FLL WORLD CLASS – ROZMIESTNENIE MODELOV NA
IHRISKU
Úvod
Hra Robot-Game sa odohráva na ihrisku FLL. Tvorí ho povrch ihriska, ktorý je položený na súťažnom stole
FLL a modely misií, ktoré sú rozmiestnené na povrchu. Povrch ihriska a súčiastky LEGO ®, z ktorých sa
dajú poskladať modely misií, sú spolu dodané všetkým riadne zaregistrovaným tímom. Návody na stavbu
modelov misií sú on-line: http://www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
Návod na stavbu stola je on-line: www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4. Podrobnosti
o rozmiestnení poskladaných modelov misií na povrchu ihriska sú uvedené v tomto dokumente.

1. Položenie povrchu ihriska
Krok 1: Povysávajte dosku stola alebo plochu, na ktorú budete ihriskový povrch pokladať. I najmenšie
nečistoty pod povrchom môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť robotov. Čistotu povrchu skontrolujte ešte raz
holou rukou a brúsnym papierom odstráňte všetky zostávajúce nerovnosti a nečistoty. Potom povysávajte
stôl znova.
Krok 2: Vyrolujte povrch ihriska obrázkom navrchu na vyčistenú plochu. Severná strana povrchu ihriska je
pri „severnej“ (na turnaji dvojitej) stene stola. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE POVRCH IHRISKA NIKDY
NEZLOMILI.
Krok 3: Ihrisko je úmyselne o kúsok menšie ako súťažný stôl. Zarovnajte ho tak, aby sa južná strana
povrchu ihriska dotýkala južnej strany stola. Vycentrujte povrch tak, aby medzery na východnej a západnej
strane boli rovnako veľké.
Krok 4: Narovnajte ihrisko ťahom na opačných koncoch, vyrovnajte všetky nerovnosti a skontrolujte ešte
raz krok 3. Na začiatku ostane na povrchu niekoľko vlniek, ktoré sa časom samé vyrovnajú. Niektoré tímy
na to používajú fén na vlasy.
Krok 5 - NEPOVINNÝ: Na pripevnenie povrchu ihriska môžete použiť tenký prúžok čiernej pásky na
výchdnej a západnej strane. Páska takto smie zakryť len čierne okraje povrchu ihriska a na stole sa
upevní len na vodorovnú dosku stola, nie na steny.
Krok 6: Pri rozostavení stolov na turnaji sa doplňujúce steny medzi severné steny nemusia vkladať.
Celková šírka stien oboch stolov v súčte môže byť od 3 do 4 palcov (76 – 100mm).

Obr. 1 – Umiestnenie povrchu ihriska na stole (trénovacom a turnajovom) .
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2. Stavba modelov misií
Poskladajte modely misií – súčiastky LEGO sú v balíku, v ktorom ste dostali ihrisko FLL, návody sú na
Internete na linke uvedenej na začiatku tohto dokumentu. Jedna osoba potrebuje na poskladanie modelov
asi štyri až päť hodín, takže najlepšie je poskladať modely spoločne na jednom z prvých stretnutí tímu. Ak
sú v tíme deti, ktoré nemajú skúsenosť so skladaním modelov LEGO, je to zároveň dobrá príležitosť na
precvičenie. Stavba modelov dobre poslúži na zoznámenie členov tímu.

3. Ukotvenie modelov systémom Dual Lock
Niektoré modely misií sú na ihrisku iba položené a niektoré sú pripevnené pomocou Dual Locku od firmy
3M – podobá sa na nalepovací suchý zips a teda sa dajú opakovane odstrániť a znovu pripevniť. Dual
Lock rozposielame tímom spolu s povrchom ihriska a stavebnicou s modelmi v priesvitnom sáčku. Dual
Lock sa pripevní na ihrisko a modely iba raz, potom už na nich drží. Postup použitia:
Krok 1: Na každé políčko na ihrisku, ktoré je označené krížikom, prilepte jeden štvorček.
Krok 2: Pritlačte druhý štvorček otočený lepiacou stranou nahor na štvorček prilepený na ihrisku a
zopakujte to pre všetky políčka, ktorými sa upevňuje jeden model. Namiesto prsta môžete použiť voskový
papier na ktorom sú DUAL LOCKy dodané.
Krok 3: Pomaly priblížte a pritlačte model na štvorčeky do jeho presnej polohy.
Odporúčanie:
Všimnite si, že... Niektoré modely vyzerajú symetricky, ale na jednej strane majú čosi, čo určuje ich jedinú
správnu orientáciu. Štvorčeky a modely umiestnite čo najpresnejšie. Pri pritláčaní modelov sa snažte tlačiť
za ich najnižšiu časť, aby sa vám pri tlaku zhora v rukách nerozpadli. Aj pri odlepovaní modelov ťahajte za
ich čo najnižšiu časť. Veľké a pružné modely upevňujte postupne, nie je potrebné ich pritlačiť celé na raz.
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4. Umiestnenie a rozostavenie modelov
Značky na povrchu ihriska a obrázky na konci tejto časti tvoria väčšinu informácií, ktoré potrebujete.
Zostávajúce podronosti sú uvedené v nasledujúcom.

Celkový pohľad na ihrisko

Váhy
(Projektové vyučovanie)
Pripevnite podľa značiek na ihrisku (pozri
obrázok).

Vyhľadávací nástroj
Pripevnite podľa značiek na ihrisku (pozri
obrázok). Posuvník smeruje celkom na
západ a farby slučiek sú v stanovenom
poradí (žltá, modrá, červená).
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Futbal (Športy)
Bránku a zábranu upevnite podľa obrázka.

Škatuľa (Thinking Outside the box)
Škatuľa je položená voľne ako na obrázku.
Tabuľka (myšlienka) je celkom vnútri a
smeruje bielou stranou na západ a žltou
žiarovkou na juh.

Spoločný strom
(Skupinové učenie)
Upevnite podľa obrázka, zatlačte slučku dnu,
takže vetvy koruny stromu sa otvoria nahor.

Zmysly
Upevnite podľa obrázka, posuvník je
celkom na západnej strane a jedna slučka je
prichytená v držiaku.

“Cloud”
Upevnite podľa obrázka, SD karta smeruje
nadol a na západ.
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Slučky
Jednu umiestnite voľne na jej značku na
južnej strane v strede. Ostatné sú
umiestnené do rozličných modelov. Uistite
sa, že všetky trubičky sú ohnuté pravideľne
a v jednej rovine.

Robotické rameno
Upevnite podľa obrázka, posuvná časť je na
severe a v čelusti je uzavretá jedna slučka.

Aktivita
Upevnite podľa obrázka, žlté rameno
smeruje na sever, červené smerom hore a
biely ukazovateľ je na južnej strane dolu.

Premenlivé podmienky
Upevnite podľa obrázka, južná bariera sa
opiera o svoju zarážku.
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Reverzné Inžinierstvo
V stavebnici modelov misií je niekoľko sád
šiestich voľných prvkov. Na ihrisku FLL sú
použité dve z nich. Prvá je voľne položená
na Základni. Z druhej tím môže poskladať
ľubovoľný model podľa svojej predstavy.

Tím svoj model odovzdá rozhodcovi, ktorý
ho umiestni do košíka súperiaceho tímu na
jeho značku v severo-východnom rohu
ihriska a čo najlepšie zakryje vrchnákmi
košíka.

Dvere
Model upevnite na západnej stene severne
od Základne. Nie sú tam štvorčeky s “X” pre
DUAL LOCK, ale na povrchu ihriska nájdete
čiary, ktoré znázorňujú správnu polohu
“uzavretých” dverí. Na obrázkoch si pozrite
ostatné potrebné detaily.
Najskôr prilepte dvojice DUAL LOCKov na
dvere podľa obrázka...

…potom
pritlačte
na
vyznačenými čiarami.

stenu

medzi

Dvere sú celkom zatvorené a rukoväť je
hore.
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Displej a kamera
O tejto sústave modelov možno povedať tri zásadné veci:

1) Aby sústava fungovala, musia s ňou manipulovať roboty obidvoch tímov.
2) Kompletné nastavenie tejto sústavy si vyžaduje opatrnosť a trpezlivosť (čo ale pre
robotikov predsa nie je nič mimoriadne).
3) Počas testovania stačí nastaviť iba časť sústavy.
Postupnosť práce s modelom:

Robot potiahne model kamery a tým cez špagát aktivuje model vzdialeného displeja, ak sa
hry zúčastní aj druhý tím. Keď sa zapoja oba tímy, oba tímy získajú body. Keďže váš tím
nevie zaručiť, aby sa zapojil aj druhý tím, najlepšie, čo môžete urobiť, je naučiť sa čo
najlepšie ťahať model kamery.
Postup upevnenia modelov:

Krok 1 = upevnite displej,
Krok 2 = upevnite kameru,
Krok 3 = upevnite držiaky špagátu,
Krok 4 = priviažte špagát a
Krok 5 = vylaďte sústavu modelov…
Krok 1 – Upevnite model displeja: Model displeja je z polovice upevnený na vašom stole a
z polovice na stole súpera. Keďže máte pravdepodobne iba jeden stôl, nejakým spôsobom si ho
potrebujete upevniť na druhej strane, použitím nejakej náhradnej podložky z druhej strany severnej
steny. Na obrázku nižšie je štruktúra upevnená DUAL LOCKmi v správnej výške. Použite súčiastky
LEGO, drevo, kartón, a podobne. Keď máte náhradnú podlahu hotovú, upevnite model podľa
obrázka.

PRÍKLAD NÁHRADNEJ PODLOŽKY NA
UPEVNENIE MODELU

PRIPEVNENÝ DISPLEJ

DUAL LOCK PATRÍ SEM (4X)

PRIPEVNENÁ (A NASTAVENÁ) KAMERA
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Krok 2 – Upevnite kameru: Prilepte podľa obrázka, posuvná časť je celkom na východe.

Krok 3 – Upevnite držiaky špagátu: Prilepte ich na steny, sledujúc čiary na ihrisku podobne ako pri
upevnení dverí…

Dual Lock

Značka v strede západu

Značka v rohu

Krok 4 – Upevnite špagát: Na strane kamery uviažte špagát v polohe 2 (hint: na vyhľadávači Google
Images zadajte heslo “square knot” a zobrazí sa vhodný spôsob na uviazanie lana).

Poloha 1

Poloha 2

Poloha 3

Poloha 4

Na strane displeja veďte špagát pod pravouhlou spojkou, a uviažte na guličku v diere medzi dvomi
modrými súčiastkami ako ukazuje obrázok.

VEDENIE ŠPAGÁTU NA STRANE DISPLEJA

Upevnenie

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2014 | „FLL World Class“ | Rozmiestnenie modelov na ihrisku

8

Kameru do štartovnej pozície nastavíte takto: nadvihnite šedý rám a oprite ho o súčiastku v tvare L.
Nezatláčajte súčiastku v tvare L ďalej ako je potrebné na opretie rámu.
Krok 5 – Vyladenie sústavy: Potiahnutím posuvnej časti modelu displeja na západ z východzej
polohy by malo spôsobiť, že špagát zatiahne za súčiastku v tvare L pod sivým rámom a tým umožní
vztýčenie displeja. Ak nie, presuňte súčiastku s guličkou na modele displeja do inej polohy podľa
potreby. Ak sa funkčná poloha nedá získať iba presunutím guličkovej súčiastky, treba previazať
špagát.

Základňa
Na Základni sú voľne položené: lopta, jedna
alebo žiadna slučka, jedna sada šiestich
LEGO dielikov na zostrojenie kópie
súperovho modelu, dve postavičky a modro /
žlto / červená robotická súčiastka.

5. STAROSTLIVOSŤ O IHRISKO
Okrajové steny

Odstráňte väčšie triesky, a zakryte väčšie diery na okrajových stenách.
Povrch ihriska

Uistite sa, že sa povrch ihriska dotýka južnej steny a je vycentrovaný v západo-východnom
smere. Povrch sa nesmie čistiť žiadnym prostriedkom, ktorý by zanechával akúkoľvek stopu.
Lepkavá alebo klzká stopa by mohla zmeniť vlastnosti pohybu robota oproti novému
povrchu. Špinu pod a na ihrisku povysávajte, alebo odstráňte navlhčenou handrou. Na
odstránenie škvŕn skúste použiť obyčajnú bielu gumu na gumovanie. Pri transporte alebo
skladovaní ihrisko neskladajte tak, že by vznikli ostré zlomy, ktoré by mali vplyv na pohyb
robota. Turnaje by mali povrchy ihrísk vyrolovať čo najskôr pred turnajovým dňom. Východná
a západná strana sa môže uchytiť o stôl páskou, ktorá nemá presahovať viac ako 6mm
povrchu ihriska. Na pripevnenie povrchu ihriska nepoužívajte penovú pasku ani DUAL
LOCK.

Modely Misií

Udržujte modely v pôvodnom stave častým vyrovnaním a stlačením pevných spojov. Uistite
sa, že voľne otáčajúce sa osi sa naozaj otáčajú voľne a ak sa z nejakého dôvodu ohnú,
vymeňte ich za iné.
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