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FIRST ® Põhiväärtused
Põhiväärtused on FIRST® südameks. Põhiväärtuseid omaks võttes õpivad osalejad, et
sõbralik võistlus ja ühine kasu ei ole eraldiseisvad eesmärgid ning üksteise aitamine on
meeskonnatöö alustala. Tutvuge uute FIRST põhiväärtustega üheskoos ning arutage
need uuesti läbi, kui vajadus tekib.
Me väljendame FIRST® Sõbraliku Professionaalsuse® ja Konkureeriva Koostöö®
mõtteviise oma Põhiväärtuste kaudu:
ĥĥ Avastus:

Me uurime uusi oskusi ja ideid.

ĥĥ Innovatsioon:
ĥĥ Mõju:

Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.

Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.

ĥĥ Kaasamine:

MÄRKUS:
FIRST ® LEGO® League
Põhiväärtused on uuendatud
aastal 2018. Palun jätke meelde, et
enam ei ole FIRST-i programmidel
eraldiseisvaid põhiväärtusi.
Need on asendatud üldiste
FIRST-i Põhiväärtustega ja
on kõigil programmidel sama!

Me austame üksteist ja mõistame erinevusi.

ĥĥ Meeskonnatöö:
ĥĥ Lõbu:



Koos töötades oleme tugevamad.

Me naudime ja tähistame oma tööd!

Põhiväärtuste plakat
Põhiväärtuste plakat aitab meeskonnal teie ainulaadset lugu rääkida. Eestis peab
Põhiväärtuste plakati valmistama finaaliks, eelvoorudes ei ole plakati valmistamine ametlik
nõue.

Plakati koostamise sammud
1. Arutage, kuidas teie meeskond hooaja jooksul põhiväärtusi nii meeskonnatöös kui
igapäevaelus kasutas. Pange näited kirja.
2. Palu meeskonnal teie koostatud nimekirjast valida välja need näited, mis tõstavad
allpoololevaid spetsiifilisi Põhiväärtuste valdkondi esile. Nende kategooriate hindamine
on hindajatele tavaliselt kõige suuremaks väljakutseks. Plakat aitab teie meeskonnal
oma õnnestumisi organiseeritud kujul esitleda.

PÕHIVÄÄRTUSTE PLAKAT:
On meeskonnale väga heaks
tööriistaks, mis aitab neil
tähelepanu pöörata selele, kuidas
nad kohtumiste ajal ja väljaspool
põhiväärtusi järgivad. Uurige turniiri
korraldajatelt, kas Põhiväärtuste
plakati kaasavõtmine Põhiväärtuste
hindamisele on kohustuslik või ei.

c. Avastamine: tooge näiteid hooaja jooksul tehtud avastustest, mis ei tulenenud
soovist teenida võistlusel plusspunkte või auhinda võita. Näidake hindajatele,
kuidas meeskond hooaja jooksul kõiki kolme FIRST LEGO League komponenti
(Põhiväärtused, Projekt ja Robotimäng) tasakaalus hoidis, eriti kui huvi ja
tähelepanu kippus koonduma vaid ühele osale.
d. Lõimimine: tooge näiteid, kuidas meeskonnaliikmed põhiväärtusi ja muud FIRST
LEGO League käigus õpitut meeskonnavälises elus rakendasid. Kirjeldage, kuidas
liikmed uusi ideid, oskusi ja võimeid igapäevaeluga ühendasid.
e. Kaasamine: Kirjeldage, kuidas meeskonnas kõigi ideid kuulati, nendega arvestati
ning kõiki liikmeid väärtustati. Jagage hindajatega enda kogemust, kuidas koos
töötades saavutati rohkem, kui see eraldi tegutsedes võimalik olnuks.
d. Konkureeriv koostöö: Näidake, kuidas teie meeskond sõbraliku konkurentsi
põhimõtet au sees hoiab. Kirjeldage, kuidas meeskond pakkus abi ja/või sai
abi teistelt meeskondadelt ning kuidas liikmed üksteisel ja teistel meeskondadel
potentsiaalselt pingeliseks võistluseks valmistuda aitavad.
e. Muu: Kasutage plakati keskosa, et demonstreerida veel midagi ülejäänud
põhiväärtuste kohta. Võimalusi on mitmeid - tuua näiteid meeskonnavaimust,
austusest või meeskonnatööst.
3. Meeskond koostab oma Põhiväärtuste plakati. Üks võimalik variant on näidatud
allpool. Plakati üleüldised mõõtmed ei tohiks ületada etteantud piire. Kindlasti võib see
olla väiksem, eriti kui tuleb palju reisida. Plakat võib olla kokku rullitud või kohapeal
kokkupandav.

Tahate rohkem teada? Külastage https://www.firstlegoleague.ee.

FIRST ® LEGO® League || 2018/2019 Väljakutse juhend || Lehekülg 3

Mitte kõrgem kui 91cm

Avastamine

Kaasamine

Meeskonna nimi

Teised Põhiväärtuste
kategooriad

Lõimimine

(Näiteks: Austus ja Meeskonnavaim)

Konkureeriv koostöö®

Mitte laiem kui 123cm


ĥĥ Meeskonda

hinnatakse hindamisruumis ühtse hindamislehe alusel. Põhiväärtuste
hindamise info ja hindamislehe leiate siit https://www.firstlegoleague.ee/fll/mis-onfll2/hindamislehed/.
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Mõelge selle projekti peale
Tortiljad kosmoses
Dr. Rodolfo Neri Vela uskumatu karjäär inseneri
ja teadlasena jõudis uuele tasemele, kui ta 1985.
aastal esimese mehhiklasena kosmosesse
reisis. Kosmosesüstiku Atlantis pardal aitas ta
kommunikatsioonisatelliite asukohtadele paigaldada,
viibis avakosmoses ja viis läbi mitmeid katseid. Ja siiski
oli see oli tema kosmosetoidu menüü valik, mis muutis
alatiseks viisi, kuidas astronaudid söövad! Dr. Neri Vela
lihtne palve NASA toiduteadlastele lisada menüüsse
tortiljad tähendas, et see väga tavapärane LadinaAmeerika köögi toit lendas esimest korda kosmosesse.
Miks oli see läbimurre? Kosmosetoit on oluline mitmetel
põhjustel: ilmselgelt on astronautidel vaja toitaineid,
ent samas on toit väga kitsastes tingimustes justkui
tükike kodu. Paljud astronaudid ütlevad, et kosmoses
ei maitse toidud nii hästi, seega peaksid need olema
piisavalt isuäratavad, nii et kosmoseuurijad sööksid
vormis püsimiseks piisavalt. Aga maitse pole ainuke probleem. Toit peab olema meeskonnaliikmete ja kosmoselaeva jaoks turvaline ja
ohutu. Kuidas toit kosmoselaevale ohtlik saab olla? Mõelge, näiteks, mis juhtuks, kui õhus hõljuv saiapuru satuks väga tundlikesse
elektroonikaseadmetesse. Tortilja oli tõeline läbimurre: astronautidel oli nüüd vähepudisev saiatoode, mida sai serveerida väga mitmete
erinevate toitudega, alustades munadest ja lõpetades maapähklivõi ja marmelaadiga. See sai koheselt väga populaarseks! Kosmoses
on väike „viil“ kodu ülimalt oluline. Samas võib igal meeskonna ja kosmoselaeva kohta tehtud otsusel olla hiiglasuured tagajärjed.

Mikrogravitatsiooni maraton
Sunita “Suni” Williams on USA astronaut, kes
on äärmuslike väljakutsetega harjunud. Ta on USA
Mereväeakadeemia vilistlane, kogenud piloot, kes on
lennanud enam kui 30 eri tüüpi õhusõidukiga ning
ka meisterlik sportlane. Lisaks sellele on ta erinevate
missioonide käigus veetnud kosmoses sadu päevi.
Seega on tal juba kõik nähtud-tehtud, eks? Aastal
2007 oli veel ainult üks rekord, mis ootas purustamist.
Kes suudab esimesena kosmoses maratoni joosta?
Täpselt nii - 16. aprillil jooksis Suni rahvusvahelise
kosmosejaama linttrenažööril Bostoni maratoni (42,2
kilomeetrit). Astronautidele on äärmiselt oluline vähenenud
gravitatsiooni ja mikrogravitatsiooni tingimustes oma
luid ja lihaseid iga päev kasutada. Vastasel juhul jäävad
lihased nõrgaks ja luud muutuvad hapraks. Enamus
kosmosejaamas viibivaid astronaute teevad päevas
umbes kaks tundi füüsilisi harjutusi, et lihaste ja luude
probleeme ennetada. Suni maraton kestis veidi kauem kui neli tundi, mis on üsna hämmastav saavutus. Nimelt oli ta trenažöörile
kinnitatud suurte kummist rihmadega, et ta minema ei hõljuks! Maa peal olevad jooksjad kogesid seda maratoni tuulises 9°C ilmas,
samas kui Suni oli ilmastikukindlas kosmosejaamas, mis tiirles Maa ümber kiiremini kui 27 000 km/h. Selle ajaga, kui Suni õde Dina
Pandya ja kaasastronaut Karen Nyberg Maa peal Bostoni maratoni jooksid, tegi Suni Maale peale rohkem kui kaks ringi. Suni maraton ei
olnud ainult tähelepanu püüdmiseks: kosmoses vormis püsimine ei ole valikuline ja Suni sõnum on kõigile meelde tuletada, et aktiivselt
liikumine on oluline nii Maa peal kui ka kosmoses.
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Projektist sügavuti



Määratlege probleem
Olete kunagi mõelnud, kuidas oleks elada kosmoselaeval, rahvusvahelises
kosmosejaamas või Kuu või mõne teise planeedi peal? Aga kui peaksite olema seal
aasta või kauemgi? Arutlege oma meeskonnaga kõikide nende asjade üle, mida oleks
kosmoses elades ja töötades vaja, et ellu jääda ja terve ning õnnelik olla. Ärge unustage,
et maailmaruum on väga halastamatu koht: enamus kosmosest on peaaegu täielik
vaakum, mis tähendab, et seal pole õhku ning ühelgi meie päikesesüsteemi kuudest
ega teistest planeetidest pole taolist atmosfääri, mis inimestele hingamiseks sobiks.

VIHJE
Robotimängus on palju näiteid
füüsilistest ja sotsiaalsetest
probleemidest, mida inimesed
kosmost uurides kogevad.

Ahjaa, ärge unustage, et enamus reise kosmosesse kestavad väga pikka aega: edasitagasi reis Marsi uurimiseks võib võtta kuni kolm aastat. Seega, kõik, mida te kavandate
või ehitate, peab töötama peaaegu täiuslikult või omama tagavarasüsteemi. Teie
loodavat varustust peab katsetama ja uuesti katsetama ning peate mõtlema ka sellele,
mida oleks selle parandamiseks vaja, kui see juhtumisi miljonite kilomeetrite kaugusel
Maast katki peaks minema!

VIHJE
Kindlasti kohtate siin tekstis väga
palju uusi sõnu. Üldiselt kui tekstis
on mõni uus sõna, siis esimesel
korral joonitakse see alla ja leiate
selelle seletuse sõnastikust.

Kõlab nagu väga palju tööd… Ja nii ongi! Selleks, et mõned inimesed kosmosesse
saata, peavad Maa peal tuhanded inimesed, nende hulgas insenerid, matemaatikud,
teadlased ja tehnikud, väga palju tööd tegema. Lisaks läheb vaja meeskonnatööd ja
rahvusvahelist koostööd, sest kosmoses elamine ja töötamine on keeruline ja kallis.
Aga see kõik on seda väärt! Kui inimesed võtavad vastu sellise suure väljakutse nagu
kosmosereisimine, saame kõik teada uusi asjaolusid, mis aitavad meil oma planeedil
paremini elada. Lisaks saame oma päikesesüsteemi kohta ainulaadset teaduslikku
informatsiooni.

Teie meeskonna ORBIIDILE!SM Projekti väljakutsed:
Meeskond peab määratlema inimese füüsilise või sotsiaalse
probleemi, mis tekib pikaajalise kosmoseuurimisreisi
jooksul meie päikesesüsteemis ning sellele lahenduse
pakkuma.
Ka lühikeseks ajaks inimesi turvaliselt kosmosesse saata on üliraske. Rakettide,
kosmoselaevade ja elementaarsete elutingimuste tagamise süsteemide loomine on
inimeste üks kõige keerukamaid ülesandeid. Aga kujutage nüüd ette, et teie missioon
päikesesüsteemi uurida kestab aasta või kauem. Kuidas saada hakkama füüsiliste
probleemidega, mis meeskonnal tekivad?
Hoida inimesi piisavalt heas tervises, et nad saaksid kosmoses oma tööd teha võib
olla väga keeruline ülesanne. Sõltuvalt sellest, kus Sa parajasti kosmoses oled, võib
olla väga palav või väga külm. Inimkeha kogeb mikrogravitatsiooni või vähenenud
gravitatsiooni ja päikesekiirgust – mis võivad inimeste tervist aja jooksul kahjustada.
Sa pead ellujäämiseks kaasa võtma kõik vajaliku, sealhulgas õhu, vee ja toidu või
leidma viisi neid varusid Maalt eemal olles täiendada. Lisaks peavad kosmosereisijad
pöörama tähelepanu füüsilise aktiivsusele, et nende luud ja lihased tugevana püsiksid.
See tähendab, et Sul on vaja spetsiaalset treenimisvarustust, mis töötab ka vähese või
puuduva gravitatsiooni korral. Lisaks on vaja süsteemi, mis toodab kosmoselaevale või
eluruumidele elektrit, nii et Sul oleks energiat töötada, oma uurimistööd teha ning tervele
meeskonnale oleks tagatud kõik eluks vajalik. Lõpuks on vaja ka viisi, kuidas vabaneda
prügist (või see ümber töödelda) ja inimeste väljaheidetest!

FIRST LEGO LEAGUE ORBIIDILE SM
VÄLJAKUTSES ON:
Meie Päikese päikesesüsteem
on määratletud kui kosmose
ala koos kõikide selles asuvate
taevakehadega, mis ulatub
Päikesest kõikides suundades
50 astronoomilist ühikut (aü) või
umbes 7,5 miljardit kilomeetrit..

ORBIIDILE SM VÄLJAKUTSES ON:
Inimese füüsiline probleem selline
probleem, mis mõjutab kosmoseuurija
tervist või turvalisust, näiteks vajadus
õhu, vee, toidu ja füüsiliste harjutuste
järele. Inimese sotsiaalne probleem
on probleem, mis võib mõjutada
inimese pikaajalist võimekust olla
kosmoses töövõimeline. Selleks
probleemiks võib olla näiteks
eraldatus ja igavus. “Pikaajalised”
kosmosereisid tähendavad aasta
või kauem kosmoses veetmist.

Füüsilised mured pole ainsad, mis inimesi pikka aega kosmoses viibides kimbutavad.
Inimesed on reisinud kosmosesse alates 1961. aastast ja teadlased on saanud palju
targemaks selles osas, kuidas inimesed käituvad, kui nad on kosmoselaeval nädalaid,
kuid ja isegi aastaid. Me teame, et inimesed on kosmoses palju rõõmsamad ja oma
töös tõhusamad, kui tunnevad, et on oma Maa peal olevate perekondade ja sõpradega
ühenduses. See võib tähendada, et nad võtavad kosmosesse kaasa oma lemmikmängu
või huvialaga seotud vahendid. Kindlasti tähendab see, et neil peab olema võimalus
suhelda miljoneid kilomeetreid eemal olevate inimestega Maal. Tulevikus võiks neil olla
kosmoses kaasas näiteks ka lemmikloom! Kosmosereisijatel on vaja lisaks piisavalt
maitsvat toitu, et nad tahaksid süüa ja oma jõudu säilitada.
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Lahendused, milleni me jõuame neid keerukaid kosmosereisidega seonduvaid
probleeme lahendades, võivad mõnikord toimida ka Maa peal olevate probleemide
puhul. Näiteks, kas teadsite, et niivõrd erinevad leiutised nagu juhtmevabad
tööriistad, meditsiinilised kompuutertomograafiauuringud ja satelliittelevisioon on
kõik saanud alguse kosmose uurimisest? Need „tehnoloogiasiirded“ tekivad,
kui keegi näeb maapealse kasutuse võimalust mõnele seadmele, mis on loodud
kosmosereiside tarvis. Kes teab, võib olla on tulevikus just teie meeskonna uuenduslik
lahendus suureks abiks kosmoseuurijatele ja samal ajal ka inimestele Maa peal!
Kosmosereisidega seotud väljakutsete ületamisest on meil kõigil palju õppida, kui olete
valmis FIRST® LEGO® League juhatusel ORBIIDILE!SM ja kaugemale minema

Ikka veel mõtlete, kuidas alustada?
Katsetage allpooltoodud samme, et aidata meeskonnal valida kas füüsiline või sotsiaalne
probleem, mida inimesed pikkade kosmosereiside ajal kogevad ja seejärel seda uurida:
Palu meeskonnal joonistada või luua tabel, mis näitab kõiki asju, mida on
vaja kosmoses terve ja töine olemiseks. Kui tahate teada, mida täpselt on vaja
päikesesüsteemireisil inimeste elu ja hea tervise juures hoidmiseks, võite kasutada
mõningaid Projekti Abimaterjale. https://www.firstlegoleague.ee/fll/hooajad/20182019-orbiidile/projekti-abimaterjalid/
Kaaluge neid küsimusi:
ĥĥ Kust saavad kosmoselaeva või kosmosejaama pardal olles vajamineva õhu ja vee
astronaudid, kosmonaudid ja taikonaudid?
ĥĥ Kuidas

inimesed kosmoses söövad? Milliseid toite saab kosmosesse viia?

ĥĥ Kuidas

kosmoses prügist ja inimeste väljaheidetest vabanetakse?


TIP
Meeskond võib probleemile
lahendust otsides kasutada
teaduslikku uurimismeetodit
või insenerilahenduslikku
kavandusprotsessi.
Insenerilahendusliku
kavandusprotsessi kohta võite
inglise keeles lugeda
https://www.teachengineering.
org/k12engineering/
designprocess, ise
uurida, kuidas need
probleemilahendusviisid teid
aidata saaksid või kasutada
oma FIRST® LEGO League
Teadlase töövihikut.

ĥĥ Millised

väljakutsed inimeste ees seisaksid, kui me teeksime plaane Marsile
reisimiseks ja selle uurimiseks?

ĥĥ Mida

astronaudid, kosmonaudid ja taikonaudid kosmoses teevad, et seal pika
perioodi jooksul viibides õnnelikuks jääda ja tervena püsida?

ĥĥ Kuidas

inimesed kosmoses olles Maa peal olevate missioonijuhtide, sõprade ja
perekonnaga suhtlevad?

ĥĥ Mida

teeb inimkehale mikrogravitatsioon, vähenenud gravitatsioon ja kiirgus? Kuidas
saavad inimesed mikrogravitatsiooni, vähenenud gravitatsiooni ja kiirguse mõjusid
leevendada?

ĥĥ Milliseid

süsteeme on kasutatud minevikus ja millised meetodid on hetkel kasutuses,
et tagada kosmoselaevadel ja -jaamades elekter ja elutingimused?

ĥĥ Milliseid

elektri- ja elutingimuste tagamise süsteeme planeeritakse tulevikuks
kosmoselaevadele ja teistel planeetidel asuvate inimeste eluasulatele?

ĥĥ Inimesed

on kosmoses käinud aastast 1961. Kuidas on meie teadmised kosmoses
elamisest ja töötamisest selle aja jooksul muutunud?

ĥĥ Millised

inimesed Maa peal inimeste kosmoselende uurivad ja sellel alal töötavad?

ĥĥ Kuidas

saada astronaudiks, kosmonaudiks või taikonaudiks?

ĥĥ Kuidas

astronaudid, kosmonaudid ja taikonaudid ning nende missioonijuhid
kosmoselennuks treenivad?

ĥĥ Miks

on kosmosekõnnid vajalikud ja kas on võimalik neid inimestele ohutumaks teha?

ĥĥ Millised

ainulaadsed probleemid võivad tekkida, kui kosmoselaeva on vaja
mikrogravitatsiooni ja vähenenud gravitatsiooni tingimustes parandada?

Nüüd võib olla sobilik hetk mõnda eksperti intervjueerida. Alguses võib see
tunduda iseenesest paras väljakutse, välja arvatud juhul, kui elate lähedal paigale,
kus saadetakse rakette kosmosesse või treenitakse astronaute, kosmonaute või
taikonaute, ent nagu te peagi näete, siis on üle kogu maailma palju spetsialiste, kes
saavad aidata teil kosmoseuurimise kohta informatsiooni leida. Anname teile selles
Võistluse juhendis väikese edumaa „Küsige eksperdilt“ abimaterjalidega, aga lisaks
võite rääkida inimestega teadusmuuseumites, ülikoolides ja kolledžites või isegi arstide
ja psühholoogidega.
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Palu meeskonnal valida probleem, mida nad sooviksid uurida ja lahendada. Probleem
võib kuuluda ühte neist kategooriatest (või lisage enda oma):
ĥĥ Kosmoses trenni tegemine
ĥĥ Kosmoses

toidu kasvatamine

ĥĥ Kosmoses

lõõgastumine

VIHJE
Planetaariumid

ĥĥ Hapniku

tootmine või vee ümbertöötlemine kosmoses

ĥĥ Inimeste

ja kosmoselaeva kaitsmine kiirguse ja mikrometeoroidide eest

ĥĥ Jäätmete
ĥĥ Kuul



Muuseumid
Kosmosekeskused
(http://www.visitnasa.com/)

käitlemine kosmoses

või mõnel teisel planeedil elamiseks parima koha leidmine

ĥĥ Kosmoselaeva

või eluruumide tarbeks elektri tootmine

ĥĥ Kosmoselaeva

või eluruumide korrashoid

Tartu Observatoorium
(Eesti Kosmosekeskus)
(kosmos.ut.ee)

Kui meeskond on probleemi valinud, on järgmiseks sammuks olemasolevate lahenduste
kohta uurida. Julgusta neid erinevate usaldusväärsete allikate abil seda probleemi
uurima:
ĥĥ Uudislood, artiklid
ĥĥ (Dokumentaal)filmid
ĥĥ Intervjuud

sellel alal töötavate ekspertidega

ĥĥ Raamatukogud

(https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_aerospace_museums)
Kohalik teaduskeskus (http://www.
astc.org/about-astc/about-sciencecenters/find-a-science-center/)

ĥĥ Raamatud
ĥĥ Videod

Kosmose muuseumid

internetis

ĥĥ Veebilehed

Küsi oma meeskonnalt taolisi küsimusi: Miks see probleem endiselt olemas on? Miks
ei ole olemasolevad lahendused piisavalt head? Mida saaks paremaks teha?

Kavandage lahendus

Järgmiseks kavandab meeskond probleemile lahenduse. Igasugune lahendus on
alustuseks hea. Eesmärk on kavandada uuenduslik lahendus, mis lahendab probleemi,
parendades midagi olemasolevat, kasutades olemasolevat uuel viisil või
leiutades midagi täiesti uut.
Palu meeskonnal mõelda:
ĥĥ Mida saaks paremini teha? Mida saaks uuel viisil teha?

AHHAA Teaduskeskus
(www.ahhaa.ee)
või kohalike Ülikoolide juures
olevad robotiklubid, teaduslaborid.
www.ut.ee
www.taltech.ee
Nimekiri erinevatest Kosmosega
seotud Eesti asutustest
leiad selle hooaja lehelt:
www.firstlegoleague.ee

ĥĥ Mis

on see probleem, mida me näeme ja mida saame lahendada, nii et inimeste elu
kosmoses oleks parem?

ĥĥ Kuidas

saaks meie lahendus olla abiks inimestele Maa peal?

Palu meeskonnal mõelda teie probleemist kui nuputamisülesandest. Korraldage
ajurünnak! Seejärel pöörake probleem pahupidi ja mõelge sellest täiesti erineval viisil.
Kasutage oma kujutlusvõimet! Pakkuge tobedaid lahendusi! Ka „tobe idee“ võib olla
täiusliku lahenduse inspiratsiooniks. Julgusta meeskonnaliikmeid katsetama ühe (või
enama) ideega, aga olge valmis selleks, et igal ideel võib olla vaja täiendusi. Ärge
unustage kõike, mida olete katsetanud, ka üles märkida ning ärge olge mures, kui
esimesed katsed ei töötanud: mõnikord sillutavad esialgsed pettumustunded tee
tulevase eduni.

VIHJE
Hea rusikareegel kosmosereisidel
vajaminevate vahendite kohta:
Võta kaasa või meisterda kohapeal!

Veendu, et meeskond mõtleb ka oma lahenduse reaalsuseks saamise võimalikkusele.
Võid selliseid küsimusi küsida:
ĥĥ Mis teeb just teie lahendus edukaks, kui teised on ebaõnnestunud?
ĥĥ Millist

informatsiooni oleks vaja maksumuse hindamiseks?

ĥĥ Kas

teie lahenduse valmistamiseks on vaja spetsiaalset tehnoloogiat??

ĥĥ Kes

seda kasutada saaks?
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Ärge unustage, et teie meeskonna lahendus ei pea olema täiesti uus. Leiutajad
täiendavad tihti olemasolevaid ideid või kasutavad olemasolevat uuel viisil.

Jagage teistega!
Kui meeskond on lahenduse valmis kavandanud, on järgmiseks sammuks seda jagada!
Palu oma meeskonnal mõelda, keda teie lahendus aidata saaks. Kas oleks mõeldav,
et teie lahendus aitaks nii kosmoseuurijaid kui ka inimesi Maa peal? Kes võiks teie
kogukonnas olla need inimesed, kes saaksid teile tagasisidet anda? Olge loovad! Kuigi
kosmoseteema võib tunduda hiigelsuure ja ulmelisena, on paljud kosmoses kogetavad
probleemid tegelikult sarnased Maa peal kogetavatele probleemidele. Kuidas jagada
oma lahendust inimestega, kellel võib olla soovitusi teie idee parendamiseks?


VIHJE
Meeskonnale võib tulla kasuks
jagada oma lahendust kellegagi, kes
saaks anda lahendusele reaalset
tagasisidet. Sisendi saamine ja
lahenduse parendamine on iga
leiutaja kavandamisprotsessi osa. Kui
meeskond saab abistavat tagasisidet,
siis on mõistlik ideed kohandada.

ĥĥ Kas

te saaksite oma uurimistööd ja lahendust teadlastele ja inseneridele isiklikult
esitledan?

ĥĥ Kas

saaksite oma ideed saata e-maili või Skype’i teel?

ĥĥ Kas

saaksite jagada kellegagi, kes aitas teil alguses selle probleemi kohta rohkem
teada saada?

ĥĥ Võib-olla

tulevad teil ajurünnaku käigus pähe inimesed, kellelt te tavaolukorras
kosmose kohta ei küsiks, näiteks teised õpilased, õpetajad või kogukonna liikmed?

Kui meeskond oma esitlust plaanib, siis julgusta neid meeskonnaliikmete andeid ära
kasutama. Meeskonnad kasutavad tihti erinevaid loomingulisi ettekandeviise, aga ei
tohi unustada, et fookus peab olema meeskonna probleemil ja lahendusel. Jagamine
võib olla lihtne või põhjalik, tõsine või meelelahutusliku tooniga. Olenemata meeskonna
valitud ettekande stiilist, pikkige lõbu ja rõõmu sinna, kuhu vähegi annab!

Projekti esitlus
Iga leiutaja peab tutvustama oma ideed inimestele, kes saavad aidata seda reaalsuseks
muuta. Need inimesed on näiteks insenerid, investorid või töösturid. Samamoodi nagu
täiskasvanud leiutajatelgi, Projekti esitlus on teie meeskonna võimalus jagada oma
suurepärast tööd hindajatega.
Kõikides riikides nõutakse meeskondadelt Projekti esitlust. Meeskond
võib valida ükskõik millise meelepärase esitlusstiili, oluline on, et esitlus
sisaldab põhilist Projekti kohta käivat informatsiooni. Küsige korraldajatelt
hindamisruumide suuruse- või mürapiirangute kohta.

VIHJE
Kas osalete ametlikult üritusel?
Ürituse juht saab teid aidata. (http://
www.firstlegoleague.org/challenge).

Meeskonna esitluses võib kasutada plakateid, slaidiesitlusi, mudeleid,
multimeediaklippe, rekvisiite, kostüüme, jne. Loovus on esitluse puhul hinnas, aga kõige
olulisem on siiski kogu olulise informatsiooni edasiandmine.

Meeskonnad saavad kandideerida Projekti auhindadele ainult siis, kui nad:
ĥĥ Määratlevad
ĥĥ Selgitavad

probleemi, mis vastab selle hooaja kriteeriumitele.

oma uuenduslikku lahendust.

ĥĥ Kirjeldavad,

kuidas nad enne turniiri oma lahendust teistega jagasid.

Nõuded esitlusele:
ĥĥ Kõik

meeskonnad peavad esitlust tegema reaalajas. Meeskond võib kasutada
meediavahendeid (kui võimaldatud) ainult selleks, et reaalaja esitlust täiendada.

ĥĥ Esitlus

peab kaasama kõiki meeskonnaliikmeid. Kõik meeskonnaliikmed peavad
Projekti hindamissessioonil osalema.

ĥĥ Meeskond

peab esitluse üles seadma ja läbi viima viie minuti või vähema aja jooksul
ilma täiskasvanute abita.

Turniiridel hästiesinevad meeskonnad 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.
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Sõnastik
Orbiidile Definitsioonid
SÕNA VÕI FRAAS

DEFINITSIOON

päikesesüsteem

ORBIIDILE!SM Võistluses: kosmose ala koos kõigi selles asuvate kehadega, ulatusega viiskümmend (50)
astronoomilist ühikut (aü) või umbes 7,5 miljardit kilomeetrit Päikesest. Meie Päikese päikesesüsteem kirjeldab
üldiselt kõiki objekte, mis on Päikese gravitatsiooni mõju all või objekte, mida päikesekiirgus mõjutada võib.
Kuna puuduvad piisavad andmed heliosfääri piiride kohta, ei ole täpset kokkulepet ka selle kohta, kus
päikesesüsteem lõpeb.

avakosmos

Ala Maa ja teiste universumi kehade vahel; Maast lähtuvalt algab kosmos umbes 100 km kõrgusel
merepinnast.

Astronoomia
SÕNA VÕI FRAAS

DEFINITSIOON

astronoomia

Päikese, Kuu, tähtede, planeetide, komeetide, galaktikate ja teiste maaväliste kosmosekehade teadus.

astronoomiline ühik (aü)

Astronoomias ja kosmosereiside puhul kasutatav pikkusühik. Üks aü on keskmine kaugus Maast Päikeseni
ehk ligi 150 miljonit kilomeetrit.

orbiit

Taevakeha – näiteks planeedi või kuu – liikumistee mõne teise taevakeha ümber. Näiteks tiirlevad meie
päikesesüsteemis planeedid ümber Päikese ja planeetide ümber tiirlevad paljud kuud. Inimeste poolt loodud
satelliidid ja kosmoselaevad paigutatakse samuti Maa ja teiste planeetide ümber ORBIIDILE.

täht

Taevakeha, mis koosneb gaasist ja toodab läbi tuumasünteesi valgust ja energiat. Tähed on öises taevas
ilmselt kõige paremini äratuntavad objektid. Astronoomide ja füüsikute hinnangul on tavapärases galaktikas
umbes kaks triljonit (1012) tähte.

galaktika

Galaktika on suur gaasi, tolmu ja triljonite tähtede ja nende päikesesüsteemide kogu. Teadlased usuvad, et
universumis võib olla kuni sada miljardit galaktikat.

Päike

Lähim täht Maale ja meie päikesesüsteemi kõige massiivsem keha. Päike on eluks Maal kõige olulisem
energiaallikas.

heliosfäär

Päikesetuule mõjuala.

heliopaus

Ala Päikese ümber, mis tähistab heliosfääri lõppu ja meie päikesesüsteemi piiri.

elektromagnetiline
kiirgus

Elektromagnetiline (EM) energia, mis kandub lainete või osakestena. Termin „kiirgus“ hõlmab kõike alates
röntgenist kuni nähtava valguse kuni raadiolaineteni. Mõned elektromagnetilise kiirguse vormid, näiteks
röntgen ja gammakiired, võivad inimestele väga kahjulikud olla.

päikesetuul

Päikese pealmisest atmosfäärikihist vabanenud kõrge energiaga EM kiirguse vorm. See kiirgus võib inimestele
kosmoses väga ohtlik olla, kahjustades tiirlevaid satelliite. Isegi Maa peal olevaid elektrivõrke võib päikesetuul
rivist välja lüüa.

komeet

Päikese ümber tiirlev tardunud gaaside, kivimite ja tolmu pall. Komeetide gaasi ja tolmu pikad „sabad“ on ka
Maalt nähtavad.

asteroid

Kivine keha kosmoses, mille diameeter on vähemalt 1 meeter kuni 1000 kilomeetrit. Enamus päikesesüsteemi
asteroide tiirlevad Marsi ja Jupiteri vahelises vöös.

meteoroid

Kivine keha kosmoses, mille diameeter on väiksem kui üks meeter. Kui meteoroid Maa atmosfääris üles
kuumeneb ja põlema süttib, jääb sellest ere rada järele ja sel juhul nimetatakse taevakeha meteooriks. Kui
meteoor jõuab Maapinnale ühes tükis kivina, nimetatakse seda meteoriidiks.

mikrometeoroid

Mikrometeoroidid on väga väikesed meteoroidid, mis võivad kosmoselaeva tõsiselt kahjustada. Nende kiirus
on enamasti 10 km/s või enam.

planeet

Planeet on tähe ümber tiirlev astronoomiline keha, mis on piisavalt massiivne, nii et selle enda gravitatsioon
on selle kerakujuliseks vorminud ja planeet on ise oma orbiidi teistest suurtest päikesesüsteemi objektidest
puhastanud. Planeedid ei ole piisavalt massiivsed, et tekitada termotuumasünteesi ja tähtedeks muutuda.

satelliit

Termin „satelliit“ viitab enamasti inimkäte poolt loodud või looduslikule kaaslasele, mis Maa, Kuu või mõne
teise planeedi ümber tiirleb. Inimeste poolt loodud satelliite kasutatakse informatsiooni kogumiseks või
kommunikatsiooniks. Termin võib viidata ka astronoomilisele kehale, mis Maa või mõne teise planeedi ümber
tiirleb.

kuu

Looduslik kaaslane on astronoomiline keha, mis planeedi või väikse planeedi ümber tiirleb.

Kuu

Kuu on Maa ainsale alalisele looduslikule kaaslasele antud nimi. See on päikesesüsteemi suuruselt viies
looduslik kaaslane.
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atmosfäär

Maad või teisi planeete ümbritsev gaasikiht. Maa atmosfääri saab kirjeldada kui erinevate omadustega kihtide
või koorte järgnevust.

kaugseire

Koha või asja kohta informatsiooni kogumine sellega otseses kontaktis olemiseta. Satelliidid ja
kosmosesondid koguvad terves päikesesüsteemis planeetide kohta kaugseireandmeid ning kulgurid
kasutavad väga erinevaid vahendeid ja andureid, et Marsi-suguste planeetide kohta informatsiooni koguda.

kulgur

Poolautonoomne robot, mis uurib meie päikesesüsteemi mõne teise planeedi pinda.

kosmose sond

Mehitamata kosmoselaev, mis reisib läbi kosmose ja kogub meie päikesesüsteemi kohta informatsiooni.

teleskoop

Seade, mis võimaldab inimestel läbi viia teatud tüüpi kaugseiret, kogudes ja koondades elektromagnetilist
kiirgust, näiteks nähtavat valgust või raadiolaineid, ja luua taevakehadest kujutisi või kirjeldusi. Nähtava valguse
ehk optilised teleskoobid kasutavad kaugelasuvate planeetide, tähtede ja galaktikate nägemiseks peegleid
või läätsesid. Raadio-, röntgen- või gammakiirguse teleskoobid otsivad nähtamatuid elektromagnetilisi laineid,
mis tulevad tähtedelt, galaktikatelt ja isegi mustadest aukudest.

pinnaseproov

Kivimi või pinnase silindrikujuline tükk, mis võetakse, et uurida piirkonna geoloogilist minevikku või näha
pealispinna all asuvate materjalide koostist. Planetaarse uurimisretke käigus on pinnaseproovid väga kõrges
hinnas, sest nende kaudu saavad teadlased uurida võimalikke elumärke, avastada, kuidas erinevad planeedid
tekkinud on ja otsida allikaid, mis võivad olla abiks elutingimuste tagamiseks või energia saamiseks.

regoliit

Kõikidel päikesesüsteemi Maa-sarnastel planeetidel tähendab regoliit suhteliselt lahtise pinnase ja väikeste
kividega kihti, mis katab kõvemat kivikihti, mida nimetatakse aluskivimiks. Päikesesüsteemi sisemistel
planeetidel – Merkuur, Veenus, Maa ja Marss – ning ka mõnedel kuudel on regoliit.

Füüsika, Jõud ja Liikumine
SÕNA VÕI FRAAS

DEFINITSIOON

gravitatsioon

Gravitatsioon on tõmbejõud, mis eksisteerib ükskõik millise kahe massi, kahe keha, kahe osakese vahel.
Gravitatsioon ei ole ainult objektide ja Maa vaheline tõmbejõud. See on tõmme, mis toimib kõikide objektide
vahel igal pool universumis. Teistel planeetidel täheldatud gravitatsioon sõltub planeedi suurusest, massist ja
tihedusest.

mass

Mõõt, mis näitab, kui palju ainet ühes objektis on. Objekti mass on kogu päikesesüsteemis või universumis
muutumatu. Ametliku rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) massi kaaluühik on kilogramm (kg).

kaal

Gravitatsiooni tõttu kehale avalduva jõu mõõt. Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) kaaluühik on njuuton
(N) ja mittemeetrilise süsteemi kaaluühik on nael (lb.).

mikrogravitatsioon

Mikrogravitatsioon on kaaluta olek, mida kogetakse kosmoselaeval orbiidil ümber Maa või teiste planeetide.
Mikrogravitatsiooniefekti põhjustab kosmoselaeva vabalangemine planeedi ümber tiireldes, hoolimata sellest,
et kosmoselaev on jätkuvalt planeedi gravitatsioonitõmbe mõjualas.

vähenenud gravitatsioon

Kuu või Marsi pinnal täheldatud gravitatsioon on väiksem kui Maa oma. Kui inimesed on Kuu või teiste
planeetide pinnal, on nad vähenenud gravitatsiooni olekus.

kiirus

Kiirus on määr, millega objekt läbib teatud vahemaa, nt „10 meetrit sekundis (m/s)“.

kiirusvektor

Kiirusvektor on objekti kiirus koos suunaga, kuhu objekt liigub, nt “10 meetrit sekundis (m/s) põhjasuunas“.
north.”

kiirendus

Objekti kiirusvektori muutuse määr. Rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI) mõõdetakse kiirendust
enamasti meetrites sekundite ruudu kohta (m/s2) ja mittemeetrilises süsteemis jalgades sekundite ruudu kohta
(ft./s2). Kiirendus võib olla lineaarne, juhul kui objekt tõstab või aeglustab kiirust, või mittelineaarne, juhul kui
objekt muudab liikumise suunda.

jõud

Jõud on millegi tõmme või tõuge, mis tekib, kui üks objekt on vastastikmõjus teise objektiga. Rahvusvahelise
mõõtühikute süsteemi (SI) jõu mõõtühik on njuuton (N) ja mittemeetrilise süsteemi jõu mõõtühik nael (lb.).

impulss

Objekti mass korrutatud selle kiirusvektoriga.

Sir Isaac Newton

Inglasest matemaatik, astronoom ja füüsik, kelle liikumisseadused selgitavad füüsikalisi printsiipe, mis
kirjeldavad näiteks raketi liikumist Maalt lahkudes ja päikesesüsteemis reisides. Newton töötas kõigest
23-aastasena välja teooriad gravitatsiooni kohta.

Newtoni Esimene
Seadus

Kõik universumis – sh inimesed, rakett, jalgpall või isegi kivi – on seisvad või liikumises, kui neile ei mõju väline
jõud. Seda ideed nimetatakse ka inertsiks.

Newtoni Teine Seadus

See teaduslik seadus kirjeldab, kuidas objekti jõud, mass ja kiirendus omavahel seotud on. Valemina
väljendub see: jõud on võrdne massi ja kiirenduse korrutisega (F = ma).

Newtoni Kolmas Seadus Sellele viidatakse tihti kui „raketindusseadusele“ ning see väidab, et igale tegevusele universumis eksisteerib
võrdne vastureaktsioon.
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rakett

Enamasti pikk ja peenike ümar liikumisvahend, mis raketimootori abil kosmosesse lennutatakse.

kosmoselaev

Iga kosmosesse reisiv liikumisvahend.

raketimootor

Seadeldis, mis purskab välja massi – enamasti põleva kütuse kuumasid gaase – et tekitada surve, mis viib
objekti taevasse või kosmosesse. Raketimootorite tööd kirjeldab hästi Newtoni kolmas seadus: mootor lükkab
välja heitgaase ja heitgaasid lükkavad omakorda mootorit ja kosmoselaeva. Raketimootor ei pea töötamiseks
„tõukuma“ maapinnalt või atmosfäärist, seega sobib see kosmosevaakumisse ideaalselt.

veojõud

Veojõud on jõud, mis liigutab lennukit või raketti läbi õhu või raketti läbi kosmose.

tahkekütise raketimootor Rakettmootor, kus kasutatakse kokku segatud kütuse ja hapendi suhteliselt stabiilse tahke aine olekut.
vedelkütuse
raketimootor

Rakett, millel on eraldi paagid vedela kütuse ja hapendi jaoks, mis ühendatakse omavahel põlemise hetkel, et
tekitada raketi heitgaas ja veojõud.

kütus

Materjal, mida kasutatakse rakettmootoris, mis tekitab keemilise reaktsiooni, mille tulemusel tekitab
rakettmootor veojõu. Rakettmootorite tavapärased vedelad kütused on petrooleum ja vesinik.

oksüdeerija/oksüdant

Oksüdeerija/oksüdant on teatud kemikaal, mida raketikütusel põlemiseks vaja on. Enamasti kasutatakse Maal
atmosfääris laialdaselt leiduvat hapnikku. Samas, kosmoses ei ole hapnikku andvat atmosfääri, seega peab
rakett oksüdanti ise kaasas kandma.

startimine

Raketilennu faas, mille käigus rakett lahkub Maa või mõne teise planeedi pinnalt.

laskumine orbiidilt

Raketi või kosmoselaeva lennu faas, mille käigus saabub see tagasi Maale või üritab maanduda teise planeedi
pinnale. Kui kosmoselaev läbib planeedi atmosfääri, võib juhtuda, et laskumise käigus tekib äärmuslik
kuumenemine, mistõttu peab laeval olema ellujäämiseks kuuma eest kaitsev kilp.

kosmosekapsel

Mehitatud kosmoselaev, enamasti lameda kujuga, mis on kinnitatud raketi peale kosmosesse lennutamiseks.
Kosmosekapslites peab olema meeskonna jaoks baassüsteem elutingimuste tagamiseks ning nende abil
saab meeskond enamasti turvaliselt orbiidilt Maale laskuda.

kosmosejaam

Teatud liiki Maa (potentsiaalselt ka teiste planeetide) orbiidil tiirlev kosmoselaev, kus on kokku pandud elamisja teadusmoodulid, mille eesmärk on pikaaegne kosmoseuurimine ja katsetused.

päikesepaneel

Seadeldis, mis neelab päikesevalgust ja muundab selle elektrienergiaks. Kuna päikesepaneelid on tõhus
viis kasutada taastuvenergiat, kasutatakse neid tihti Päikese läheduses olevatel kosmoselaevadel energia
tootmiseks.

tegevus avakosmoses

Kui inimene lahkub skafandris lühikeseks ajaks kosmosevaakumisse, et töötada või katseid läbi viia.

Elutingimuste tagamine ja kommunikatsioonn
SÕNA VÕI FRAAS

DEFINITSIOON

elutingimuste tagamise
süsteem

Kosmoseuurimisel on elutingimuste tagamise süsteem tööriistade ja masinate kogum, mis võimaldab inimestel
Maa ressurssidest, näiteks õhk, vesi ja toit, eemal viibides ellu jääda.

skafander

Hermeetiline ülikond, mis võimaldab inimestel avakosmoses tegutseda. Skafandritel peavad olema vastupidavad
elutingimuste tagamise süsteemid, mis annavad hingamiseks õhu, kaitse kiirguse ja mikrometeoroidide eest ning
viisi kehatemperatuuri reguleerimiseks.

lüüsikamber

Õhutihe ruum, millel on kaks ust, mille abil saab inimene kosmoselaevast väljuda ilma õhku välja laskmata.

kosmosetoit

Toit, mis on spetsiaalselt ette valmistatud inimeste kosmoselennuks nii, et see ei põhjusta haigestumist, on
suhteliselt lihtsasti valmistatav ja ei kahjusta kosmoselaeva riistvara. Toidutehnoloogid proovivad teha toidu nii
isuäratavaks kui võimalik, kuna astronaudid peavad kosmoses olles korralikult sööma. Muidu ei ole neil piisavalt
energiat oma töö tegemiseks.

lennujuhtimine

Lennujuhtimiskeskus on asutus Maa peal, mis juhib kosmoses viibiva mehitatud või mehitamata kosmoselaeva
lendu. Lennujuhtimiskeskus jälgib pidevalt kosmoselennu kõiki aspekte, sealhulgas elutingimuste tagamist, laeva
juhtimist ja kommunikatsiooni.

ISRU

In-Situ Resource Utilization (ISRU) on algsel kohal asuvate ressursside kasutamine, mis tähendab, et planeedi
või asteroidi toormaterjale kasutatakse edasise kosmosereisi jaoks vajaminevate varude valmistamiseks või
elutingimuste tagamiseks. Näitena võib tuua Kuul või Marsil leitud vee kasutamise raketikütuse tegemiseks
(hapnik), nii et oleks võimalik uurimist jätkata.

tehnoloogiasiire

Kosmosetehnoloogia põhjal välja töötatud kaubanduslik toode, mis on Maal kasulik. Need tooted tekkisid tänu
uuenduslikele tehnoloogiatele, mida oli kosmoseuurimise mõne unikaalse aspekti tõttu vaja.
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Abimaterjalid
Videod
Business Insider Science: The Scale of the Universe
https://www.youtube.com/watch?v=nxs5wye0JXs
The Verge: Astronaut Scott Kelly on the Psychological
Challenges of Going to Mars
https://www.youtube.com/
watch?v=OL9cpxuN7NY&feature=youtu.be
Smithsonian Channel: Three Types of Food You Can Take
to Space
https://www.youtube.com/watch?v=JSAKd67K3rQ
Smithsonian Channel: Mining for Minerals in Space
https://www.youtube.com/watch?v=zHNjhOARJfo
Smithsonian Channel: Martian Living Quarters
https://www.youtube.com/watch?v=C5Uy97FR36o
Smithsonian Channel: How Mission Control Saved the
Apollo 13 Crew
https://www.youtube.com/watch?v=lJiRA6GtxSA
NASA eClips™
https://nasaeclips.arc.nasa.gov/

Veebilehed ja artiklid

Makers Profile: Katherine G. Johnson, Mathematician, NASA
http://www.makers.com/katherine-g-johnson
European Space Agency (ESA): International Space Station
Toilet Tour
https://www.youtube.com/watch?v=C-65mBQ7s_Q
NASA-Johnson Space Center: Karen Nyberg Shows How You
Wash Hair in Space
https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8
European Space Agency (ESA): Cooking in Space: Whole Red
Rice and Turmeric Chicken
https://www.youtube.com/watch?v=4exaXdPKS3Y
PBS Learning Media: Life on the International Space Station:
An Astronaut’s Day
https://pbslearningmedia.org/resource/nyis16-sci-lifeonboard/
life-on-the-international-space-station-an-astronauts-day/
#.WZ9XNz595hG
PBS Learning Media: Running in Space!
https://pbslearningmedia.org/resource/nyis16-sci-running/
running-in-space/#.WZ9aTz595hG

http://isro.gov.in/

National Aeronautics and Space Administration (NASA)
https://www.nasa.gov/

Brazilian Space Agency (AEB)
http://www.aeb.gov.br/

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –
For Educators
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html

International Planetarium Society, Inc.
http://www.ips-planetarium.org/

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –
For Students
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html

International Planetarium Society – Directory of the
World’s Planetariums
https://c.ymcdn.com/sites/ips-planetarium.site-ym.com/
resource/resmgr/pdf-dir/3-PlanetariumDirectory.pdf

NASA Visitor Center Locations
http://www.visitnasa.com/

List of Aerospace Museums
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aerospace_museums

European Space Agency
http://www.esa.int/ESA

Association of Science –Technology Centers
http://www.astc.org/

European Space Agency – For Educators
http://www.esa.int/Education
European Space Agency – For Kids
http://www.esa.int/esaKIDSen/
Japanese Aerospace Exploration Agency – JAXA
http://global.jaxa.jp/

NASA – Life Support Systems
https://www.nasa.gov/content/life-support-systems
NASA – What is a Spacesuit?
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/
nasa-knows/what-is-a-spacesuit-58.html

ROSCOSMOS – The Russian State Space Corporation
http://en.roscosmos.ru/

NASA – Space Food Fact Sheets
https://www.nasa.gov/audience/formedia/presskits/
spacefood/factsheets.html

China National Space Administration
http://www.cnsa.gov.cn/

The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
http://www.aiaa.org/

Department of Space – Indian Space Research Organisation

Royal Aeronautical Society – Careers and Education
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https://www.aerosociety.com/careers-education/
NASA – Spinoff
https://spinoff.nasa.gov/

Planetary Society – Emily Lakdawalla’s Recommended
Kids’ Space Books
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/
emily-lakdawalla-space-book-recommendations.html

Space.com – Best Space Books for Kids
https://www.space.com/32987-best-kids-books.html

Raamatud
Chasing Space (Young Readers’ Edition)
By Leland Melvin, Amistad (2017) ISBN-13: 978-0062665928
You Are the First Kid on Mars
By Patrick O’Brien, G.P. Putnam’s Sons (2009)
0399246340

ISBN-13: 978-

Mission to Pluto: The First Visit to an Ice Dwarf and the Kuiper Belt
By Mary Kay Carson and Tom Uhlman, HMH Books
(2017) ISBN-13: 978-0544416710
Chris Hadfield and the International Space Station
By Andrew Langley, Heinemann (2015) ISBN-13: 9781484625224

Martian Outpost: The Challenges of Establishing a Human
Settlement on Mars
By Erik Seedhouse, Praxis (2009) ISBN-13: 978-0387981901
Alien Volcanoes
By Rosaly M. C. Lopes, Johns Hopkins University Press
(2008) ISBN-13: 978-0801886737
Welcome to Mars: Making a Home on the Red Planet
By Buzz Aldrin and Marianne Dyson, National Geographic
Children’s Books (2015) ISBN-13: 978-1426322068
Max Goes to the Space Station
By Jeffrey Bennett and Michael Carroll, Big Kid Science
(2013) ISBN-13: 978-1937548285
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KÜSIGE EKSPERDILT
Ekspertidega (inimesed, kes töötavad selle hooaja Võistluse teemaga seotud alal) suhtlemine on suurepärane võimalus meeskonnale:
ĥĥ Selle hooaja teema kohta rohkem teada saada.
ĥĥ Saada

mõtteid oma ORBIIDILE!SM probleemi leidmiseks.

ĥĥ Avastada
ĥĥ Saada

abimaterjale, mis võiks uurimistöös aidata.

oma uuendusliku lahenduse kohta tagasisidet.

Näiteid ekspertidest
Kaaluge kontakteerumist järgnevates ametites töötavate inimestega. Ehk õnnestub meeskonnal ajurünnaku käigus siia nimekirja
ameteid juurdegi lisada? Enamasti on firmade, ametlike ühenduste, valitsuste ja ülikoolide veebilehekülgedel ekspertide kontaktid
toodud.
AMET

MIDA NAD TEEVAD

KUS NAD VÕIKSID TÖÖTADA

aerokosmose insener

Aerokosmose insenerid disainivad kosmoselaevu, rakette,
õhusõidukeid ja satelliite. Lisaks simuleerivad ja katsetavad
nad nende sõidukite lende, et veenduda sõidukite ohutuses ja
töökindluses.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; lennundusettevõtted;
kolledžid ja ülikoolid

aerokosmose ekspert

Aerokosmose ekspertide töö on jagada teadmisi
kosmoseuurimise ja -lendude kohta õpilaste, õpetajate ja
avalikkusega.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; muuseumid ja
teaduskeskused

planetoloog (ja
geoloog)

Geoloogid on teadlased, kes uurivad Maa pinnast, kivimeid ja
vedelaid aineid. Planetoloogid uurivad samu asju, ent nemad
keskenduvad Kuule, teistele planeetidele ja nende kuudele,
komeetidele, asteroididele ja meteoriitidele. Isegi kui teie
projekt hõlmab mõne teise maailma geoloogia uurimist, võite
siiski rääkida geoloogiga, kelle töö on Maa uurimine.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid;
valitsusagentuurid

astronaut

Astronaut on USA-s ja paljudes Euroopa riikides kasutusel olev
termin inimese kohta, kes kosmosesse reisib.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; NASA, Euroopa
Kosmoseagentuur (ESA), Jaapani Kosmose
Uurimise Agentuur (JAXA), jne.

astronoom

Teadlane, kes uurib tähti, kuid, planeete, komeete, galaktikaid
ja teisi kosmoses olevad objekte.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; muuseumid ja
teaduskeskused; kolledžid ja ülikoolid

kosmonaut

Kosmonaut on Venemaal ja paljudes teistes endistes
Nõukogude Liidu riikides kasutusel olev termin kosmosesse
reisiva inimese kohta.

Roscosmos ehk Venemaa Kosmoseagentuur

lennukirurg (arst);
lennuõde (õde)

Lennukirurgid jälgivad pilootide ja astronautide tervislikku
seisundit ning ainulaadseid mõjusid, mida lendamine
ja kosmoses reisimine inimkehale tekitada võivad.
Kosmosemissiooni ajal töötavad lennukirurgid missiooni
kontrollkeskuses, vastates kõikidele tervisega seonduvatele
küsimustele, mis üles kerkivad. Kui te ei saa ORBIIDILE!
hooajal oma Projektist mõne lennukirurgiga rääkida, proovige
leida mõni teine tervishoiuspetsialist, kellel võib teie uurimistöö
alal kogemust olla.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid;
meditsiinikõrgkoolid; haiglad ja kliinikumid

elutingimuste tagamise
spetsialist

Teadlane, uurija või tehnik, kes uurib süsteeme, mis on
vajalikud karmides oludes inimeste tervena ja produktiivsena
hoidmiseks. Kui elutingimuste tagamise spetsialistid töötavad
kosmosetööstuses, võivad nad tegeleda mitme eri alaga,
näiteks õhu või vee kvaliteet, inimpsühholoogia, kosmosetoidu
tootmine, skafandri arendus või hooldus, jäätmete käitlus ja nii
edasi.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid;
meditsiinikõrgkoolid

mehhaanik

Tehnik, kes kasutab peamiselt metallosade valmistamiseks
spetsiaalseid tööriistu. Mehhaanikud on aerokosmose
tööstuses ja kosmoseuurimises kriitilise tähtsusega, kuna nii
suur osa kaasaaegsest õhulaevandusest ja kosmoselaevadest
on tehtud metallist (nt. alumiiniumist).

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; lennundusettevõtted;
tootmisettevõtted, mis töötlevad metalli
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AMET

MIDA NAD TEEVAD

KUS NAD VÕIKSID TÖÖTADA

matemaatik

Teadlane, kellel on laialdased teadmised arvudest,
matemaatilistest tehetest, kujunditest, vahetustest ja
andmekogumisest. Matemaatikud on tihti teistele teadlastele
ja inseneridele nende töös abiks ning aerokosmose
insenerinduses on nende töö eriti oluline.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid

missioonijuht

Teadlane või tehnik, kes jälgib mehitatud või mehitamata
kosmosemissioone Maalt ning jälgib et navigatsioon,
elektrisüsteemid, elutingimuste tagamise süsteemid,
kommunikatsioonid, jne töötaksid korrektselt.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid

füüsik

Riiklikud või rahvusvahelised
Teadlane, kes uurib, kuidas energia ja mateeria vastastikku
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid
toimivad. Mõned füüsikud uurivad universumi ehituse
alustalasid (aatomid ja subatomaarsed osakesed), samas kui
teised huvituvad kosmoloogiast, universumi alguse ja struktuuri
analüüsist, seega ka tähtedest ja galaktikatest.

psühholoog

Psühholoog on teadlane, kes uurib inimkäitumist.
Kuna astronaudid elavad ja töötavad eriti tavatutes
ja keerukates tingimustes, on nende võime säilitada
positiivset psühholoogilist hoiakut ja häid suhteid oma
meeskonnakaaslastega ülioluline. Kosmoseprogrammides
uurivad psühholoogid ja teised eksperdid viise, kuidas
kosmoseuurijad terve vaimse tervise säilitaksid.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; kolledžid ja ülikoolid;
koolipsühholoogid ja sotsiaaltöötajad;
erapraksiste terapeudid

taikonaut

Taikonaut on Hiinas kasutusel olev termin inimese kohta, kes
kosmosesse reisib.

Hiina Rahvuslik Kosmoseadministratsioon

keevitaja

Tehnik, kes on spetsialiseerunud kahe eraldioleva materjalitüki
kokku sulatamisele. Keevitajad kuumutavad kaks metallitükki
üles, et need omavahel ühendada, aga paljud uuemad
materjalid, näiteks süsinikkomposiidid, plastikud ja teised
polümeerid nõuavad erinevaid tehnikaid. Oskuslikud
keevitajad on kosmoselaeva ehituses hädavajalikud.

Riiklikud või rahvusvahelised
kosmoseagentuurid; lennundusettevõtted;
tootmisettevõtted, mis töötlevad ja liidavad
metalle

Keda te teate?
Kasutage eeltoodud ekspertide nimekirja ideede saamiseks. Millised inimesed teie lähedal töötavad atmosfääri või kosmose teemaga
seonduvas ametis? Kust leida teadlasi, kes võiksid olla ORBIIDILE!SM Võistluse teemal eksperdid.
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, kelle töö on kosmose või atmosfääriga seotud või kes oskab vastata inimtervisega seotud
küsimustele. Meeskonnaliikmed peaksid mõtlema perekonnale, sõpradele või mentoritele – kes neist töötab töökohal, mis neile
kriteeriumitele vastab? Võib-olla leiate mõne teadlase või inseneri, kes on nõus meeskonnaga e-maili või videokonverentsi teel
suhtlema. Koostage nimekiri inimestest, keda meeskond intervjueerida sooviks.

Kuidas küsida?
Rääkige oma koostatud ekspertide nimekirjast meeskonnana ja valige üks või enam, kes võiks aidata meeskonnal kosmosereisidest
rohkem teada saada. 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.
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Mida küsida?
Meeskond peaks intervjuuks ette valmistama rea küsimusi. Kui mõtlete, milliseid küsimusi küsida:
ĥĥ kasutage uurimistööd, mida meeskond selleks hetkeks on teinud, et leida sobivaid küsimusi eksperdi eriala kohta. Oluline on küsida
küsimusi, millele inimene vastata saab.
ĥĥ hoidke

kogu aeg meeskonna Projekti eesmärki silme ees. Küsige küsimusi, mis aitavad teie teema kohta rohkem teada saada ja
uuenduslikku lahendust kavandada.

ĥĥ küsimused

saate.

peaksid olema lühikesed ja konkreetsed. Mida otsekohesemad te olla suudate, seda tõenäolisemalt kasuliku vastuse

ĥĥ 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!
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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 FIRST LEGO League
võistluses on see 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 vabatahtlikud näevad kõvasti
vaeva, et kõik väljakud oleksid võimalikult idetntsed, aga siiski
võib esineda erinevusi. Parimad meeskonnad ehitavad roboti
seda silmas pidades. Näiteks võivad erineda väljaku ääred,
kortsud väljakul või väljaku valgustus.
JP5 - INFORMATSIOONI PRIORITEETSUS
Kui tekib konflikt mänguinfo allikate vahel, siis prioriteetne
järjestus on (alustades tugevaimast):
#1 = Robotimängu uusimad UUENDUSED
#2 = MISSIOONI KIRJELDUSED ja VÄLJAKU EHITUS
(https://www.firstlegoleague.ee)
#3 = REEGLID
#4 = KOHALIK PEAKOHTUNIK 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.

D04 - ROBOT Robot on LEGO® MINDSTORMS® kontroller
ja kõik sellega hetkel seotud varustus, mis pannakse sinna ja
võetakse ära käsitsi.
D05 - MISSIOONIMUDEL Missioonimudel (mudel) on
igasugune LEGO® element või ehitis, mis on võistlema saabudes
JUBA VÄLJAKUL

••Matš kestab 2 ja pool minutit ning vahepeal kella seisma ei
panda.
D02 - MISSIOON A „Missioonideks“ loeme punkte kaasa
toovaid ülesandeid. Nõuded on kirja pandud
••TULEMUSTENA mis peavad olema nähtavad MATŠI LÕPUS.
••MEETODITENA mida peab kohtunik nende KASUTAMISE
HETKEL nägema.
D03 - VARUSTUS Varustuseks loeme kõike, mis VÕETAKSE
missioonidega seotud tegevusteks matšile kaasa.

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.
D07 - BAAS Nimetatakse ruumi väljaku edelasuunas asuva
sisemise veerandringi kohal. See ulatub peenikesest kurviga
joonest edelasse KUNI küljeseinteni (mitte rohkem). Igasuguse
punktide saamise ala ümber asuv peenike joon on selle ala osa.
Kui joonega seotud täpne asukoht on ebaselge, eeldatakse, et
kirja läheb meeskonna jaoks kõige kauslikum tulemus.

D 07 - BA A S

Täielikult sees

Kahtlusest kasu

Osaliselt sees

Osaliselt sees

Osaliselt sees

Kahtlusest kasu
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Väljas

D08 - KÄIVITUS Käivitamiseks nimetatakse olukorda, kui olete
robotiga vajalikud toimingud teinud ja saadate ta teele, käivitades
programmi

D10 - TRANSPORDITUD Kui asja (ükskõik, mida)
eesmärgipäraselt/strateegiliselt

D09 - KATKESTAMINE Katkestamiseks nimetatakse olukorda,
kui puutute robotit peale käivitamist

••iigutatakse uude kohta ja/või

••võetakse selle asukohast ja/või
••lastakse uues kohas vabaks
siis seda transporditakse. Transportimine lõppeb, kui
transporditav asi ei ole enam kontaktis sellega, mis seda
transportist.

Varustus, Tarkvara ja Inimesed
R01 - KOGU VARUSTUS Kogu varustus peab olema tehtud LEGO originaalelementidest ja olema originaaloleku.
Erand: LEGO nööre ja voolikuid võib lõigata lühemaks.
Erand: Programmide järjestuse märkmed võivad olla paberil, väljakust eem.
Erand: Robot võib omada tuvastamiseks mittenähtavas kohas markeeringut.
R02 - KONTROLLERID 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 piirab ühe matši ajal kasutama ainult ÜHTE robotit.

EV3

NXT

RCX

R03 - 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.

EV3 “SUUR”

EV3 “KESKMINE”

NXT

RCX
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R04 - 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 PUUTE

EV3 VÄRVI

EV3 ULTRAHELI

EV3 GYRO/NURGA

NXT PUUTE

NXT VALGUSE

NXT VÄRVI

NXT ULTRAHELI

RCX PUUTE

RCX VALGUSE

RCX PÖÖRETE

R05 - TEISED ELEKTROONILISED VIDINAD Missioonidega seotud tegevusteks ei ole lubatud võistlusalas kasutada muid
elektroonilisi vidinaid.
Erand: LEGO juhtmed ja kaablid on lubatud.
Erand: Lubatud on kasutada ühte LEGO kontrolleri akut või 6 AA patareid.
R06 - MITTE_ELEKTROONILISED VIDINAD Use as many non-electric LEGO-made elements as you like, from any set.
Erand: LEGO Tehase poolt toodetud üleskeeratavad või tagasitõmmatavad mootorid ei ole lubatud.
Erand: Oma missioonimudelid (lisad/koopiad) on võistlusalas KEELATUD!
R07 - TARKVARA Robotit tohib programmeerida ainult LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 või RoboLab tarkvaraga (ükskõik, mis
väljalase). Kõik teised programmeerimistarkvarad on keelatud. Lubatud on ettenähtud programmide uuendused, parandused, lisad ja
uued versioonid. Samas erinevad tööriistad, sh LEGO Mindstormsile mõeldud LabVIEW tööriist, on keelatud.
R08 - TEHNIKUD
••Korraga võib võistlusväljaku juures olla kaks roboti tehnikut/operaatorit.
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 on kokku lepitud.
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Mäng
R09 - ENNE MATŠI 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
R10 - KÄITUMINE MATŠI AJAL
••Väljakul olevaid elemente on keelatud puutuda enne kui need
on TÄIELIKULT BAASIS.
Erand: Robotit võib katkestada igal ajal
Erand: KOGEMATA roboti küljest pudenenud jupid võib igal
ajal ükskõik kus üles korjata.
••Ükski ese ei tohi isegi mitte osaliselt teiepoolse lükkamise
tulemusena üle baasijoone liikuda.
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
R11 - MISSIOONIMUDELITE KÄITLEMINE
••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
R12 - HOIUSTAMINE
••Täielikult baasis olevaid asju võib hoiustada väljaspool väljakut.
Need peavad jääma laua või muu aluse peale kohtuniku silma
alla.
••Kõiki väljaspool lauda hoiustatud asju loetakse olevat
TÄIELIKULT BAASIS ja need võib panna kokkulepitult aluse
peale
R13 - KÄIVITAMINE Õige käivitamine (taaskäivitamine) on
selline:
••VALMISOLEK
–– Robot ja kõik, mida robot hakkab kohe liigutama või
kasutama, peavad mahtuma TÄIELIKULT BAASI ja mitte
olema kõrgemad kui 30,5 cm.
–– Kohtunik näeb, et väljakul ei liigu midagi ja robot koos
asjadega on täielikult baasis
••START!
–– Programmi käivitamiseks sirutage käsi nupu vajutamiseks või
andke andurile märku programmi aktiveerimiseks.

„Tähelepanu, valmis olla, START“ või PIIIP!
R14 - 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . TAASKÄIVITA
–– POLNUD TÄIELIKULT BAASIS: . . .  TAASKÄIVITA + Karistus
••TRANSPORDITAV ESE, MIS TULI BAASIST KÕIGE
HILJUTISEMA KÄIVITAMISEGA
–– ALATI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JÄTKE ENDALE
••TRANSPORDITAV ESE, MIS EI TULNUD BAASIST KÕIGE
HILJUTISEMA KÄIVITAMISEGA
–– TÄIELIKULT BAASIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JÄTKE ENDALE
–– POLNUD TÄIELIKULT BAASIS: . . . .  ANDKE KOHTUNIKULE
“KARISTUS” on kirjeldatud Missioonides.
KUI TE EI PLAANI UUESTI KÄIVITADA – lülitage robot välja ja
jätke paigale.
R15 - 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 OBJEKT
–– TÄIELIKULT BAASIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JÄTKE ENDALE
–– OSALISELT BAASIS: . . . . . . . . . . . .  ANDKE KOHTUNIKULE
–– TÄIELIKULT VÄLJASPOOL BAASI: . . . . . JÄTKE SINNAPAIKA
R16 - SEKKUMINE
••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
R17 - VÄLJAKU LÕHKUMINE
••Kui robot eraldab takjakinnituse või lõhub missioonimudeli, mille
tõttu missiooni tegemine muutub lihtsamaks ja võimalikuks, siis
punkte ei saa.
R18 - 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.
JÄTK UB

»

KUI MATŠI ESIMENE KÄIVITUS – Siinkohal on väga tähtis
täpne ja õiglane ajastus. Käivitamise täpne moment on siis,
kui algab maha lugemise viimane sõna/heli, nagu näiteks
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R19 - PUNKTIDE LUGEMINE
••PUNKTILEHT Missioon missiooni haaval vaatate koos
kohtunikuga üle, mis missioonid on tehtud ja mis mitte.
–– Kui olete punktidega rahul, siis allkirjastate punktilehe ja
seejärel on punktileht ja tulemus lõplik.
–– Kui te 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 Viike murtakse teise parima ja seejärel kolmanda parima
skoori abil. Kui need viiki ei murra, otsustavad turniiri korraldajad
edasise arengu.

MUUTUSED REEGLITES 2018
ĥĥ SUURED

–– Kui te katkestate Robotit ajal, kui Robot transpordib midagi,
mille see kõige hiljutisema käivituse ajal baasist võttis, võite
selle objekti endale jätta.

ĥĥ VÄIKESED

–– Piirjooned on alati nende poolt defineeritud ala osa.
–– Peenete joonte (nt. baasi piirjooned) paksusega seotud
vaidlused tuleb alati lahendada meeskonna kasuks.
–– Hoiustamiskastide ja -kandikute suurus ning tüüp peavad
vastama kohaliku ürituse nõuetele.
–– Kui robot on planeeritud missioonid lõpetanud, võib roboti
karistuseta välja lülitada ja oma kohale jätta.
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MISSIOONID
Punktide saamine
ĥĥ Missioonide
ĥĥ “✱”

kirjeldustes on spetsiifilised nõuded punktide saamiseks ROHELISES kirjas.

tärniga toodud meetodid peavad olema AINSAD, mida kasutatakse ja nende kasutust peab NÄGEMA kohtunik.

ĥĥ Allajoonitud
ĥĥ Iga

TULEMUSED/TINGIMUSED peavad olema matši LÕPUS nähtavad.

missiooni puhul otsustab punktide saamise või mittesaamise tekst, mis järgneb sõnale „Täpsemalt rääkides“

M01 - KOSMOSEREIS Hämmastavad insenerinduse
saavutused, näiteks kosmoses reisimine, toimuvad sammhaaval.
Enne, kui me saame lõplikult edukalt Maalt lahkuda, tuleb täita
paljud ilmatu suured, järkjärgulised alaeesmärgid!
Lihtsalt seletatult: Robot
peab saatma Lastiraketid
(kärud) Kosmosereisi rambist
alla veerema. Esimene käru on
eelnevalt rambile asetatud ja
valmis veerema, aga ülejäänud
kaks (asuvad baasis) peab
Robot ise laadima.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
iga Last selgelt Kosmosereisi rambilt alla veerema.

✱✱ Pange

••Iga veeremise puhul peab käru ✱ olema Iseseisev selleks
hetkeks, kui see jõuab rööbaste esimese ühenduskohani.
••Sõiduki Last: 22
••Varustuse Last: 14
••Meeskonna Last: 10

RÖÖBASTE ESIMENE ÜHENDUS

Ükskõik millises missioonis tähistab sõna “iseseisev” “ei ole
kontaktis mitte ühegi teie varustuse osaga”. Kui käru on selgelt
iseseisvalt läbinud rööbaste esimese ühenduskoha, siis ei ole
oluline, et see veereks kogu ülejäänud tee idasuunas.
Võimalikud punktid: 0, 10, 14, 22, 24, 32, 36, 46

M02 - PÄIKESEPANEELIDE RIVI Kosmoses on
päikesepaneelid sisemises päikesesüsteemis asuva kosmosejaama jaoks suurepäraseks energiaallikaks, aga kuna asjad on
kosmoses pidevas liikumises, on
paneelide õige asetus peadmurdmist nõudev.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Mõlemad Päikesepaneelid on suunatud sama väljaku
suunas:
22 Mõlema eest

Lihtsalt seletatult:
Päikesepaneelid peavad olema
suunatud teie suunas või teist
eemale, sõltuvalt strateegiast ja
tingimustest.

Allpooltoodud joonistel, nagu ka teie harjutusväljakul, on „teie“
päikesepaneel laua läänepoolses otsas.

NURGA ALL

TEINE MEESKOND: 22

TEINE MEESKOND: 18

TEINE MEESKOND: 0

TEINE MEESKOND: 22+18

SINU MEESKOND: 22+18

SINU MEESKOND: 18

SINU MEESKOND: 0

SINU MEESKOND: 22

TEINE MEESKOND: 0

TEINE MEESKOND: 18

TEINE MEESKOND: 0

TEINE MEESKOND: 0

SINU MEESKOND: 18

SINU MEESKOND: 0

SINU MEESKOND: 0

SINU MEESKOND: 0

••Teie Päikesepaneel on suunatud teise meeskonna väljaku
suunas: 18

Võimalikud punktid 0, 18, 22, 40 on allpool toodud, vaadatuna
teie põhjapoolse ääre kohalt, suunaga põhja.
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TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Paisake välja 2x4 klots ✱ asetades Pinnaseproov 3D
Printerisse.

M03 - 3D PRINTIMINE Raskete asjade, näiteks ehitusmaterjali
kosmosesse saatmine on üllatavalt kallis. Seega uurivad
teadlased ja insenerid, kuidas kosmoses vajaminevat printida,
kasutades selleks olemasolevaid maaväliseid elemente.

••2x4 Klots välja paisatud ja täielikult Kirdeplaneedi Alal: 22
•• VÕI 2x4 Klots välja paisatud ja mitte täielikult Kirdeplaneedi

Lihtsalt seletatult: Robot peab võtma Pinnaseproovi ja selle
3D printerisse asetama, mille tagajärjel paiskub välja 2X4 klots.
Seejärel saab väljavisatud 2X4 klotsi toimetada enamate punktide
saamiseks mujale.

KIRDEPLANEEDI ALA

Alal: 18

Võimalikud punktid: 0, 18, 22

22

18

M04 - KRAATRITE ÜLETAMINE Kulguritele ei ole kaugel
planeedil kinnijäämine just eriti hea uudis. Kulgurid saavad küll
üksteist aidata, aga üksik kulgur peab väga ettevaatlik olema.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Kõik ületamisvarustuse kaalukandvad detailid peavad ületama
kraatrid ✱ täielikult tornide vahelt.

Lihtsalt seletatult: Robot või Roboti poolt välja saadetud esindav
alus peab Kraatrite mudeli täielikult ületama, sõites sellest otse
üle. Mitte selle lähedalt. Mitte selle ümber.

••Ületamine peab toimuma ✱ idast läände ja *jõudma täielikult
mööda tasandatud Väravast: 20

TÄIELIKULT TORNIDE VAHELT

Võimalikud punktid: 0, 20

TÄIELIKULT ÜLE VÄRAVA

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Liigutage kõik neli Pinnaseproovi nii, et nad ei puudutaks
enam telge, mis neid Pinnasejaama Mudelis hoidis: 16

M05 - VÄLJAVÕTMINE Maalt eemal elades tuleks kasuks
oskus teiste planeetide, kuude, asteroidide ja isegi komeetide
pinna alt maavarasid leida ja kaevandada.

••Asetage Gaasiproov nii, et see puudutab matti ja on täielikult
Maanduri Sihtringis: 12

Lihtsalt seletatult: Robot peab saama kõik Pinnaseproovid
Pinnasejaama mudelist välja. Seejärel tuleb otsustada, mida
nendega edasi teha – valikud on toodud allpool ja 3. missioonis.

•• VÕI tooge Gaasiproov täielikult Baasi: 10

••Asetage Veeproov nii, et seda toetab ainult
Toidukasvamiskamber: 8
Võimalikud punktid: 0, 16, 24, 26, 28, 34, 36

16

MAANDURI SIHTRING

12

10
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8

M06 - KOSMOSEJAAMA MOODULID Kosmosejaamad
võimaldavad meil kosmoses elamise kohta rohkem teadmisi
saada ja seda ühtlasi ka harjutada, aga uuemad tehnoloogiad ja
uued rahvusvahelised partnerid eeldavad hõlpsasti vahetatavaid
mooduleid.
Lihtsalt seletatult: Robot peab Elamiskeskuse avadest
mooduleid eemaldama ja sisestama.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Sisestatud Moodulid ei tohi puudutada mitte midagi peale
Elamiskeskuse.
••Liigutage Koonusmoodul täelikult Baasi: 16
••Sisestage Torumoodul Elamiskeskuse läänepoolsesse
avasse: 16
••Teisaldage/Sisestage Sildumismoodul Elamiskeskuse
idapoolsesse avasse: 14
Võimalikud punktid: 0, 14, 16, 30, 32, 46

16

16

14

M07 - KOSMOSEKÕNNI HÄDAOLUKORD Kosmos on
vaikne ja kaunis, aga ilma peaaegu igasuguse kuumuse, õhu
või õhurõhuta võib see teid ühekorraga nii jäätada, lämmata kui
ka keeta! Aidake meie kosmosekõnnil olev Astronaut “Gerhard”
tagasi ohutusse kohta.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Liigutage Gerhardi nii, et tema keha on lükatud vähemalt
osaliselt Elamiskeskuse Õhulüüsikambrisse.

Lihtsalt seletatult: Robot peab Gerhardi tagasi
õhulüüsikambrisse aitama.

Selles missioonis tähistab “keha” kõiki osasid peale suure
silmuse.

••Täielikult sees: 22
•• VÕI Osaliselt sees: 18

Võimalikud punktid: 0, 18, 22

ÕHULÜÜSIKAMBER

22

18

M08 - AEROOBIKAHARJUTUS Kosmoselaevad reisivad küll
hullumeelselt kiiresti, aga isegi kõige lühemad reisid võtavad väga
palju aega. See tähendab, et reisija kehal on vahepeal vaja nii
füüsilist tööd kui ka puhkust, vastasel juhul on süda ja kopsud
tõsises ohus.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Pange Aeroobikaharjutusmasina osuti seierilaul edasi liikuma
✱ liigutades ühte või mõlemat sanga.

Lihtsalt seletatult: Robot peab korduvalt liigutama ühte või
mõlemat Aeroobikaharjutusmasina sanga, et osutit edasi liikuma
panna.

•• VÕI osuti ots täielikult valges alas: 20

••Osuti ots täielikult oranžis või osaliselt katmas embakumba oranži ala piirjoont: 22
•• VÕI osuti ots täielikult hallis alas või osaliselt katmas emba-

kumba halli ala piirjoont: 18

Sang on Aeroobikaharjutusmasina osa, aga siinoleval pildil on see
selguse mõttes toodud eraldiseisvana.
Võimalikud punktid: 0, 18, 20, 22

SANG

22 (KAHTLUSEST KASU)

18

18
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M09 - TUGEVUSHARJUTUS Null gravitatsiooniga liigub
kõik väga hõlpsasti ja „maha“ kukkuda ei saa ka kõige parema
tahtmise korral. Astronautidel on seega vaja liikumisel vastupanu
– tegelikult kuni kaks tundi päevas, nii et säiliksid lihased ja
luutihedus.
Lihtsalt seletatult: Robot peab Tugevuskangi punktide
saamiseks kõrgemale tõstma.

TUGEVUSKANG

16

Võimalikud punktid: 0, 16

0

M10 - TOIDU TEGEMINE Aiapidamine on lihtne, eks? On
ainult vaja kärutäis rammusat mulda, natuke vihma, päikest,
väetist, abistavaid putukaid, CO2 ja reha… aga mis siis, kui te
olete hoopiski Neptuuni ümber orbiidil väikebussi suuruses
ruumis?
Lihtsalt seletatult: Liigutage Lükkamiskang õigel kiirusel õigele
kaugusele, et rohelise ala abil punkte saada.

LÜKKAMISKANG

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Tõstke Tugevuskangi nii, et sakilise pikliku klotsi 4. auk on
vähemalt osaliselt näha (nagu illustreeritud): 16

16

M11 - PAOKIIRUS Peagi pärast starti eralduvad raketimootorid
sageli kavandatult kosmoselaevast, aga see on tükk aega
varem, kui kosmoselaev gravitatsiooni mõjualast lahkub. Miks
kosmoselaev siis Maale tagasi ei kuku?

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Keerutage Toidukasvatamiskambri värve nii, et hall raskus
KUKUTATAKS pärast rohelist, aga enne helepruuni ✱
liigutades Lükkamiskangi: 16
Võimalikud punktid: 0, 16

16

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Tehke nii, et kosmoselaev liiguks nii kiiresti nii kõrgele, et see
püsiks üleval, ✱ Löögiplaati alla lüües/vajutades: 24
Võimalikud punktid: 0, 24

Lihtsalt seletatult: Robot peab avaldama Löögiplaadile piisavalt
tugevalt jõudu, nii et kosmoselaev tagasi alla ei kukuks.

LÖÖGIPLAAT

0

24
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M12 - SATELLIIDI ORBIIDID Kui satelliidil pole õiget
vektorkiirust ja kaugust Maast, siis võib juhtuda, et see kukub
alla, triivib mujale, lõpetab töötamise või hävineb prahi tõttu.
Sellest lähtuvalt tuleb kõik toimingud ja regulatsiooniprotsessid
läbi viia ülima täpsusega.
Lihtsalt seletatult: Robot peab liigutama ühe või enama Satelliidi
Väliorbiidilet.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Liigutage Satelliidi ükskõik millist osa Väliorbiidi kahe joone
vahelise ala peale või kohale: 8 iga eest
Võimalikud punktid: 0, 8, 16, 24

AINULT
NENDE
JOONTE
VAHELE
VÄLIORBIIT

8

0

M13 - TÄHETORN Kosmoseteleskoop on hämmastav leiutis,
aga ülikooli või teadusmuuseumi tähetorni kättesaadavust ja
lihtsust see ei ületa – juhul, kui tead, kuidas ja kuhu teleskoop seal
suunata.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Tehke nii, et osuti ots oleks täielikult oranžis alas või osaliselt
katmas emba-kumba oranži ala piirjoont: 20

Lihtsalt seletatult: Pöörake torn kindlasse suunda.

•• VÕI osuti ots täielikult hallis alas või osaliselt katmas emba-

•• VÕI osuti ots täielikult valges alas: 18

kumba halli ala piirjoont: 16

Võimalikud punktid: 0, 16, 18, 20

16

16

0

M14 - METEOROIDI KÕRVALEKALLE Tõenäosus, et
„tõsine“ meteoroid meie eluajal Maal tabab, on äärmiselt väike,
aga see pole täiesti välistatud. Tagajärjed võivad elu Maalt
minema pühkida. Kuidas teadlased ja insenerid inimesi kaitsta
kavatsevad?

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Saatke Meteoroidid ✱ üle Vabajoone, et nad puudutaksid
matti Meteoroidipüüdjas.

Lihtsalt seletatult: Saatke Vabajoone tagant (läänesuunast) üks
või mõlemad Meteoroidid iseseisvalt Meteoroidi Püüdjasse.

••Löömise/vabastamise ja punktide saamiseks vajaliku asendi
vahepeal peab Meteoroid ✱ olema selgelt Iseseisev.

••Meteoroide peab lööma/vabastama sel ajal, kui nad on ✱
selgelt ja täielikult Vabajoonest läänesuunas.

••Meteoroidid Keskalas Püüdjas: 12 iga eest
••Meteoroidid kummalgi pool Keskala Püüdjas: 8 iga eest
Kui väikses mustas rõngas olnud Meteoroid on ühel hetkel rõngast
väljas, võite ise rõnga oma käega väljakult eemaldada (see on
spetsiaalne erand reeglites).
Võimalikud punktid: 0, 8, 12, 16, 20, 24

VABAJOON

KUNI SELLEST IDAS PEAB OLEMA
ISESEISEV

24
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20

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Liigutage Maandurit nii, et see oleks ühes tükis, puudutaks
matti ja täielikult oma Sihtringis: 22

M15 - MAANDURI MAABUMINE: : Meie maanduril ei ole
töökorras langevarjusid, põtkureid või löökpatju, aga üks selle
omadustest on väga tõepärane.. see on väga õrn.

•• VÕI Liigutage Maandurit nii, et see oleks ühes tükis,

Lihtsalt seletatult: Tehke nii, et Maandur oleks tervena ühes oma
sihtkohtadest või liigutage see Baasi.

puudutaks matti ja täielikult Kirdeplaneedi alal: 20

•• VÕI Liigutage mõlemad Maanduri osad täielikult Baasi: 16

Maandur on „ühes tükis“, kui selle osasid ühendavad vähemalt
kaks selle neljast helepruunist asukohateljest.
Võimalikud punktid: 0, 16, 20, 22

ÜHES TÜKIS

20

MAANDURI SIHTRING

20

KIRDEPLANEEDI ALA

16

0

22

0

P01 – VAHELESEGAMISE KARISTUSED: Lugege
REEGLEID hoolega ja tihti.

TÄPSEMALT RÄÄKIDES:
••Kui te ✱ katkestate/segate robotit: Miinus 3 iga korra eest

Lihtsalt seletatult: FIRST LEGO League missioonide nõuded
peavad olema täidetud teie Roboti poolt programmide ja
varustuse kasutamise kaudu. Teil on lubatud oma Robotit käega
päästa, aga sellele järgneb karistus. Lugege reegleid erilise
hoolega kohtades, kus on mainitud „vahelesegamist“.

Karistuse korral asetab kohtunik ühe Karistusketta kagusuunas
olevasse kolmnurka ja see on püsiv ja muutumatu märk
vahelesegamisest.
Selliseid karistusi võib saada kuni kuus.
Kui Karistusketas läheb mingil põhjusel kolmnurgast välja,
asetatakse see tagasi. Punktiseisu tagasiasetamine ei mõjuta.
Võimalikud karistuspunktid kokku: -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

KARISTUSE KETTAD
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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
Erinevalt Põhiväärtuste plakatist ei tule meeskonnal RD jaoks
ette valmistada kirjalikku materjali või plakatit. Samas, kui teil
on soov jagada pilte ja mõtteid oma roboti disaini protsessist,
programmeerimisest, strateegiakoosolekutest, jne, siis soovitame
tungivalt võtta kaasa näiteid programmidest (paberkandjal või
sülearvutis).
Palu meeskonnal ette valmistada lühike esitlus (mitte kauem kui
neli minutit), mis võiks sisaldada järgmist:
1. Faktid roboti kohta Jagage kohtunikega natuke teavet teie
roboti kohta, näiteks sensorite arv ja tüübid, veermiku jõuosa
ehitus, osade arv, robotile kinnitatavate lisade arv. Kohtunikud
tahaksid 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 meeskonnal on roboti
kohta mõni äge lugu, siis kindlasti jagage seda.
b. Strateegia: Selgitage oma meeskonna strateegiat ja
missioonide valimise ja ettevalmistamise mõttekäiku.
Rääkige natuke, kui edukas oli robot teie valitud
missioonide täitmisel.

c. Disaini protsess: Kirjeldage, kuidas meeskond
roboti kavandas ning kuidas te oma kujundust aina
paremaks tegite. Jagage lühidalt seda, kuidas erinevad
meeskonnaliikmed osalesid disaini loomisel ja kuidas te
kõigi mõtteid roboti disaini kaasasite.
d. Mehhaaniline disain: Selgitage kohtunikele roboti
põhistruktuuri. Rääkige, kuidas robot liigub (veermiku
jõuosa), missuguseid lisamooduleid ja -mehhanisme
robot oma töös ja missioonide lahendamisel kasutab
ning kuidas meeskond enda jaoks lisade kinnitamise/
eemaldamise lihtsaks tegi.
e. Programmeerimine: Kirjeldage, kuidas te
järjepidevate heade tulemuste saamiseks oma robotit
programmeerisite. Selgitage, kuidas te 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.

Tahad rohkem teada saada?
ĥĥ Robotimängu

kohta on selles Võistluse juhendis olulist informatsiooni reeglite, väljaku ülesehituse ja
missioonide kirjeldustes.

ĥĥ Järgige

tihti Robotimängu uuendusi (https://www.firstlegoleague.ee/fll/hooajad/2018-2019-orbiidile/
robotimangu-uuendused/). FIRST® LEGO® League meeskond selgitab siin enamlevinud küsimusi.
Uuendused lükkavad ümber selles dokumendis kirjeldatu ja turniiridel võetakse just uuendusi arvesse.

ĥĥ Hindamisruumis

hinnatakse teie meeskonda hindamislehe alusel. Vaadake üle RD hindamise informatsioon
ja hindamisleht (https://www.firstlegoleague.ee/fll/mis-on-fll__trashed/hindamislehed/).

ĥĥ Igal

meeskonnal on turniiril õigus osaleda kolmel Robotimängu matšil. Vihjeid, kuidas paremini
Robotimängus hakkama saada ja vihjeid kogenud juhendajatelt leiate Juhendaja käsiraamatust.
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