseks kavandab meeskond probleemile lahenduse. Iga lahendus on alustuseks hea. Lõplik
eesmärk on kavandada uuenduslik lahendus , mis lisab ühiskonda lisaväärtust, parandades midagi
olemasolevat, kasutades midagi olemasolevat uuel viisil või leiutades midagi täiesti uut.

Palu meeskonnal mõelda:
• Mida saaks paremini teha? Mida
saaks uuel viisil teha?
• Kuidas ümber mõelda need viisid,
mil me vett puhastame,
transpordime, kasutame või sellest
vabaneme?
• Kas teie lahendus suudaks
tasakaalustada inimeste, planeedi
ja üleüldise heaolu vajadused?

Palu meeskonnal kujutada nende probleemi
puslena. Korraldage ajurünnak! Seejärel pöörake
probleem tagurpidi ja mõelge sellest täiesti teisel
viisil. Fantaseerige! Minge hulluks! Isegi „hull
idee“ võib olla täiusliku lahenduse
inspiratsiooniks. Julgusta meeskonnaliikmeid
ühele (või enamale) ideele rohkem keskenduma,
ent olge valmis selleks, et iga idee võib vajada
täiendusi.

Kavandage lahendus (jätkub)
Kindlasti peaks meeskond mõtlema sellele,
kuidas nad oma lahenduse reaalsuseks saaks
muuta. Küsi neilt näiteks:

• Kas teie lahenduse valmistamiseks on vaja
spetsiaalset tehnoloogiat?
• Kes saaks seda kasutada?

• Miks peaks just teie lahendus läbi lööma, kui
teised on läbi kukkunud?
• Missugust informatsiooni on tarvis
hinnakalkulatsioonide tegemiseks?

Pea meeles, et teie meeskonna lahendus ei pea
olema täiesti uus. Leiutajad täiustavad tihti
olemasolevaid ideid või kasutavad midagi
olemasolevat uuel viisil.

Jagage teistega
Kui meeskond on lahenduse kavandanud, on
järgmiseks sammuks seda jagada!
Meeskonnale võib olla abiks jagada oma
lahendust kellegagi, kes saab selle kohta
reaalset tagasisidet anda. Sisendi saamine ja
lahenduse parandamine on iga leiutaja
kavandusprotsessi osa. Kui meeskond saab
väärtuslikku tagasisidet, on väga soovituslik
idee selle põhjal üle vaadata.
Palu meeskonnal mõelda, kellele teie lahendus
abiks võiks olla. Kuidas neile teada anda, et
olete nende probleemi lahendanud?
• Kas te saate oma uurimust ja lahendust
esitleda inimestele, kes vett transpordivad,
puhastavad, koguvad või kasutavad?
• Kas saate jagada eksperdiga või kellegagi, kes
teile uurimuse juures abiks oli?
• Kas oleks veel inimesi, keda teie idee
huvitaks?
Kui meeskond oma esitlust planeerib, julgusta
neid meeskonnaliikmete andeid ära kasutama.
Meeskonnad lähevad tihti loovatesse
esitlusviisidesse süvitsi, aga samas on oluline
hoida fookus meeskonna poolt valitud probleemil
ja lahendusel. Jagamine võib olla lihtne või
põhjalik, tõsine või õpetlikult humoorikas
võtmes.
Olenemata meeskonna valitud esitlusviisist, ärge
unustage igal võimalikul juhul lõbusat nooti sisse
lisada!
Iga leiutaja peab esitlema oma ideed inimestele,
kes saavad aidata neil seda reaalsuseks muuta,
näiteks nagu insenerid, investorid või tootjad.
Projekti esitlus on meeskonna võimalus jagada
oma suurt Projektitööd hindajatega, täpselt nagu
täiskasvanud leiutajad jagavad oma lahendusi
teistega.

Kõik piirkonnad eeldavad, et meeskonnad
valmistavad ette Projekti esitluse. Meeskond
peab katma oma esitluses põhilise Projekti
informatsiooni ja kuniks see tingimus on
täidetud, võivad nad valida ükskõik millise
esitlusviisi. Küsige võistluse korraldajatelt, kas
hindamisruumides on suuruse- või
mürapiiranguid..
Meeskonna esitlus võib sisaldada plakateid,
slaidiesitlusi, mudeleid, multimeedia klippe,
rekvisiite, kostüüme jne. Loovus esitluses on
tänuväärt, ent kogu vajaliku informatsiooni
katmine on kõige tähtsam.

Meeskonnad kandideerivad Projekti auhinnale
ainult siis, kui nad:
• Määratlevad probleemi, mis vastab selle
hooaja nõuetele.
• Selgitavad oma uuenduslikku lahendust.
• Kirjeldavad, kuidas nad võistlusele eelnevalt
oma lahendust teistega jagasid.

Nõuded esitlusele:
• Kõik meeskonnad peavad esitlust tegema
reaalajas. Meeskond võib kasutada
meediavahendeid (kui võimaldatud) ainult
selleks, et reaalaja esitlust täiendada.
• Esitlus peab kaasama kõiki
meeskonnaliikmeid. Kõik meeskonnaliikmed
peavad Projekti hindamissessioonil osalema.
• Meeskond peab esitluse üles seadma ja läbi
viima viie minuti või vähema aja jooksul ilma
täiskasvanute abita.
Meeskonnad, kes võistlustel hästi esinevad,
kasutavad Projekti esitlust võimalusena rääkida
hindajatele oma infoallikatest,
probleemianalüüsist, olemasolevate lahenduste
ülevaatest, elementidest, mis nende idee
uuenduslikuks teevad ja rakendusliku poolega
seotud plaanidest või analüüsist.

Sõnavara
Sõna

Definitsioon (Rasvases kirjas olevate sõnade tähendused leiab ka sõnavarast)

inimesele vajalik veeringe

HÜDRODÜNAAMIKASM Võistluses kirjeldab inimesele vajalik veeringe
viise, kuidas inimesed konkreetse vajaduse või soovi täitmiseks vett leiavad,
transpordivad, kasutavad ja sellest vabanevad.

vee jalajälg

Vee kogus, mida üksikisik, perekond vms grupp (nt ettevõte) ühes päevas
kasutab.

looduslik veeringe

Looduslik protsess, mille käigus vesi aurustub, kondenseerub pilvedesse ja
seejärel sademetena tagasi maapinnale langeb. Vesi ei kao kunagi täielikult.
See läbib üha uuesti ja uuesti looduslikku veeringet.

hüdroloogia

Teaduse haru, mis tegeleb keskkonna, sh maa, pinnase ja atmosfääri
veeringega.

magevesi

Vesi, mis sisaldab väga vähesel määral lahustunud aineid. Enamus inimesi
mõistab „magevee“ all vett, mille soolasisaldus on väga väike või olematu.

soolane vesi

Vesi, mis sisaldab suurel määral lahustunud soolasid (nagu ka nimest aru
saada!). Maa ookeanid koosnevad soolasest veest, kuid soolane vesi pole
inimesele joogikõlbulik enne, kuni enamus soolasid vee töötlemise käigus
veest eemaldatakse.

soolakas vesi

Vesi, mida ei peeta mageveeks ega soolaseks veeks, vaid nende kahe
seguks. Soolakat vett leiab enamasti jõgede suudmetes, kus magevesi
(jõed ja ojad) ookeani voolab.

põhjavesi

Vesi, mis voolab või imbub allapoole ja immutab läbi pinnase või
kivimi, varustades allikaid ja kaevusid.

veesoon

Põhjavee lähtekoht pinnase, liiva või kivimi kujul, mis on allpool
maapinda ja vett täis. Veesooned on võimelised andma välja piisavas
koguses vett inimkasutuseks; kaevud kaevatakse või puuritakse veesoonte
sisse.

pinnavesi

Pinnavesi hõlmab kõiki Maa pinnase peal asuvaid veeallikaid, nt ojad, jõed,
järved, veehoidlad ja ookeanid.

sademed

Vesi, mis tuleb Maa atmosfäärist vihma, lume, rahe, lörtsi, kastme ja
härmatise kujul. Sademeid saab inimkasutuseks vihmaveerennide ja teiste
vahenditega otseselt koguda, samas laadib see uuesti täis pinnavee ja
põhjavee varud.

äravool

Äravool on sademed, mis voolab kanalisatsiooni, järvedesse või teistesse
veekogudesse vihma, lume sulamise või kastmise tulemusena. Olenevalt
tingimustest võib äravool edasi kanda aineid, mis põhjustavad pinnavee ja
põhjavee varudes saastumist.

põud

Veevähesuse periood, mis võib olla põhjustatud nii inimtegevuse kui ka
looduse poolt. Looduslikud põhjused võivad olla ilmastiku- või
kliimamuutused; inimtegevuseks võivad olla veesoonte liigkasutamine või
jõgede ümbersuunamine kastmiseks või üleujutuste kontrolli all hoidmiseks.

kastmine

Vee kasutamine põllukultuuride ja heinamaade kasvatamiseks või
vabaajapiirkondade (nt golfiväljakud või eramajade muruplatsid) hooldamiseks.

vee kvaliteet

Vee kvaliteet kirjeldab vee keemilisi, füüsilisi ja bioloogilisi omadusi,
lähtudes enamasti selle sobivusest kindla eesmärgi tarvis. Mitmed erinevad
vee töötlemise viisid on vajalikud konkreetsete vee kvaliteedi tasemete
saavutamiseks.

joogivesi

Vesi, mida on ohutu kasutada joomiseks, söögitegemiseks ja muuks kodus vajalikuks

kaev

Kaev on inimeste poolt maa sisse kaevatud auk, mille eesmärk on koguda
põhjavett. Sügaval asuvate veesoonteni jõudmiseks kasutatakse kaevude
kaevamiseks enamasti puure ja masinaid. Veekvaliteedist sõltuvalt on mõnel
juhul tarvis kaevuvett enne kasutamist töödelda.

pinnavee vastuvõtuseade

Vastuvõtuseaded on ehitised või seadmed, mille eesmärk on koguda
inimkasutuseks pinnavett. Ideaalis töödeldakse pinnavett enne inimeste
poolt kasutamist, kuna pinnavesi sisaldab tõenäolisemalt kahjulikku saastet
kui põhjavesi.

veejaotussüsteem

Veejaotussüsteem on seadmete kogum, nt veepumbad, veetornid ja
veetorud, mis liigutab vett inimeste poolt kasutamiseks ühest kohast teise.

veepump

Veepump on masin, mille eesmärk on vett seda rõhu alla pannes
transportida. Erinevad tüüpi veepumbad kasutavad vee liigutamiseks
mitmeid erinevaid mehhanisme ning neid saab energiaga varustada nii
käsitsi, elektri, tuule või muude energiaallikate abil.

veetorn

Üks osa linnade või eeslinnade joogivee veejaotussüsteemist, mille osaks on
torn, mis toetab kõrgele tõstetud veepaaki. Kõrgus tekitab vajaliku rõhu vee
jaotamiseks veetorude kaudu kodudesse ja ettevõtetesse.

veetorud

Veetoru on toru, mis liigutab vett veejaotussüsteemis. Veetorud võivad olla
tehtud mitmetest eri materjalidest, sh plastikust, vasest, rauast, tinast,
betoonist või isegi põletatud savist.

saaste

Soovimatute või ohtlike materjalide sisaldus mingis aines. Veesaaste
võib tähendada kahjulikke baktereid, parasiite, kemikaale vms
materjale, mis võivad kahjustada inimesi või keskkonda.

hägusus/sogasus

Hägusus on tahkete osakeste koguse mõõt vees. Väga häguses vees hajuvad
veest läbi paistvad valgusekiired laiali, muutes vee sogaseks või isegi
läbipaistmatuks. Vee hägusus on üks veekvaliteedi oluline mõõt.

vee töötlemine

Vee töötlemine on protsess, mille käigus muudetakse vett mingiks
konkreetseks kasutuseks sobilikuks, nt joogiveeks, tööstuslikuks
kasutuseks või reovee puhastamiseks nii, et selle saaks uuesti järvedesse ja
jõgedesse tagasi hüdroloogilisse ringlusse lasta. Teatud tüüpi veetöötlus on
sageli vajalik pinnavee või põhjavee inimkasutuseks sobivaks muutmisel.

kloorimine

Kloorimine on vee töötlemise liik, kui joogiveele lisatakse kloori, peamiselt
eesmärgiga tappa kahjulikke organisme.

fluorimine

Fluorimine on vee töötlemise liik, kui joogiveele lisatakse fluoriidi, et
vähendada hammaste lagunemist.

reovesi

Vesi, mida on kodudes, tööstustes ja ettevõtetes kasutatud. Reovett ei saa
uuesti kasutada enne, kui seda on töödeldud.

must vesi

Must vesi on reovesi, mis on saastatud inimeste, loomade või toidu
jäätmetega.

hall vesi

Hall vesi on reovesi riideid pesevatest pesumasinatest, duššidest, vannidest
ja valamutest. Mõnel juhul, kui see pole liiga saastunud, saab halli vett
uuesti kasutada nt tualetis vee laskmiseks või taimede kastmiseks.

sete

Tahke materjal vees, nt liiv, muda või savi. Rohke settega veel on enamasti
suur hägusus.

septikusüsteem

Vee töötlemise viis kodumajapidamise reovee tarvis, mis kasutab settimise
(septiku) paaki. Septikusüsteem võimaldab tahketel ainetel settepaaki
vajuda või „lõksu jääda“ ning vedelikel imbväljakul pinnasesse
imendumiseks jaotuda.

kanalisatsioon

Kanalisatsioon on maa-aluste torude süsteem, mis kannab reovett
kodudest, tehastest ja ettevõtetest reovee töötlemise tehasesse, kus seda
filtreeritakse, töödeldakse ja uuesti välja saadetakse.

tormi äravoolutoru

Tormi äravoolutoru kannab maa pealt äravoolu, nt tänavapesuvett ja
sulanud lund väljastuspunkti. Eraldiasuvate tormi äravoolutorude korral on
need kanalisatsioonist täielikult eraldatud ja suunatakse järvedesse,
jõgedesse, ojadesse või ookeani. Mõned linnad saadavad tormi äravoolu vee
töötlemise tehasesse, et keskkonda kahjuliku äravoolu (võimalik saaste, nt
mootoriõli teedel või väetised aedades) eest kaitsta.

kaevukaas

Eemaldatav plaat või kaas, mille kaudu saab hoolduseks ja uurimiseks
vajaliku ligipääsu kanalisatsiooni. Kaevukaaned asuvad enamasti
tänavatel ja on tehtud raskest valurauast.

imendumine/sissetung

Protsess, mille käigus vesi maapinda imendub. See võib olla sademete,
äravoolu, kastmise või muude allikate tõttu. Sissetung on termin, mis
kirjeldab ka juhust, kui äravool satub kanalisatsiooni juhuslikult ning võib
sellega kanalisatsiooni töö halvata, mille tagajärg võib olla
kanalisatsioonireostus keskkonnas.

vee töötlemise tehas

Asutus, mille eesmärk on vee kvaliteeti parandada. Kõige tavalisemad vee
töötlemise tehased muudavad pinnavett ja põhjavett kodude ja ettevõtete
jaoks kasutuskõlbulikuks (teevad joogivett) ning need, mis puhastavad
reovett nii, et seda saaks keskkonda tagasi lasta. Reovee töötlemine sisaldab
enamasti mitmeid eri samme, tavaliselt filtreerimist, õhuga töötlemist ja
settimist.

filtreerimine

Filtreerimine on protsess, mille käigus eemaldatakse veest tahke saaste,
enamasti võrkude, liivafiltrite ja puusöe abil.

õhuga töötlemine

Õhuga töötlemine on protsess, mille käigus lisatakse reoveele
hapnikku, et selle loomulikumat olekut taastada.

settimine

Settimine on protsess, mis kasutab ära gravitatsiooni või kemikaale, et
suured tahked saasteained vee töötlemise käigus välja settida, et vee
hägusust vähendada.

reoveesete

Tihke segu tahketest ainetest ja vedelikust, mis on reovee töötlemise tehase
või septikusüsteemi kõrvalprodukt. Reoveesete on tahke aines, mis on
reoveest eraldatud, see võib sisaldada saastet ja tavaliselt vabanetakse
sellest tuhastamise abil, laotades seda maa peale või põletades prügimäel.

vee soolatustamine

Vee soolatustamise liik, mis eemaldab soolasest veest soola membraani
abil. Pöördosmoosi korral suunatakse soolast vett läbi peene membraani,
mis võtab kinni lahustatud soolad ja soolajääde (või soolalahus)
eemaldatakse ja visatakse ära.

katapult (veeauru
destillatsiooni süsteem)

Katapult on vee töötlemise seade, mis on loodud leiutaja Dean Kamen’i
poolt. Seda hoiab töös Stirling’i mootor, mis töötab põleval kütusel ja on
võimeline destillatsiooni kaudu peaaegu igasugusest veest joogivett tootma.

ABIMATERJALID
FIRST® ja MTÜ Robootika ei vastuta antud veebilehtede sisu ja toimimise eest. Need on lisatud lihtsalt näideteks ja oma ideede kogumiseks. Valik
eestikeelset materjali on leitav veebiaadressil www.robootika.ee/flleesti -> Hooajamaterjalide alt!

Video
National Science Foundation
Environmental Engineer: Profiles of Scientists and Engineers
https://www.youtube.com/watch?v=k2epvAUEdCI
The University of Maryland, Baltimore County (UMBC)
What do Environmental Engineers do?
https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg
The Open University: Fresh Water Filtration:
Water Supply and Treatment in the UK
https://www.youtube.com/watch?v=dtHw5_5z51w
The Open University: Waste Water Filtration:
Water Supply and Treatment in the UK
https://www.youtube.com/watch?v=5J7Cysnluv0&list=PL361A68D81AAB6162&index=7
City of Winnipeg
Virtual Tour of a Drinking Water Treatment Plant
https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU
City of Grand Island, Nebraska
Wastewater Treatment Plant Tour - “Flush to Finish”
https://www.youtube.com/watch?v=pRaptzcp9G4
The Water Project – YouTube Channel
https://www.youtube.com/thewaterproject
water.org® – YouTube Channel
https://www.youtube.com/water
National Science Foundation Science 360
Transformational Building Design Energizes Water Recycling.
https://news.science360.gov/obj/video/b515996a-6699-44a1babd-8e94dffe714d/transformational-building-design-energizes-water-recycling-literally

Veebilehed ja artiklid

Aquapedia
Check out the Aquapedia or Water Topics sections of the Water
Education Foundation website to learn about water topics in
California, USA and beyond.
http://www.watereducation.org/water-topics
Calculate Your Water Footprint
Answer some questions to estimate how much water you really
use every day (and learn some fun facts along the way). You
might be surprised by what you discover!
http://www.gracelinks.org/1408/water-footprint-calculator
Learn About Water
The US Environmental Protection Agency provides resources
to learn about bodies of water, drinking water, wastewater, and
water quality.
https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-water
Water Science Glossary of Terms
The United State Geological Service (USGS) has a list of
water-related terms that might help you understand our
water resources.
https://water.usgs.gov/edu/dictionary.html
Melbourne Water
Melbourne (Australia) Water has numerous resources that
describe the water supply, infrastructure and resources.
https://www.melbournewater.com.au/Pages/home.aspx
The World Bank’s Water Global Practice
Launched in 2014, the World Bank’s Water Global Practice site
discusses the knowledge and implementation of water projects
from around the world.
http://www.worldbank.org/en/topic/water
The UN and Water
This United Nations sites explores the global crisis caused by
insufficient water supply to satisfy basic human needs and
growing demands on the world’s water resources to meet
human, commercial and agricultural needs.
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html
National Geographic’s Environment: Freshwater Site
This site includes numerous case studies from around the
world to help you understand the global challenges faced in
finding and protecting water for human use.
http://environment.nationalgeographic.com/environment/
freshwater/

A chemist testing
for water quality

Veebilehed ja artiklid (jätkub)
The Water Sustainability and Climate Project (WSC)
at the University of Wisconsin-Madison
The Water Sustainability and Climate Project (WSC) at the
University of Wisconsin-Madison is an integrated effort to
understand how water and the many other benefits people
derive from nature could change over time.
The project is focused on the Yahara Watershed in southern
Wisconsin, but has many scenarios and case studies that are
useful for exploring a variety of water issues.
https://wsc.limnology.wisc.edu/
What is an Environmental Engineer?
EnvironmentalScience.org’s site contains information about
environmental science education and careers, as well as vetted
research on water and other environmental issues.
http://www.environmentalscience.org/
Water Resources Research Center, University of Arizona
A research and extension unit of the College of Agriculture
and Life Sciences, the WRRC is the designated state water
resources research center for Arizona established under the
1964 Federal Water Resources Research Act. The site has a
wealth of resources for teachers and students on all types of
water resource issues.
http://wrrc.arizona.edu/
National Academy of Engineering (NAE)
The NAE has compiled a list of fourteen “Grand Challenges
for Engineering.” Providing access to clean water for the one
out of every six people living today who do not have adequate
access to water, and the one out of every three who lack basic
sanitation, for which water is needed, has been designated as
a “grand challenge.” This site contains resources and videos
that describe the global nature of these issues.
http://engineeringchallenges.org/

The Water Project
The Water Project is an organization that tries to find solutions
to the local water problems in Africa. Their web site contains
information about the challenges faced by many African
communities, and the innovative way that these challenges
are being met.
https://thewaterproject.org/
The Water Project: Teaching Tools & Resources
This Water Project site has numerous lesson plans for
grade K-12 students. The topics include water scarcity,
contamination and the local solutions used by people in
Africa to solve these difficulties.
https://thewaterproject.org/resources/
water.org ®
water.org is a non-profit dedicated to finding clean water and
sanitation solutions for communities in Africa, Asia, Latin
America and the Caribbean. This site has case studies and
other resources that detail the struggle to maintain a reliable
source of clean drinking water in many parts of the world.
http://water.org/

Raamatud
How Did That Get to My House? Water
By Nancy Robinson Masters, Cherry Lake Publishing (2014)
What’s Up® With Conserving Water
Channing Bete Company
National Geographic Kids: Water
Melissa Stewart, National Geographic Society (2014)

US Environmental Protection Agency (EPA)
The water topics page of the US EPA site provides detailed
information on preventing water contamination, water
treatment and water conservation.
https://www.epa.gov/environmental-topics/water-topics

reovee puhastusjaam

KÜSIGE EKSPERDILT
Ekspertidega rääkimine (inimesed, kes töötavad selleaastase Võistluse teema alal) on meeskonnale
suurepärane viis:
• Selle hooaja teema kohta juurde õppida.
• Saada ideid oma HÜDRODÜNAAMIKASM probleemi jaoks.
• Avastada allikaid, millest võib uurimuse juures abi olla.
• Saada tagasisidet oma uuendusliku lahenduse kohta.

Näiteid ekspertidest
Kaaluge ühenduse võtmist inimestega, kes töötavad järgnevatel ametikohtadel. Meeskond võib
proovida sellesse nimekirja veel ametikohti juurde lisada. Paljude ettevõtete, professionaalsete
ühenduste, valitsuste ja ülikoolide veebileheküljed pakuvad ekspertide kontaktinformatsiooni.
Amet
Keskkonnateadlane

Mida nad teevad
Keskkonnateadlased kasutavad
inseneeriat, mullateadust, bioloogiat
ja keemiat, et töötada välja lahendusi
keskkonna- ja loodusvaradega seotud
probleemidele.
Ehitusinsenerid kavandavad, ehitavad,
teostavad järelvalvet, hoiavad töös ja
hooldavad suuremahulisi
infrastruktuuriprojekte nagu sillad,
tammid ja veevarude- ning
kanalisatsioonisüsteemid.
Keskkonnajärelvalve spetsialistid
jälgivad, et ettevõtted ja omavalitsused
järgivad seadusi ja regulatsioone, mille
eesmärk on kaitsta vett, keskkonda ja
loodusvarasid. Enamus neist töötab
valitsuse heaks, kuid mõned töötavad
ka eraettevõtetele.

Kus nad töötavad
Valitsusasutused, eraettevõtted
(kus on tagatud vastavus
seaduste ja regulatsioonidega)

Vee töötlemise
tehase juhataja

Vee töötlemise tehase juhataja hoiab
töös hooneid, mille eesmärk on vee
kvaliteeti parendada. Vee töötlemise
tehased saab enamasti jaotada
kaheks: need, mis teevad joogivett
kodude ja ettevõtete jaoks, ning
need, mis töötlevad reovett enne
selle uuesti keskkonda laskmist.

Enamasti kohalikud
omavalitsused

Avalike
kommunaalteenuste
direktorid

Nemad vastutavad teatud linna või
piirkonna joogivee jaotuse, reovee
kogumise ja vee töötlemise
süsteemide eest.

Enamasti kohalikud
omavalitsused

Hüdroloog

Hüdroloog on teadlane, kes uurib,
kuidas vesi Maal voolab ja Maaga
vastastikku toimib.

Valitsusagentuurid,
ülikoolid, keskkonnaalaste
konsultatsioonide firmad

Ehitusinsener

Keskkonnajärelvalve
spetsialist

Valitsusasutused,
eraettevõtted

Valitsusasutused, rahva
tervisega seotud asutused,
eraettevõtted (kus on tagatud
vastavus seaduste ja
regulatsioonidega)

Näiteid ekspertidest (jätkub)

Keda te teate?

Mida küsida?

Kasutage eeltoodud ekspertide nimekirja ideede
saamiseks. Proovige leida inimesi, kes oma töös
vett uurivad, transpordivad, puhastavad või
kasutavad. Mõelge tehnoloogiale, mida inimesed
veega tegelemiseks kasutavad. Kes selle tehnoloogia

Meeskond peaks intervjuuks ette valmistama rea
küsimusi. Kui mõtlete, milliseid küsimusi küsida:

Üks parimad töövahendeid Projekti juures on teie
oma meeskond. Mõelge veidi – keda te teate? On
päris suur võimalus, et keegi teie meeskonnast teab
mõnda eksperti, kes mõnel viisil veega töötab.
Meeskonnaliikmed võivad mõelda perekonnale,
sõpradele või mentoritele – kes neist töötavad
töökohal, mis hõlmab mingil viisil vett?
Koostage nimekiri inimestest, keda meeskond
intervjueerida sooviks.

Kuidas küsida?
Rääkige oma ekspertide nimekirjast meeskonnana
ja valige üks või enam, kes võiks aidata meeskonnal
rohkem teada saada selle kohta, kuidas inimesed
vett kasutavad. Meeskond võiks iga eksperdi kohta
väikese taustauuringu teha, et teada saada, kuidas
see isik selleaastase teemaga oma töös kokku
puutub ja mõelda küsimustele, mida meeskond
intervjuu ajal küsida soovib.
Järgmiseks peaks valitud ekspertidega ühendust
võtma. Rääkige neile veidi FIRST® LEGO® League
programmi kohta. Andke eksperdile meeskonna
uurimusega seonduvatest eesmärkidest teada ja
küsige luba intervjuuks.

• kasutage uurimistööd, mida meeskond seniseks
on teinud, et leida sobivaid küsimusi eksperdi
eriala kohta. Oluline on küsida küsimusi, millele
inimene vastata saab.
• hoidke kogu aeg mõtetes meeskonna Projekti
eesmärki. Küsige küsimusi, mis aitavad teie
teema kohta rohkem teada saada ja uuenduslikku
lahendust kavandada.
• küsimused peaksid olema lühikesed ja
konkreetsed. Mida otsekohesemad te olla
suudate, seda tõenäolisemalt kasuliku vastuse
saate.
• ÄRGE paluge eksperdil teie uuenduslikku
lahendust kavandada. Meeskonna lahendus peab
olema meeskonnaliikmete töö. Kui teil juba on
lahendus olemas, siis võib eksperdilt paluda
sellele tagasisidet.
•Intervjuu lõpus küsige luba eksperdiga
vajadusel uuesti ühendust võtta. Võib-olla tuleb
hiljem veel küsimusi pähe. Võib-olla on ekspert
meelsasti nõus uuesti kohtuma või teile
ringkäiku tegema. Ärge kartke küsida. Viimaks,
ärge unustage intervjuu ajal Sõbralikku
Professionaalsust® välja näidata ja tänage
eksperti tema aja eest!

Robotimäng
2017/2018 Robotimängu reeglid
JUHTPÕHIMÕTTED
JP1 – SÕBRALIK PROFESSIONAALSUS®Te olete “Sõbralikud professionaalid”. Te võistlete
keeruliste PROBLEEMIDEGA, koheldes samas
INIMESI austuse ja lahkusega – nii enda
meeskonnaliikmeid kui ka teiste meeskondade
liikmeid. Kui teie peamine eesmärk FLL
võistlusest osavõtmiseks on see võistlus ära võita,
siis olete ilmselgelt vales kohas!
JP2 – TÕLGENDAMINE
• Kui kindlat detaili pole mainitud, siis see ei
oma tähtsust.
• Robotimängu tekst tähendab täpselt ja ainult
seda, mida see ütleb!
• Kui mingile sõnale pole antud tähendust, siis
kasutage selle tavapärast tähendust.
JP3 – KAHTLUSEST KASU SAAMINE - Kui
kohtunik leiab, et mingis situatsioonis on ühele
või teisele poole raske otsust teha, siis antakse
õigus meeskonnale. Sellise olukorra tekkimist ei
tohi kasutada strateegiana!
JP4 – VARIEERUVUS - Meie varustajad,
annetajad ja vabatahtlikud pingutavad kõvasti, et
kõik väljakud oleksid korrektsed ja identsed,
samas peab alati olema valmis pisikesteks
erinevusteks ja varieeruvuseks. Varieeruda
võivad külgseinad, valgustus ja matil olevad
kortsud. Püüdke sellega oma roboti ehitamisel
arvestada.
JP5 - INFORMATSIOONI PRIORITEETSUS
• Kui tekib konflikt mänguinfo allikate vahel, siis
prioriteetne järjestus on (alustades tugevaimast).
#1 = Hetkel kehtiv Robotimängu UUENDUSTE
TEKST
#2 = MISSIOONIDE JA VÄLJAKU
KIRJELDUSE TEKST
#3 = REEGLID
#4 = KOHALOLEVA PEAKOHTUNIKU
OTSUS. Siinkohal teeb kohtunik oma otsused
heas usus ja peab alati silmas reeglit JP3

• Pilte ja videoid ei võeta arvesse, v.a. kui tekstides #1,
#2 või #3 on viidatud vastupidi.
• E-maile ja foorumi kommentaare ei võeta arvesse,
isegi kui need on ametlikest allikatest pärit.

Definitsioonid
D01 - MATŠ - Matši ajal mängivad kaks
meeskonda kahel väljakul külg-külje kõrval
üksteise vastas.
• Robot alustab üks või enam kordi baasist ja
proovib sooritada nii palju missioone kui
võimalik.
• Matš kestab 2 ja pool minutit ning vahepeal
kella seisma ei panda.
D02 - MISSIOON - Missiooniks loeme punkte
kaasa toovaid ülesandeid. Missioonid on
kirjeldatud nõuetena.
• Enamus nõudeid on TULEMUSED, mis peavad
olema kohtunikule nähtavad matši LÕPUS.
• Mõned nõuded on meetodid, mille TÄITMIST
peab nägema kohtunik SEL HETKEL, KUI
NEED TOIMUVAD.
D03 - VARUSTUS - Varustuseks loeme kõike,
mis VÕETAKSE missioonidega seotud
tegevusteks matšile kaasa.
D04 - ROBOT – Robot on LEGO
MINDSTORMS kontroller ja kõik sellega hetkel
seotud varustus, mis pannakse sinna käsitsi ja
võetakse ära ka käsitsi.
D05 - MISSIOONIMUDEL – Missioonimudel
(mudel) on igasugune LEGO element või ehitis,
mis on võistlema saabudes JUBA VÄLJAKUL.
D06 - VÄLJAK - Väljakuks nimetame kohta, kus
toimub Robotimäng. See koosneb laua peal olevast
väljakumatist, selle peale asetatud
missioonimudelitest ning laua sisemistest seintest.
Väljak asetseb laua peal. Baas on väljaku osa.
Rohkem informatsiooni leiate väljaku kirjeldusest.

Definitsioonid (jätkub)
D07 - BAAS - Baasiks nimetatakse väljaku sisemist veerandringi, mis ulatub sisemiste lõuna- ja lääne
külgseinteni, ent mitte kaugemale ja sellel puudub lagi! All olev joonis defineerib baasis TÄIELIKULT
SEES oleva juhu, ent kehtib ÜKSKÕIK MILLISE ala kohta.

JAH

(TÄIELIKULT SEES)

JAH

(TÄIELIKULT SEES)

EI

OSALISELT SEES

EI

EI

(OSALISELT SEES) (OSALISELT SEES)

D08 - KÄIVITUS – Käivitamiseks nimetatakse
olukorda, kui olete robotiga vajalikud
toimingud teinud ja saadate ta teele.
D09 - KATKESTAMINE – Katkestamiseks
nimetatakse olukorda, kui puutute robotit peale
käivitamist.

EI

EI

(VÄLJAS)

(VÄLJAS)

D10 - TRANSPORTIMINE – Kui asja (ükskõik,
mida) eesmärgipäraselt/strateegiliselt…
• võetakse selle asukohast ja/või
• liigutatakse uude kohta ja/või
• lastakse uues kohas vabaks
siis seda transporditakse. Transportimine lõppeb,
kui transporditav asi ei ole enam kontaktis sellega,
mis seda transportis.

VARUSTUS, TARKVARA JA INIMESED
V01 – KOGU VARUSTUS – Kogu varustus peab olema tehtud LEGO originaalelementidest ja olema
originaalolekus.
Erand: LEGO nööre ja voolikuid võib lõigata lühemaks.
Erand: Programmide järjestuse märkmed võivad olla paberil, väljakust eemal.
Erand: Robotil võib omada tuvastamiseks mittenähtavas kohas markeeringut.
V02 - KONTROLLER – Matšile tulles võib kaasas olla AINULT üks kontroller.
• Kasutada võib ainult allpool piltidel näidatud kontrollereid. (Erand: Värvus).
• KÕIK ülejäänud kontrollerid tuleb jätta Meeskonnaalasse.
• Roboti kaugjuhtimine või sellele kaugelt info saatmine (nt. Sinihamba abil) on võistlusalas KEELATUD.
• See reegel limiteerib ühe matši ajal kasutama ainult ÜHTE robotit.

EV3

NXT

RCX

V03 - MOOTORID – Matši ajal tohib korraga kasutada kuni NELJA mootorit.
• Kasutada tohib AINULT joonistel näidatud mootori tüüpe.
• Kasutada tohib mitut sama tüüpi mootorit, aga nende koguarvuks peab jääma NELI.
• Kõik teised mootorid tuleb jätta Meeskonnaalasse – ERANDEID POLE.

NXT

RCX

VARUSTUS, TARKVARA JA INIMESED (jätkub)
V04 – VÄLISED ANDURID – Kasutada tohib nii palju andureid, kui soovi on.
• Kasutada tohib ainult neid tüüpi andureid, mis on kirjeldatud allpool.
• Ühest tüübist võib kasutada mitut andurit.

EV3 KALLUTUS

NXT KAUGUSE

RCX PÖÖRETE

V08 – ROBOTI TEHNIKUD/OPERAATORID
• Korraga võib võistlusväljaku juures olla kaks roboti tehnikut/operaatorit.
o Erand: Väga keerulise hädaabi korral võivad teised hetkeks appi parandama tulla ja siis
jällegi eemale minna.
• Ülejäänud meeskond peab seisma turniiri korraldajate poolt määratud kohas, kus neil peab olema
võimalus roboti tehnikute väljavahetamiseks, kui niimoodi kokku lepitud.

MÄNG
M09 – ENNE KELLA KÄIVITAMIST – Kui olete
õigel ajal võistlusväljaku äärde jõudnud, siis
antakse teile vähemalt 1 minut ettevalmistuseks.
Selle aja jooksul on lubatud…
• Paluda kohtunikul veenduda, et mingi
kindel missioonimudel või kogu väljak on
õiges asendis/konditsioonis ja/või
• kalibreerida soovitud kohas oma värvi/
valgusandurit.
M10 – KÄITUMINE MATŠI AJAL
• Väljakul olevaid elemente on keelatud
puutuda enne kui need on TÄIELIKULT
BAASIS.
Erand: Robotiga võib suhelda igal ajal
(väljaspool baasi suhtlemise eest saab
karistuse).
Erand: KOGEMATA roboti küljest
pudenenud jupid võib igal ajal ükskõik kus
üles korjata.
• Ükski ese ei tohi isegi mitte osaliselt liikuda
üle baasi joone teiepoolse lükkamise
tulemusena.
Erand: Loomulikult tohib robotit
KÄIVITADA.
Erand: Asjade käitlemine, liigutamine ja
HOIUSTAMINE väljaspool väljakut on igal
ajal lubatud.
Erand: Kui miski kogemata baasi piirjoone
ületab, siis on õigus see rahulikult tagasi
tõsta.
• Kõik, mida robot väljakul muudab (heaga
või halvaga) või mille baasist täielikult välja
jätab, jäetakse selliselt, va juhul kui robot
seda uuesti muudab. Mitte kunagi ei panda
matši ajal asju „tagasi“ oma kohale.
M11 – MISSIOONIMUDELITEGA
TOIMETAMINE
• Missioonimudeleid on keelatud isegi
korraks lahti võtta.
• Kui kinnitate missioonimudeli külge midagi
või missioonimudeli millegi külge (ka
roboti), siis peate veenduma, et kui kohtunik
palub teil missioonimudeli üles tõsta, siis
kinnitatud ese ei tohi kaasa tulla.
M12 - HOIUSTAMINE
• Täielikult baasis olevaid asju võib hoiustada
väljaspool väljakut. Need peavad jääma laua/
puki peale kohtuniku silma alla.
• Kõiki väljaspool lauda hoiustatud asju
loetakse olevat TÄIELIKULT BAASIS .

M13 - KÄIVITAMINE – Õige käivitamine
(taaskäivitamine) on selline:
• VALMISOLEK
o Robot ja kõik, mida robot hakkab
kohe liigutama või kasutama,
peavad mahtuma TÄIELIKULT
BAASI ja mitte olema kõrgemad
kui 30,5 cm.
o Kohtunik näeb, et väljakul ei liigu
midagi ja robot koos asjadega on
täielikult baasis.
• LÄKS!
o Programmi käivitamiseks sirutage
käsi nupu vajutamiseks või anduri
aktiveerimiseks.
MATŠI ESIMENE KÄIVITUS – Siinkohal on
väga tähtis täpne ajastus. Käivitamise täpne
moment on siis kui algab viimane sõna/heli,
nagu näiteks „Tähelepanu, valmis olla, START“
või PIIIP!
M14 – KATKESTAMINE – Roboti töö
KATKESTAMISEL tuleb see koheselt peatada.
*Seejärel võtke rahulikult taaskäivitamiseks oma
robot (kui muidugi soovite taas käivitada).
Roboti ja ükskõik millega, mida see parajasti
transportis, juhtub vastavalt katkestamise
asukohale nii:
• Robot
- Oli täielikult baasis:
Taaskäivitatakse
- Polnud täielikult baasis: Taaskäivitatakse
+ Karistus*
• Transporditav ese
- Täielikult baasis:
Jäetakse endale
- Polnud täielikult baasis: Antakse
kohtunikule
*KARISTUS on kirjeldatud MISSIOONIDE
juures.
M15 – RASKUSTES ROBOT – Kui väljakul
toimetav robot, mida EI OLE KATKESTATUD,
kaotab transporditava eseme, tuleb sellel esemel
lasta rahulikult oma kohale jääda. Olenevalt selle
transporditava eseme asukohast juhtub nii:
• Transporditud ese
- Täielikult baasis:
Jäetakse endale
- Osaliselt baasis:
Antakse
kohtunikule
- Täielikult baasist väljas: Jäetakse sinna

MÄNG
M16 - HÄIRIMINE
• Teise meeskonna negatiivne mõjutamine
on keelatud, va juhul kui mingi kindla
missiooni juures on kirjeldatud teisiti.
• Teie või teie roboti tegevuse tõttu vastasel
luhta läinud missioon loetakse tehtuks ja
vastane saab punktid
M17 – VÄLJAKU KAHJUSTUS
• Kui robot eraldab takjakinnituse või lõhub
missioonimudeli, mille tõttu missiooni
tegemine muutub lihtsamaks ja
võimalikuks, siis punkte ei saa.
M18 – MATŠI LÕPP – Matši lõppedes tuleb
kõik jätta oma kohale.
• Kui robot veel liigub, siis peatage see NII
KIIRESTI KUI VÕIMALIK ja jätke oma
kohale (Pärast lõppu tehtud muudatused ei
lähe arvesse)
• Pärast seda tuleb väljakust käed eemal
hoida niikaua, kuni kohtunik annab käsu
väljak korda seada.

M19 – PUNKTIDE SAAMINE
• PUNKTILEHT – Missioon missiooni haaval vaatate
koos kohtunikuga üle, mis missioonid on tehtud ja
mis mitte.
o Kui olete punktidega rahul, siis allkirjastate
punktilehe ja seejärel on punktileht ja
tulemus lõplik!
o Kui te aga pole millegagi rahul, siis teeb
Peakohtunik viimase otsuse.
• TÄHTSUS – Auhindade ja edasipääsemise
arvestuses läheb arvesse ainult kolmest ametlikust
matšist saadud PARIM punktiskoor. Kui peetakse
finaale, siis nende punktid on lihtsalt lõbuks ja ei
otsusta midagi.
• VIIK – Viigi puhul vaadatakse teist ja kolmandat
parimat tulemust. Kui ka sellisel juhul ei leita
paremat, siis otsustab turniiri korraldaja edasise
käigu.

MUUDATUSED 2017 AASTAL
• Definitsioon "transportimine" on
muudetud ja ei pea hõlmama robotit.
• Roboti käivitamisel on maksimaalne
kõrgus.

2017/2018 Robotimängu missioonid

MISSIOONIDE JAOKS…
*Tärnid tähendavad, et nõutud on konkreetne MEETOD, mille kasutust peab nägema kohtunik.
Allajoonitud tingimused peavad olema matši LÕPUS nähtavad.
M01 – TORU
EEMALDUS
Eemaldage Katkine Toru
nii, et see on täielikult
Baasis.
20 punkti
M02 - VEEVOOL
*Toimetage Suur Vesi
(max 1 kord) teise
meeskonna platsile
*ainult Pumbasüsteemi
kraani/kraane keerates.
25 punkti

M03 – PUMBA LISA
Liigutage Pumba Lisa
niimoodi, et see
puudutab matti ja see
on täielikult Pumba
Lisa sihtmärgil. 20
punkti

PUNKTID

M04 - VIHM
Tehke nii, et
vähemalt üks Vihm
Vihmapilvest välja
tuleks.
20 punkti

PUNKTID

M05 - FILTER
Liigutage Filtrit
põhjasuunas, kuni
lukuriiv kukub alla.
30 punkti
PUNKTID

PUNKTID

PUNKTID

M06 – VEE
TÖÖTLEMINE
Pange Vee
Töötlemise mudel
Suurt Vett väljutama
*ainult Tualeti kangi
liigutades.
20 punkti

PUNKTID

2017/2018 Robotimängu missioonid (jätkub)
M07 - PURSKKAEV
Pange Purskkaevu keskmine kiht silmnähtavalt
kõrgemale tõusma ja seal peatuma, ainult tänu
Suurele Veele hallis vannis. 20 punkti

EI

M09 - KOLMJALG
Liigutage kontrollkaamera Kolmjalga, nii et see on
OSALISE SKOORI SAAMISEKS: osaliselt
emmal-kummal Kolmjala sihtmärgil, nii et kõik
jalad puudutavad matti. 15 punkti
TÄISPUNKTIDE SAAMISEKS: täielikult emmalkummal Kolmjala sihtmärgil, nii et kõik jalad
puudutavad matti. 20 punkti

PUNKTID

M08 - KAEVUKAANED
Pöörake Kaevukaas(ned) ümber, nii, et nende asend
on silmnähtavalt rohkem kui vertikaalne *ilma selle/
nende Baasi jõudmata. 15 punkti IGA KAANE EEST
Iga kaane eest saab eraldi punkte.

PUNKTID

PUNKTID

BOONUSEKS: Ülalpool kirjeldatud
kaevukaante eest saab kuni 30 punkti
LISAKS mõlemad kaaned täielikult eraldi
Kolmjala sihtmärkidel. 30 punkti lisaks

BOONUS LISATUD

BOONUST EI SAA

TÄISPUNKTID

OSALISED PUNKTID

OSALISED PUNKTID

EI

M10 – TORU VAHETUS
(Paigaldage esmalt baasis soovi korral
Valikuline Rõngas)
Liigutage Uut Toru, nii et see oleks seal, kust
katkine toru alustas, täielikus/lamedas kontaktis
matiga. 20 punkti

“TÄIELIK LAME KONTAKT”

PUNKTID

PUNKTID

EI

2017/2018 Robotimängu missioonid (jätkub)
M11 – TORU EHITUS (Paigaldage esmalt baasis
soovi korral Valikuline Rõngas)
Liigutage Uut Toru, nii et see on
OSALISE SKOORI SAAMISEKS: osaliselt sihtmärgil
täielikus/lamedas kontaktis matiga. 15 punkti
TÄISPUNKTIDE SAAMISEKS: täielikult sihtmärgil
täielikus/lamedas kontaktis matiga. 20 punkti

M13 - LILL
Pange lill silmnähtavalt kõrgemale tõusma ja seal
püsima, ainult tänu pruunis potis olevale Suurele
Veele. 30 punkti

PUNKTID

EI

OSALISED PUNKTID

PUNKTID

TÄISPUNKTID
M12 - MUDA
Liigutage Muda, nii et see puudutab nähtavat
puitosa ükskõik millisest kuuest joonistatud
aiakastist. 30 punkti

PUNKTID

PUNKTID

BOONUS LISATUD

BOONUSEKS: Saage ülalpool toodud kirjelduse
kohaselt punktid KOOS vähemalt ühe Vihmaga
lillas osas, mis puudutab ainult Lille mudelit. 30
punkti lisaks
M14 - KAEV
Liigutage Kaevu nii, et see puudutab matti ja see
puude on
OSALISE SKOORI SAAMISEKS: osaliselt
Kaevu sihtmärgil. 15 punkti
TÄISPUNKTIDE SAAMISEKS: täielikult Kaevu
sihtmärgil. 25 punkti

PUNKTID

TÄISPUNKTID

EI

OSALISED

TÄISPUNKTID

2017/2018 Robotimängu missioonid (jätkub)
M15 - TULEKAHJU
Kustutage tuli *ainult seetõttu, et Tuletõrjemasin rakendab otsest jõudu Maja kangile. 25 punkti

PUNKTID
M16 – VEE KOGUMINE
Liigutage või püüdke Suur Vesi ja/või Vihmavesi (max. 1 Vihm; mitte Must Vesi), nii et see puudutab matti
Vee sihtmärgil *nii et sihtmärk ei jõua ühelgi hetkel valge piirava jooneni, nagu näidatud allpool. Vesi võib
sihtmärki ja/või teist vett puudutada, kuid mitte midagi muud puudutada või millegi muu poolt juhitud olla.
Iga veemudeli eest antakse eraldi punkte.
---vähemalt üks Vihm: 10 punkti
---Suur Vesi: 10 punkti IGA ÜKSIKU eest

PUNKTID:
VÄHEMALT ÜKS VIHM

PUNKTID:
KAKS SUURT VETT

PUNKTID:
ÜKS SUUR VESI

PUNKTID:
VÄHEMALT ÜKS VIHM

PUNKTID:
KAKS SUURT VETT

BOONUSEKS: Saage punkte vähemalt ühe Suure Vee eest selle sihtmärgil ülalkirjeldatud viisil
LISAKS üks peal, mis ei puuduta mitte midagi muud peale teise Vee. 30 punkti (maksimaalsed boonuspunktid)

BOONUSPUNKTE EI SAA

2017/2018 Robotimängu missioonid (jätkub)
M17 - KATAPULT
Liigutage Katapulti, nii et see on täielikult oma
sihtmärgil. 20 punkti

PUNKTID

M18 - KRAAN
Muutke veetase silmnähtavalt rohkem siniseks
kui valgeks vaadatuna tassi kohalt *ainult Kraani
käepidet pöörates. 25 punkti

PUNKTID
PUNKTID

PUNKTID

EI

EI

EI
BOONUSEKS: Saage ülaltoodud kirjelduse
kohaselt punktid
KOOS Musta Vee ja Vihmaga täielikult
Katapuldi sihmärgil. 15 punkti lisaks

BOONUSPUNKTID

BOONUSPUNKTID

KARISTUSED –Enne matši algust eemaldab kohtunik
väljakult kuus punast Karistusketast ja hoiab neid enda
juures. Kui te robotit katkestate, asetab kohtunik ühe
eemaldatud ketastest kagus asuvasse valgesse
kolmnurka ning see on püsiv ja puutumatu
Katkestuskaristus. Kokku on võimalik saada kuni kuus
sellist karistust, igaüks neist annab -5 punkti.

Roboti disaini (RD) kokkuvõte
Insenerid kasutavad tihti “kokkuvõtet”, mis toob lühidalt esile toote või projekti olulised osad. Teisiti öeldes:
RD eesmärgiks on robotidisaini kohtunikele anda lühike ülevaade teie roboti olulistest osadest ning roboti
tähtsamatest oskustest.

Mõnes riigis on teatud turniiridel RD kokkuvõte kohustuslik ja teistes mitte. Mõlemal juhul annab
RD kokkuvõte hea ülevaate tehtud robotist ja disainiprotsessist. Kui te pole kindlad, kas teie regiooni
turniiridel on RD kokkuvõte kohustuslik või ei, siis palun küsige sellekohast infot otse turniiri
korraldajatelt.
Erinevalt Põhiväärtuste plakatist ei tule RD jaoks
meeskonnal valmistada postrit või plakatit. Samas,
kui teil on soov jagada pilte ja mõtteid oma roboti
disaini protsessist, programmeerimisest,
strateegiast jne, siis RD esitlus on selleks õige koht.
Kogu esitlus koos proovisõiduga ei tohiks võtta
rohkem aega kui 4 minutit. Kui olete RD esitluse
ära teinud, esitavad kohtunikud teie meeskonnale
küsimusi. RD esitlus võiks sisaldada järgmist:
1. Faktid roboti kohta: Jagage kohtunikega
natuke teavet teie roboti kohta, näiteks
sensorite arv ja tüübid, veermiku jõuosa ehitus,
robotile kinnitatavate lisade arv. Kohtunikud
tahaksid samuti teada, missugust
programmeerimiskeelt te kasutasite,
programmide arvu, iga programmi poolt
kasutatava mälu mahtu ning seda, missugune
on teie kõige paremini töötav missioon.
2. Disaini detailid:
a. Lõbus: Kirjeldage, missugused roboti osad
on kõige lõbusamad või huvitavamad, aga
ka, missugust osa oli kõige keerulisem luua.
Kui teie robotil on nimi, siis kuidas ja miks
just see nimi leiti? Kui teie meeskonnal on
roboti kohta mõni äge lugu, siis jagage seda
lugu kindlasti!
b. Strateegia: Selgitage oma meeskonna
strateegiat ja missioonide valimise ja
ettevalmistamise mõttekäiku. Rääkige
natuke, kui edukas oli robot teie valitud
missioonide täitmisel. Kohtunikud
soovivad kuulda, mis ja miks on teie
lemmikmissioon.

c. Disainimise protsess: Kirjeldage, kuidas
teie meeskond roboti kavandas ning kuidas
te oma kujundust aina paremaks tegite.
Jagage lühidalt seda, kuidas erinevad
meeskonnaliikmed osalesid disaini loomisel
ja kuidas te kõiki mõtteid roboti disaini
kaasasite.
d. Mehaaniline disain: Selgitage kohtunikele
roboti põhistruktuuri. Rääkige, kuidas te
kindlustasite roboti vastupidavuse ning
kuidas tegite lihtsaks roboti parandamise ja
sellele lisamoodulite kinnitamiseeemaldamise. Rääkige kohtunikele, kuidas
teie robot liigub ning missuguseid
lisamooduleid ja mehhanisme see oma töös
ja missioonide lahendamisel kasutab.
e. Programmeerimine: Kirjeldage, kuidas te
järjepidevate heade tulemuste saamiseks
oma robotit programmeerisite. Selgitage,
kuidas te oma programmid organiseerisite
ja dokumenteerisite. Mainige ka, kas ja
kuidas teie programmid roboti asukoha
määramiseks võistlusmatil sensoreid
kasutavad.
f. Innovatsioon: Kirjeldage roboti neid
omadusi, mis teie arvates on erilised,
teistsugused või eriliselt nutikad.
3. Proovisõit: Näidake kohtunikele, kuidas
teie robot töötab, lastes sellel täita mõne teie
poolt valitud missiooni. Palun ärge tehke tervet
võistlussõitu, sest kohtunikud vajavad aega ka
küsimuste küsimiseks.

Kust saada lisainformatsiooni?
• Leidke lisainformatsiooni FIRST LEGO League Eesti veebilehelt:
www.robootika.ee/flleesti
• Kontrollige regulaarselt robotimängu uuendusi aadressil: www.firstlegoleague.org/
challenge. Siia postitavad FIRST LEGO League korraldajad erinevaid selgitusi. Uuendused
lükkavad ümber selles dokumendis kirjeldatu ja turniiridel võetakse seda arvesse.
• Hindamisruumis hinnatakse teie meeskonda hindamislehe alusel. Hindamislehed on leitavad
siit: www.robootika.ee/flleesti -> Mis see on?
• Igal meeskonnal on turniiril õigus osaleda kolmel Robotimängu matšil. Vihjeid, kuidas ehk
paremini Robotimängus hakkama saada ja vihjeid kogenud juhendajatelt leiate Juhendaja
käsiraamatust. Selle leiate samuti FIRST LEGO League Eesti veebikodust!
• Kui olete täiesti uus tulija, siis tutvuge kindlasti ka FIRST LEGO League allikate lehega, kust
leiate videoid, vihjeid, nõuandeid ja erinevaid uustulnukale mõeldud veebilinke.

Märkused!

http://www. irstlegoleague.org
http://www. irstinspires.org

https://www.robootika.ee/flleesti
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