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ER DERE KLAR TIL Å UTFORSKE HVORDAN DET ER Å LEVE I,
OG REISE GJENNOM, VERDENSROMMET?
Samle laget deres og gjør dere klare til å utforske, utfordre og innovere det krevende og
inspirerende verdensrommet.
2018-sesongen av FIRST® LEGO® League utfordrer dere til å arbeide sammen for å bryte ut av
jordens atmosfære og ”INTO ORBITsm”
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RAPPORT
Alle lag skal levere en rapport som beskriver arbeidet de har gjort i FIRST® LEGO® League denne sesongen. Målene
med rapporten er å dokumentere arbeidsprosessene deres, og å hjelpe dommerne til å forberede seg til
presentasjonene på turneringsdagen. Rapporten skriver dere direkte på lagsiden på www.hjernekraft.org. Den
skal være klar innen lokal frist for innlevering. Den blir så eksportert til en PDF som dommerne kan bruke som
forberedelse. Dersom dere ønsker å skrive i et annet tekstdokument, kan dere gjøre det og deretter lime det inn på
hjernekraft.
Dere kan inkludere bilder i rapporten (max. 5 bilder per kategori), men må holde dere innenfor antall ord som er
oppgitt under hver del.
Rapporten består av fire deler:

KJERNEVERDIER (Max 500 ord)

Beskriv hvordan dere har arbeidet for å bruke kjerneverdiene gjennom hele perioden og hvordan det har påvirket
laget.

PROSJEKT (Max 1000 ord)

Skriv et sammendrag av det dere har gjort i prosjektdelen der dere beskriver nøkkelelementene i deres prosjekt.
Her skal dere kort forklare hvilken problemstilling dere valgte, gjennomføring av prosessen og hvilke resultater/
løsninger dere har kommet frem til.

MARKEDSFØRING (Max 500 ord)

Beskriv hvordan dere har arbeidet med markedsføringen. Beskriv arbeidsprosessen; tidsbruk, hvilke ressurser
dere har brukt, hvor dere hentet informasjon fra og valg av media/steder for å spre budskapet om deres produkt/
løsning.

TEKNOLOGI (Max 1000 ord)

Forklar hvordan dere har arbeidet dere fram til den endelige strategi og design på roboten. Skriv hvordan dere har
gjennomført prosessen med teknologidelen (tidsmessig, ressurser/ informasjon m.m.).

CHALLENGE GUIDE
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FIRST® KJERNEVERDIER
Kjerneverdiene er selve hjertet i FIRST® LEGO® League. Ved å omfavne kjerneverdiene lærer deltakerne at vennskapelig konkurranse og gjensidige fordeler ikke er separate mål, og at det å hjelpe hverandre er grunnlaget for
lagarbeid. Gjennom hele sesongen skal kjerneverdiene være grunnlaget for godt samarbeid, respekt og inkludering. Gå gjennom de nye kjerneverdiene med laget, og diskuter og bruk dem når det er behov for det.
Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
		Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
			Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
				Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
					Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
						Moro: Vi har det gøy!

KJERNEVERDIPLAKATEN
Kjerneverdiplakaten er utformet for å hjelpe dere å fortelle den unike historien til laget deres.
Lag en kjerneverdiplakat:

1. Diskuter måter laget har brukt kjerneverdiene denne sesongen – både på lagmøter og ellers. Lag en
liste med eksempler.
2. Velg eksempler som fremhever de spesifikke kjerneverdiområdene nedenfor. De er vanligvis de mest
krevende kategoriene å vurdere for dommerne under dommerrunder. Plakaten kan hjelpe laget med å
presentere det dere har oppnådd i et organisert format.
a. Oppdagelse: Gi eksempler fra sesongen på ting laget har oppdaget, som ikke hadde som
fokus å skaffe seg en fordel i konkurransen eller å vinne en premie. Fortell dommerne hvordan
laget balanserte alle delene av FIRST® LEGO® League (kjerneverdier, prosjekt, markedsføring og
robotkonkurranse), spesielt hvis de var svært begeistret for én del.
b. Integrasjon: Gi eksempler på hvordan laget brukte kjerneverdiene og andre ting dere
har lært gjennom FIRST® LEGO® League i situasjoner utenfor lagaktiviteter. Fortell dommerne
hvordan lagmedlemmene har integrert nye ideer, ferdigheter og kunnskaper i dagliglivet.
c. Inkludering: Beskriv hvordan laget har lyttet til og vurdert ideer fra alle, og fått alle lag-

medlemmene til å føle seg som en verdsatt del av laget. Del med dommerne hvordan dere har
oppnådd mer ved å samarbeide enn noen av lagmedlemmene kunne klart alene.

d. Coopertition: Beskriv hvordan laget verdsetter vennskapelig konkurranse. Ta med
informasjon om hvordan laget har hjulpet eller fått hjelp fra andre lag. Fortell dommerne hvordan
lagmedlemmene hjelper hverandre og andre lag med å forberede seg på en konkurranse som kan
være stressende.
e. Annet: Bruk midten av plakaten til å fremheve andre ting laget vil dele med dommerne om de
andre kjerneverdikriteriene. Vurder for eksempel å dele eksempler på lagånd, respekt eller lagarbeid. Lag en kjerneverdiplakat. Et mulig format er vist nedenfor. Plakaten bør ikke være større
enn målene som vises, og den kan være mindre. Plakaten kan stå selv eller henges opp i standen.
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Bedømming av kjerneverdier

På turneringsdagen skal dere presentere for dommerne hvordan dere har inkludert kjerneverdiene i det øvrige
arbeidet, samt kjennskap til kjerneverdiene i seg selv. Presentasjonen skal være på maks 5 minutter (3 minutter
presentasjon, 2 minutter til spørsmål fra dommerne).
Kjerneverdier bedømmes ofte sammen med markedsføring i lagets stand. På veiledermøtet får dere vite hvordan
dette foregår på deres turnering.

LAGNAVN
Ikke høyere enn 91 cm

OPPDAGELSE

INKLUDERING

ANDRE
KJERNEVERDIER

INTEGRASJON

COOPERTITIONTM

Ikke lengre enn 123 cm

Kjerneverdiplakaten et flott
verktøy for å tenke på hvordan
dere implementerer
kjerneverdiene på møter
med laget og i
møte med andre.
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PROSJEKTET
Tortilla i verdensrommet

Dr. Rodolfo Neri Velas utrolige karriere som
ingeniør og forsker nådde nye høyder da han
i 1985 ble den første meksikaneren i verdensrommet. Mens han var om bord romfergen
Atlantis, hjalp han til med å sette ut
kommunikasjonssatellitter, han gikk på
romvandringer og han utførte også mange
andre eksperimenter. Men det var gjennom
valget hans av mat han virkelig satte spor
etter seg og endret måten astronauter spiser
på for alltid. Dr. Neri Velas enkle forespørsel
til NASAs mateksperter om å inkludere tortilla
på menyen, førte til at denne grunnleggende
latinamerikanske matvaren for første gang ble
med ut i verdensrommet. Hvorfor var dette et
så stort gjennombrudd?
Mat er viktig for astronauter av flere årsaker. Den gir dem selvsagt den nødvendige næringen, men den kan også gi
dem en følelse av å være hjemme selv når de er som lengst hjemmefra. Mange astronauter sier at smakssansen
ikke er like sterk i verdensrommet, så det å ha appetittvekkende mat kan bidra til at romfarere spiser nok til å holde
formen ved like. Med det handler ikke bare om smak. Det er også viktig med mat som er trygg for mannskapet og
romskipet. Hvordan kan mat skade et romskip? Du kan tenke deg hva som kan skje hvis svevende smuler finner
veien inn i sensitiv elektronikk. Tortillaen var et virkelig gjennombrudd. Astronautene hadde nå et type brød som
smulte lite, og som kunne inneholde en rekke andre matvarer som egg, peanøttsmør og gelé. Det ble populært
med én gang! Det å ha med noe de kjenner hjemmefra, er viktig på mange måter. Men alle avgjørelser som tas
angående mannskapet og romskipet, kan få enorme konsekvenser.

Maraton i verdensrommet

Sunita «Suni» Williams er en amerikansk
astronaut som er vant til ekstreme
utfordringer. Hun har utdannelsen sin fra
United States Naval Academy, er en erfaren
pilot som har fløyet flere enn 30 typer luftfartøy, og hun er en dyktig idrettsutøver. Hun
har også tilbrakt hundrevis av dager i verdensrommet på flere oppdrag. Så hun har gjort alt,
ikke sant? I 2007 var det likevel én bragd ingen
ennå hadde oppnådd. Hvem kunne fullføre
det første maratonløpet i verdensrommet? 16.
april 2007 løp Suni Boston Marathon (42,2 km)
på tredemølle på Den internasjonale romstasjonen.
Det er viktig at astronauter bruker skjelettet og musklene daglig i omgivelser med redusert tyngdekraft og mikrogravitasjon, ellers mister de muskelkraft, og skjelettet blir skjørt. De fleste astronauter på romstasjonen trener i
omtrent to timer hver dag for å forhindre muskeltap og benskjørhet. Sunis maratonløp varte i litt over fire timer,
noe som var en ganske utrolig prestasjon med tanke på at hun var festet til tredemøllen med store gummistrikker
for at hun ikke skulle sveve avgårde. Mens løperne på jordkloden sprang i vind og en temperatur på 9° C, befant
Suni seg i en klimakontrollert romstasjon som går i bane rundt jorden i en fart på over 27 000 km/t. Suni kretset
faktisk rundt jorden to ganger mens søsteren hennes Dina Pandya og astronautkollega Karen Nyberg løp Boston
Marathon nede på jordoverflaten. Maratonløpet til Suni var ikke bare et PR-stunt. Sunis beskjed til oss alle er at det
er viktig å holde seg i form både på jorden og i verdensrommet.

CHALLENGE GUIDE
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Tenk på det
Finn et problem
Har du noen gang tenkt på hvordan det ville være å leve i et romskip, Den
internasjonale romstasjonen, eller på overflaten av månen eller en annen
planet? Hva om du var der i et år eller mer? Diskuter med laget ditt hva dere
ville trenge for å holde dere i live, sunne og lykkelige hvis dere skulle leve og
arbeide i verdensrommet. Husk at verdensrommet er et svært lite gjestfritt
sted. Store deler av rommet er et nesten absolutt vakuum som betyr at det
ikke finnes luft, og ingen av månene eller planetene i solsystemet vårt har en
atmosfære som er egnet for at mennesker skal kunne puste i den.

Hint:

Robotkonkurransen gir
mange eksempler på noen av de
fysiske og sosiale utfordringene
mennesker kan møte når de
utforsker verdensrommet.

Og husk at mange reiser ut i verdensrommet tar svært lang tid. Tur-retur til Mars
kan ta opptil tre år. Alt dere konstruerer, må derfor
fungere nærmest perfekt, eller ha et reservesystem. Utstyret må testes og testes på nytt, og
dere må tenke på hvordan dere skulle reparert noe hvis det blir ødelagt
millioner av kilometer fra jorda!
Hint:
Mange av begrepene som
Dette høres ut som mye arbeid …og det er det! Tusenvis av mennesker,
brukes for å beskrive utforsking
inkludert ingeniører, matematikere, forskere og teknikere må til for å
av verdensrommet er unike. Den
sende bare noen få mennesker ut i verdensrommet. Det krever også
første gangen et ukjent begrep
lagarbeid og internasjonalt samarbeid siden det er både komplisert og
dukker opp, kan du se i ordlisten
dyrt å skulle bo og arbeide i verdensrommet.
etter forklaring.
Men belønningene er enorme! Når mennesker tar fatt på en utfordring som
romferd, lærer vi mye nytt som hjelper oss til å leve bedre her på jorda. Vi kan
også tilegne oss fantastisk vitenskapelig kunnskap om solsystemet vårt.

LAGETS PROSJEKTOPPDRAG: INTO ORBITSM:
Laget skal peke på en fysisk eller sosial utfordring som mennesker møter når de utforsker verdensrommet
innenfor vårt solsystem i lange perioder, og foreslå en løsning på denne utfordringen.
Det er ekstremt vanskelig å sende mennesker ut i verdensrommet selv om det bare er i en kort periode. Det
å lage raketter, romskip og nødvendige overlevelsessystemer er en av de mest komplekse oppgavene som
mennesker kan utføre. Men se for dere at oppdraget med å utforske solsystemet skal vare i et år eller lenger.
Hvordan skal dere håndtere de fysiske utfordringene som mannskapet vil møte?

CHALLENGE GUIDE

8

2018 - NORSK

!

I FIRST® LEGO® League INTO ORBITSM-oppdraget: Solsystemet vårt er her
definert som den delen av verdensrommet, inkludert alle himmellegemer som
befinner seg der, som strekker seg 50 astronomiske enheter (AU) eller rundt 7,5
milliarder kilometer fra sola.

Det kan være svært komplisert å holde mennesker friske nok til å gjøre jobben sin i verdensrommet. Det kan være
enten svært kaldt eller svært varmt, avhengig av hvor dere er. Menneskekroppen blir utsatt for mikrogravitasjon
eller redusert gravitasjon, og solstråling – som kan være skadelig over tid. Dere må ta med alle forsyningene dere
trenger for å holde dere i live, inkludert luft, vann og mat, eller ha en måte å lage disse forsyningene så snart dere
forlater jorda. De som deltar på romferden må også ha mulighet for å trene, slik at de holder bein og muskler
sterke. Dette betyr at dere må ha spesielt treningsutstyr som fungerer i lav eller ingen gravitasjon. Dere trenger
også et system for å lage strøm til romfartøyet eller habitatet, slik at dere kan arbeide, utforske og forsyne mannskapet og dere selv med overlevelsesutstyr. Dere må til og med ha en måte å kvitte dere med, eller gjenvinne
søppel og menneskelig avføring!

!

I INTO ORBITSM-oppdraget er menneskelige fysiske utfordringer noe som
påvirker helsen eller sikkerheten til personer som utforsker verdensrommet,
som for eksempel behov for luft, vann, mat eller trening. En menneskelig sosial
utfordring er noe som kan påvirke menneskers evne til å være produktive i
verdensrommet over lang tid. Dette kan omfatte problemer som isolasjon og
kjedsomhet. «Langvarig» romutforskning innebærer å tilbringe ett år eller mer i
verdensrommet.

Fysiske utfordringer er ikke de eneste problemene mennesker møter når de tilbringer lang tid i verdensrommet.
Mennesker har dratt ut i verdensrommet siden 1961, og forskere har lært mye om hvordan mennesker reagerer når de oppholder seg i romfartøy i flere uker, måneder og til og med år. Vi vet at mennesker er lykkeligere og
mer produktive i verdensrommet når de har kontakt med familie og venner på jorda. Dette kan bety at de må ha
med seg et spill eller en hobby de liker, kunne kommunisere med mennesker på jorda som er millioner av kilometer unna, og kanskje en gang i fremtiden ha med seg et kjæledyr ut i verdensrommet! Personer som utforsker
verdensrommet, trenger også god mat som de har lyst å spise, slik at de kan holde på kreftene.
Det vi lærer når vi løser slike kompliserte utfordringer i forbindelse med romfart, kan også bidra til å løse problemer på jorda. Visste du for eksempel at oppfinnelser av alt fra trådløse verktøy, medisinsk CT (computertomografi) og satellitt-tv stammer fra romutforskning? Disse «spinoff»-teknologiene oppstår når noen oppdager at et
produkt som er utviklet for romutforskning, kan være nyttig på jorda. Og hvem vet, kanskje kan lagets innovative
løsning være nyttig for fremtidens romforskere og hjelpe mennesker her på jorda! Vi kan lære mye fra å overvinne utfordringene i romutforskning om vi er villige til å gå INTO ORBITSM (i bane) og bortenfor med FIRST® LEGO®
League.
Er dere usikre på hvor dere skal begynne? Prøv ut denne prosessen for å hjelpe laget med å velge og utforske en
fysisk eller sosial utfordring som mennesker møter under langvarig romutforskning:
Be laget om å tegne eller lage et diagram som viser alt dere trenger for å holde dere friske og produktive i verdensrommet. Det kan være lurt å bruke noen av prosjektressursene til å utforske hva som trengs for å holde mennesker i live og friske på reisen gjennom i solsystemet.

CHALLENGE GUIDE

9

2018 - NORSK

Tenk gjennom spørsmål som:
• Hvor får astronauter, kosmonauter og taikonauter oksygenet og vannet de behøver når de er om bord et romfartøy eller en romstasjon?
• Hvordan spiser mennesker i verdensrommet? Hvilke typer mat kan vi ta med ut i verdensrommet?
• Hvordan kvitter en seg med søppel og menneskelig avføring i verdensrommet?
• Hvilke utfordringer vil mennesker møte når vi planlegger å reise til og utforske Mars?
• Hva må astronauter, kosmonauter og taikonauter gjøre for å holde seg friske og lykkelige når de oppholder
seg i verdensrommet over lang tid?
• Hvordan kommuniserer mennesker i verdensrommet med oppdragskontrollører, familie og venner på jorda?
• Hva gjør mikrogravitasjon, redusert gravitasjon og stråling med menneskekroppen? Hvordan kan mennesker
minske effekten av mikrogravitasjon, redusert gravitasjon og stråling på kroppen?
• Hvilke systemer har blitt brukt tidligere, og hvilke metoder brukes nå for tiden, til å gi strøm og overlevelsesutstyr på romfartøy og romstasjoner?
• Hvilke planer er det for strøm og overlevelsesutstyr for fremtidige romfartøy og menneskelige habitater på
andre planeter?
• Mennesker har reist ut i verdensrommet siden 1961. Hvordan har kunnskapen vår om det å bo og arbeide i
verdensrommet økt siden den gang?
• Hvilke yrkesgrupper forsker og arbeider med menneskelig romfart her på jorda?
• Hva må en gjøre for å bli astronaut, kosmonaut eller taikonaut?
• Hvordan forbereder astronauter, kosmonauter, taikonauter og ferdskontrollører seg til romfart?
• Hvorfor er romvandinger nødvendige, og hvordan kan vi gjøre dem tryggere for mennesker?
• Hva er noen av de unike utfordringene en kan møte når en reparerer romfartøy i omgivelser med mikrogravitasjon og redusert gravitasjon?
Dette er en flott anledning for laget å intervjue noen som jobber med problemet. Dette kan virke som en utfordring med mindre du bor i nærheten
av et sted som skyter opp raketter, eller som trener astronauter, kosmonauter eller taikonauter, men dere vil oppdage at det finnes mange
eksperter rundt om i verden som kan hjelpe dere med å finne informasjon om romutforskning. Vi vil gi dere et forsprang med noen av «spør
en profesjonell»-ressursene (side 18), men dere kan også snakke med
personer på vitenskapsmuseer, høyskoler og universiteter, eller til og
med leger og fysiologer.

CHALLENGE GUIDE
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Å besøke aktuelle
steder er en flott måte å lære
nye ting på. Planetarier eller
vitenskapsmuseer som
spesialiserer seg i astronomi,
er et flott sted å starte. Eller
kanskje et romfartssenter eller
et universitet som arbeider med
romfart.
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• Laget skal velge et problem de vil undersøke og løse. Dere kan velge et problem innenfor et av disse områdene (eller legge til et nytt område):
• Trening i verdensrommet
• Dyrking av mat i verdensrommet
• Fritidssysler i verdensrommet
• Generering av oksygen eller gjenvinning av vann i verdensrommet
• Beskyttelse av mennesker og romfartøy mot stråling eller mikrometeoroider
• Gjenvinning av avfall i verdensrommet
• Lokalisering av hvor det er for mennesker å bo på en måne eller en annen planet
• Produksjon av strøm for romfartøyet eller habitatet
• Vedlikehold på et romfartøy eller habitat
Når dere har valgt et problem, skal dere lære om de nåværende
løsningene. Laget kan utforske problemet ved
hjelp fra pålitelige ressurser som:
• Nyhetsartikler
• Dokumentarer eller filmer
• Intervjuer med fagfolk som arbeider med temaet
• Biblioteker
• Bøker
• Nettvideoer
• Nettsteder

En god tommelfingerregel
for forsyninger når du
utforsker verdensrommet:
Du må ta det med
eller lage det!

Still spørsmål som: Hvorfor finnes dette problemet fremdeles? Hvorfor er ikke de nåværende løsningene gode
nok? Hva kan bli bedre?

UTFORM EN LØSNING
Deretter utformer dere en løsning på problemet. Hvilken som helst løsning er en god start. Målet er å utforme en
innovativ løsning på problemet ved å forbedre noe som allerede finnes, bruke noe som allerede finnes på en ny
måte, eller finne opp noe helt nytt.

Tenk på følgende:
• Hva kan gjøres på en bedre måte? Hva kan gjøres på en ny måte?
• Hva er et problem vi kjenner igjen og kan løse som vil gjøre livet bedre for mennesker i verdensrommet?
• Hvordan kan løsningen vår også hjelpe mennesker på jorda?
Tenk på problemet som en utfordring. Ha idémyldring! Og så kan dere snu problemet på hodet og forsøke å
tenke på det på en helt annen måte. Bruk fantasien! Kom med teite idéer! Til og med «teite idéer» kan bidra til at
man finner den perfekte løsningen. Prøv en idé (eller flere), men vær forberedt på at alle idéene kan trenge noen
forbedringer. Husk å holde rede på alt dere har forsøkt, og fortvil ikke om det ikke går på første forsøk. Noen
ganger kan tidlige skuffelser lede dere mot fremtidige suksesser.

CHALLENGE GUIDE
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Dere bør tenke på hvordan dere kan gjøre løsningen til en realitet. Prøv å stille spørsmål som:
• Hvorfor skal deres løsning lykkes når andres ideer ikke har lykkes?
• Hva slags informasjon trenger dere for å beregne kostnadene?
• Trenger dere en spesiell teknologi for å få løsningen til å fungere?
• Hvem vil være i stand til å bruke den?
Husk at løsningen deres ikke trenger å være helt ny. Oppfinnere forbedrer ofte en idé som allerede eksisterer, eller
bruker noe som allerede finnes, på en ny måte.

Del med andre

Når laget har laget en løsning, er det neste trinnet å dele den!
Tenk på hvem løsningen kan hjelpe. Er det mulig at løsningen deres kan hjelpe romforskere og folk her på jorda?
Hvem i lokalsamfunnet deres kan gi en tilbakemelding? Vær kreative! Selv om verdensrommet kan virke som et
gigantisk tema, vil mange av utfordringene mennesker møter i verdensrommet, ligne på utfordringer de allerede
møter på jorda. Hvordan kan dere dele løsningen deres med personer som kan ha forslag til hvordan dere kan
gjøre den enda bedre?
• Kan dere presentere forskningen og løsningen deres for forskere og ingeniører personlig?
• Kan dere sende inn ideer via e-post eller Skype?
• Kan dere dele med dem som først gjorde dere klar over problemet?
Kan dere ha en idémyldring om å snakke med personer dere vanligvis ikke ville snakket med om verdensrommet,
for eksempel andre elever, lærere eller medlemmer av lokalsamfunnet?
Når laget planlegger presentasjonen, oppmuntre hverandre til å bruke talentene til lagmedlemmene. Lagene
prøver ofte ut kreative presentasjonsmåter, men det er også viktig å holde fokus på problemet og løsningen til
laget. Dere kan gjøre presentasjonen enkel eller omfattende, og den kan være seriøs eller humoristisk.
Husk å bruke morsomme detaljer der dere kan, uansett hvilken presentasjonsstil laget velger.

CHALLENGE GUIDE
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BEDØMMING AV PROSJEKTET
Alle oppfinnere må presentere ideen sin til personer som kan hjelpe dem med å realisere den, som ingeniører,
investorer eller produsenter. På samme måte som for voksne oppfinnere er prosjektpresentasjonen lagets
mulighet til å dele det flotte arbeidet med dommerne.
Prosjektet presenteres for dommere på en FIRST® LEGO® League turnering. Presentasjonen foregår i et eget rom,
og presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 minutter + 5 minutter til spørsmål fra dommerne.
Så lenge laget dekker den grunnleggende prosjektinformasjonen, kan dere velge hvilken som helst presentasjonsstil. Hør med turneringsarrangøren om det er noen begrensninger på størrelse eller lydnivå i dommerrommene.
Lagets presentasjon kan inneholde plakater, digitale presentasjoner, modeller, multimedier, rekvisitter, kostymer
med mer. Kreativitet i presentasjonen belønnes, men det er enda viktigere å dekke all vesentlig informasjon.

Lagene er bare kvalifisert for Prosjektprisen hvis de:
• finner et problem som oppfyller kriteriene for dette året
• forklarer den innovative løsningen
• beskriver hvordan de har delt med andre før turneringen

Krav til presentasjonen:

Alle lagene må presentere direkte. Dere kan bruke medieutstyr (hvis det er tilgjengelig).
Inkluder alle lagmedlemmene. Alle lagmedlemmene må delta på presentasjonen.
Fullfør presentasjonen på maksimalt fem minutter uten hjelp fra voksne.
Lagene som utmerker seg i turneringer, bruker også prosjektpresentasjonen til å fortelle dommerne om informasjonskildene, problemanalysen, gjennomgang av eksisterende løsninger, elementer som gjør idéen deres innovativ
og eventuelle planer eller analyse for implementering.
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ORDLISTE:
Operasjonelle definisjoner for INTO ORBIT
solsystem

I INTO ORBITSM-utfordringen: den delen av verdensrommet, inkludert alle himmellegemer som befinner seg der, som strekker seg 50 astronomiske enheter (AU)
eller rundt 7,5 milliarder kilometer fra sola. Solsystemet vårt omfatter vanligvis
alle objekter som påvirkes av solas gravitasjon eller stråling fra sola. Det er
imidlertid ikke fullstendig enighet om hvor solsystemet slutter ettersom vi
mangler informasjon om hvor langt ut heliosfæren når.

verdensrommet

Området mellom jorda og andre himmellegemer i universet. Med utgangspunkt i
jorda starter verdensrommet ca. 100 kilometer over havet.

Astronomi
astronomi

Studiet av sola, månen, stjerner, planeter, kometer, galakser og andre ikke-jordiske
himmellegemer i verdensrommet.

astronomisk enhet

En lengdeenhet som brukes i astronomi og romfart. Én astronomisk enhet er
gjennomsnittsavstanden fra jorda til sola, eller ca. 150 millioner kilometer.

bane

Banen som et himmellegeme, for eksempel en planet eller måne, følger rundt et
annet himmellegeme. For eksempel går planetene i solsystemet vårt i bane rundt
sola, mens de mange månene går i bane rundt planetene. Menneskeskapte satellitter og romfartøy sendes også i bane rundt jorda og andre planeter.

stjerne

Et himmellegeme bestående av gass som produserer lys og energi gjennom
kjernereaksjoner. Stjerner er sannsynligvis de mest gjenkjennelige objektene på
nattehimmelen. Astronomer og fysikere estimerer at det kan være så mange
som to billioner stjerner i en typisk galakse.

galakse

En galakse er en enorm oppsamling av gass, støv, billioner av stjerner og solsystemene deres. Forskere mener at det kan være så mange som hundre milliarder
galakser i universet.

sola

Stjernen som er nærmest jorda, og det mest massive himmellegemet i solsystemet vårt. Sola er også den viktigste kilden til energi for livet på jorda.

heliosfære

Området rundt sola som er påvirket av solvinden.

heliopause

Regionen rundt sola som markerer slutten på heliosfæren og grensen til solsystemet vårt.

elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk energi som beveger seg i form av bølger eller partikler. Begrepet «stråling» omfatter alt fra røntgenstråler til synlig lys til radiobølger. Noen
former for elektromagnetisk stråling kan være svært skadelig for mennesker,
som for eksempel røntgenstråler og gammastråler.

solvind

En strøm av ladde partikler og magnetfelt som slippes ut fra solas øverste
atmosfære. Denne strålingen kan være farlig for mennesker i verdensrommet,
skade satellitter i bane og til og med slå ut kraftnett på jorda.
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komet

En ball av frosne gasser, stein og støv som går i bane rundt sola. Stråler av gass
og støv fra kometer danner lange haler som kan ses fra jorda.

asteroide

Et steinete objekt i verdensrommet som er minst én meter i diameter, og opptil
tusen kilometer i diameter. De fleste asteroidene i solsystemet går i bane på et
belte mellom Mars og Jupiter.

meteoroide

Et steinete objekt i verdensrommet som er mindre enn én meter i diameter.
En meteoroide eller asteroide kalles en meteor når den kommer inn i jordens
atmosfære. Den vil varmes opp og gløder mens den går gjennom atmosfæren.
Små meteorer brenner opp i atmosfæren og sees som stjerneskudd.

meteor

Når en meteoroide eller atreroide varmes opp i jordas atmosfære, danner den en
lysende hale og kalles for en meteor. Den vil varmes opp og gløder mens den går
gjennom atmosfæren. Små meteorer brenner opp i atmosfæren og sees som
stjerneskudd.

meteoritt

Hvis meteoren når frem til jordas overflate som en intakt stein, kalles den for en
meteoritt.

mikrometeoroide

Mikrometeoroider er svært små meteoroider som kan gjøre alvorlig skade på
romfartøy. De beveger seg ofte i en hastighet på 10 km/s eller mer.

planet

En planet er et astronomisk legeme som går i bane rundt en stjerne. Stjernen er
stor nok til at dens egen gravitasjon har formet den til en kule, og har ingen andre
store objekter fra et solsystem i banen sin. Planeter er ikke store nok til å forårsake kjernefusjon og bli en stjerne.

satellitt

Satellitt betyr vanligvis et menneskeskapt eller et naturlig objekt som går i bane
rundt jorda, månen eller en annen planet. Menneskeskapte satellitter brukes til å
samle inn informasjon eller til kommunikasjon. Begrepet kan også henvise til et
annet astronomisk legeme som går i bane rundt jorda, eller en annen planet.

måne

En naturlig satelitt som er et astronomisk legeme som går i bane rundt en planet
eller planetoide.

Månen

Månen er navnet på jordas eneste permanente naturlige satellitt. Den er den
femte største naturlige satellitten i solsystemet.

atmosfære

Et lag av gass som omgir jorda eller andre planeter. Jordas atmosfære kan
beskrives som en serie av skall eller lag med forskjellige egenskaper.

fjernmåling

Samler inn informasjon om et sted eller en ting uten å være i direkte kontakt med
objektet. Satellitter og romsonder brukes til å samle inn fjernmålingsdata om
planeter i solsystemet, og letefartøy har brukt en rekke verktøy og sonder til å
finne informasjon om planeter som Mars.

rover

En semi-autonom robot som utforsker overflaten på en annen planet i solsystemet vårt.

romsonde

Et romfartøy uten besetning som beveger seg rundt i verdensrommet for å samle
inn informasjon om solsystemet vårt.

teleskop

En enhet som gjør det mulig for mennesker å gjennomføre en slags fjernanalyse
ved å samle elektromagnetisk stråling, for eksempel synlig lys eller radiobølger,
og lage bilder eller beskrivelser av himmellegemer. Optiske teleskoper bruker
speil eller linser for å se planeter, stjerner og galakser som er langt borte. Radio-,
røntgen- eller gammateleskoper ser etter usynlige elektromagnetiske bølger fra
stjerner, galakser og til og med svarte hull.
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kjerneprøve

En sylinderformet del av stein eller jord som samles inn for å undersøke den geologiske historien i et område, eller for å se komposisjonen av materialene under
overflaten. Når forskere utforsker planeter, er kjerneprøver svært nyttige når de
skal lete etter mulige livstegn, finne ut hvordan planetene ble skapt og lete etter
ressurser som kan være nyttige for overlevelse og energi.

regolitt

Regolitt beskriver et lag av relativt løs jord og små steiner som dekker et hardere
lag av solid stein kalt grunnfjell, på alle terrestriske planeter. De innerste planetene i solsystemet vårt – Merkur, Venus, jorda og Mars – samt noen måner, har
et lag av regolitt.

Fysikk, krefter og bevegelse
gravitasjon

Gravitasjon er en tiltrekningskraft mellom to masser, legemer eller partikler. Gravitasjon er ikke bare tiltrekningen mellom objekter og jorda. Det er en tiltrekning
som finnes mellom alle objekter, hvor som helst i universet. Overflategravitasjonen på en planet avhenger av planetens størrelse, masse og tetthet.

masse

Et mål på hvor mye materie som finnes i et objekt. Massen til et objekt endres
ikke i forhold til hvor objektet er i solsystemet og universet. Den offisielle SI-enheten for masse er kilogram (kg),

vekt

Et mål på kraften gravitasjonen trekker på et objekt med. SI-enheten av vekt er
(N), og måleenheten for vekt i det britiske enhetssystemet er pund (lb.).

mikrogravitasjon

Mikrogravitasjon er en tilstand av tilsynelatende vektløshet som kan oppleves
på romfartøy når det går i bane rundt jorda, eller andre planeter. Effekten av
mikrogravitasjon opptrer blant annet i et romfartøy som er i fritt fall mens det går
i bane rundt en planet, selv om romfartøyet er påvirket av planetens gravitasjonskraft.

redusert gravitasjon

Gravitasjonen på overflaten av månen eller Mars er mindre enn gravitasjonen på
jorda. Når mennesker befinner seg på overflaten av månen eller andre planeter,
er de i en tilstand av redusert gravitasjon.

fart

fart er den farten som et objekt dekker en avstand i, for eksempel «ti meter i
sekundet (m/s)».

hastighet

Hastighet er farten på et objekt og retningen den beveger seg i, for eksempel «ti
meter i sekundet (m/s) mot nord».

akselerasjon

Graden av endring i objektets hastighet. I SI-systemet blir akselerasjon vanligvis
målt i meter per sekund kvadrert (m/s2), og i fot per sekund kvadrert (fps2) i det
britiske enhetssystemet. Akselerasjonen er lineær hvis objektet øker eller senker
farten, og ikke-lineær hvis objektet endrer retningen på bevegelsen.

kraft

Kraft trekker objekter mot hverandre eller skyver de fra hverandre, og oppstår når
objekter påvirker hverandre. SI-enheten av kraft er (N), og måleenheten for kraft i
det britiske enhetssystemet er pund (lb.)

bevegelsesmengde

Massen av objektet ganget med hastigheten.

Sir Isaac Newton

En engelsk matematiker, astronom og fysiker som skrev «bevegelseslover» der
han forklarer de fysiske prinsippene som beskriver bevegelsen av en rakett idet
den forlater jorda, og flyr til andre deler av solsystemet. Newton utviklet teorier
om gravitasjon da han var bare 23 år gammel.
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Newtons første lov

Alt i universet – inkludert mennesker, en rakett, en fotball eller til og med en stein
– vil holde seg i ro eller i bevegelse inntil en ytre kraft påvirker det. Denne ideen
er også kjent som «treghet».

Newtons andre lov

Denne vitenskapelige loven beskriver hvordan objektets kraft, masse og akselerasjon henger sammen. Den kan skrives som en formel: kraft er lik masse ganger
akselerasjon (F = ma).

Newtons tredje lov

Newtons tredje lov kalles ofte «rakettloven». Den sier at for enhver kraft som
virker på et legeme vil det alltid være en like stor og motsatt rettet motkraft.

Raketteknikk og romfartøy
rakett

Vanligvis et høyt, smalt og rundt fartøy som skytes ut i verdensrommet ved hjelp
av en rakettmotor.

romfartøy

Alle fartøyer som beveger seg i verdensrommet.

rakettmotor

En enhet som støter ut masse – vanligvis varme gasser fra brennende drivstoff
– for å skape drivkraft som sender objekter over himmelen eller ut i verdensrommet. Newtons tredje lov forklarer hvordan rakettmotorer fungerer: Motoren
presser ut eksos, og eksosen presser tilbake på motoren og romfartøyet. En
rakettmotor trenger ikke å presse på bakken eller atmosfæren for å fungere, noe
som gjør den perfekt for vakuumet i verdensrommet.

drivkraft

Drivkraft er kraften som flytter et fly eller en rakett gjennom luften, og som flytter
en rakett gjennom verdensrommet.

rakettmotor med fast
drivstoff

En rakettmotor som bruker et drivstoff og et oksidasjonsmiddel som er blandet
sammen i en relativt stabil faststoff-tilstand.

rakettmotor med flytende
drivstoff

En rakett som har separate tanker for flytende drivstoff og oksidasjonsmidler.
Tankene kombineres ved forbrenningspunktet for å produsere raketteksos og
drivkraft.

drivstoff

Et materiale som brukes av en rakettmotor, og som produserer en kjemisk reaksjon som gjør at rakettmotoren skaper drivkraft. Parafin og hydrogen er vanlige
flytende drivstoff for rakettmotorer.

oksidasjonsmiddel

Et oksidasjonsmiddel er en type kjemikalie som rakettdrivstoffet trenger for å
brenne. De fleste typer forbrenninger på jorda bruker oksygen, noe det er mye av
atmosfæren. I verdensrommet er det imidlertid ingen atmosfære som gir oksygen, så raketter må ha med seg sine egne oksidasjonsmidler.

oppskytning

Fasen av rakettens flytur der raketten forlater jorda eller et annet planetlegeme.

retur

Fasen av rakettens eller romfartøyets flyvning der det vender tilbake til jorda, eller
forsøker å lande på overflaten av et annet planetlegeme. Hvis et romfartøy passerer gjennom atmosfæren til en planet, kan det møte på ekstrem varme under
tilbakevendingen. Det må derfor ha et beskyttende varmeskjold for å klare seg.

romkapsel

Et bemannet romfartøy som ofte har en enkel form, og som er festet på toppen
av en rakett for utskytning ut i verdensrommet. Romkapsler må inneholde nødvendig overlevelsessystemer for mannskapet, og er ofte ment som tilbakevendingsfartøy som frakter mannskapet trygt tilbake til jorda.
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romstasjon

En type romfartøy som omfatter bolig- og forskningsmoduler. Det går i bane
rundt jorda eller andre planeter, og er ment for langvarig romutforskning og eksperimentering.

solcellepanel

En enhet som absorberer sollys og konverterer det til elektrisk strøm. Solcellepaneler brukes ofte til å generere strøm på romfartøyer som holder seg i
nærheten av sola, ettersom de er en effektiv kilde til fornybar energi.

romvandring

Når et menneske bruker en romdrakt og forlater romfartøyet i en kort periode for
å arbeide eller eksperimentere i vakuumet i verdensrommet.

Overlevelsesutstyr og kommunikasjon
Overlevelsessystem

Et overlevelsessystem i romutforskning er en samling av verktøy og maskiner
som gjør det mulig for mennesker å overleve uten ressurser fra jorda, som luft,
vann og mat.

romdrakt

En trykksatt drakt som gjør det mulig for mennesker å utføre en romvandring.
Romdraktene må omfatte et solid overlevelsessystem som gir luft, beskyttelse
mot stråling og mikrometer, og mulighet til å regulere kroppstemperaturen.

luftsluse

En lufttett rom med to dører som gjør det mulig å forlate romfartøyet uten å
slippe ut all luften.

rommat

Mat som er spesielt tilberedt for menneskelig romfart. Den forhindrer sykdom, er
enkel å tilberede og skader ikke maskinvaren i romfartøyet. Matforskere forsøker
også å lage mat som er appetittvekkende ettersom det er svært viktig at astronautene spiser når de er i verdensrommet, slik at de har nok energi til å utføre
arbeidet.

kontrollrom/operasjonsrom

Et kontrollsenter er et anlegg på jorda som administrerer flyvningen av bemannede eller ubemannede romfartøyer i verdensrommet. Kontrollsentrene
overvåker alle deler av romfart, inkludert overlevelsesutstyr, navigasjon og kommunikasjon.

ISRU

In situ ressursutnyttelse, eller ISRU, handler om å bruke råmaterialer fra en planet
eller asteroide til å lage nødvendige forsyninger for fremtidig romutforskning. Et
eksempel på dette kan være å bruke vann fra månen eller Mars til å lage rakettdrivstoff (hydrogen) og oksidasjonsmiddel (oksygen), slik at videre utforsking
kan finne sted.

biprodukt/spinoff

Et kommersielt produkt som er utviklet gjennom romforskning, og som kommer
til nytte på jorda. Disse produktene er et resultat av nyskapende teknologi som
var nødvendig for et unikt aspekt innen utforskning av rommet.
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SPØR EN SOM JOBBER MED DET:
Å snakke med mennesker som jobber innenfor feltet som er tema for årets utfordring, er en
flott måte for laget å gjøre følgende:
• lære mer om denne sesongens tema
• finne ideer for INTO ORBITSM-problemet
• oppdage ressurser som kan hjelpe dere med undersøkelsen
• få tilbakemeldinger om den nyskapende løsningen
Eksempler på mennesker som jobber innenfor det aktuelle feltet
Dere kan kontakte mennesker som jobber i følgende yrker. Se om laget kan komme på flere
jobber med en idémyldring. Mange nettsteder for bedrifter, fagorganisasjoner, det offentlige
og universiteter har kontaktinformasjon for personer som jobber med dette.

JOBB		

HVA DE GJØR 					

HVOR DE KAN ARBEIDE

Aerospace engineer
(romfartstekniker)

Aerospace engineer konstruerer romfartøyer, luftfartøyer og satellitter. I tillegg simulerer og tester de
flyvninger med disse fartøyene for å sikre at de fungerer
som de skal, og at de er trygge for mannskapene.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner, romfartsselskaper, høyskoler og
universiteter

spesialist i
romfartsutdanning

Spesialister i romfartsutdanning arbeider med å dele
kunnskap om romutforskning og romfart med studenter, lærere og offentligheten.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
museer og vitenskapssentre

astrogeolog
(og geolog)

Geologer er vitenskapsmenn som forsker på jord,
steiner og flytende substanser på jorda. Astrogeologer
forsker på det samme, bortsett fra at de fokuserer på
månen, andre planeter og deres måner, kometer, asteroider og meteoritter. Hvis prosjektet omfatter å undersøke
geologien på en annen verden, kan du likevel snakke
med en geolog som fokuserer på jorda.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
høyskoler og universiteter,
offentlige etater

astronaut

Astronaut er en term som brukes i USA og mange
europeiske land til å beskrive en person som reiser ut i
verdensrommet.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner:
NASA, Den europeiske
romfartsorganisasjon (ESA),
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) osv.

Astronom/astrofysiker

En vitenskapsmann som forsker på stjerner, måner,
planeters kometer, galakser og andre objekter i verdensrommet.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
høyskoler og universiteter,
museer og vitenskapssentre

kosmonaut

Kosmonaut er en term som brukes i Russland og
mange tidligere Sovjetrepublikker til å beskrive en
person som reiser ut i verdensrommet.

Roskosmos, eller Russlands
føderale romorganisasjon
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Romfartslege,
romfartssykepleier

Romfartsleger har oppsikt med helsehjelpen til piloter og astronauter, og overvåker den unike virkningen
romfart kan ha på menneskekroppen. Under en romferd kan romfartslegene arbeide i ferdskontrollen for å
svare på helsespørsmål som kan oppstå. Hvis du ikke
kan snakke med en romfartslege om et prosjekt i INTO
ORBIT-sesongen, kan du forsøke å snakke med annet
helsepersonell som kan ha ekspertise innenfor området
du undersøker.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
høyskoler og universiteter,
medisinske høyskoler, sykehus og klinikker

overlevelsesspesialist

En vitenskapsmann, forsker eller tekniker som forsker
på hvilke systemer som trengs for å holde mennesker friske og produktive i vanskelige omgivelser. Hvis
overlevelsesspesialisten arbeider med romfart, kan
vedkommende være involvert i en rekke områder som
luft- eller vannkvalitet, menneskets fysiologi, produksjon
av astronautmat, utvikling eller vedlikehold av romdrakter, vannkvalitet, avfallshåndtering, og så videre.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
høyskoler og universiteter,
medisinske høyskoler

maskinist

En tekniker som bruker spesialverktøy til å lage hovedsakelig metalldeler. Maskinister er viktige i romfartsindustrien ettersom så mange moderne luft- og romfartøy
er laget av metall som aluminium.

nasjonale eller internasjonale romfartsorganisasjoner,
romfartsselskaper, produksjonsbedrifter som arbeider
med metallproduksjon

matematiker

En forsker med omfattende kunnskap om tall, matemnasjonale eller internasjonatiske operasjoner, former, endringer og innsamling
ale romorganisasjoner, høysav data. Matematikere hjelper ofte andre forskere og
koler og universiteter
ingeniører i arbeidet deres, og er spesielt viktige innenfor
romfartsteknikk.

Oppdragskontrollør

En forsker eller tekniker som overvåker bemannede
eller ubemannede romferder fra jorda, for å sørge for at
navigasjon, strømsystemer, overlevelsesutstyr, kommunikasjon fungerer som det skal.

fysiker

En vitenskapsmann som forsker på hvordan energi og
nasjonale eller internasjonmaterie påvirker hverandre. Noen fysikere studerer byg- ale romorganisasjoner, høysgesteinene i universet, som atomer og subatomære par- koler og universiteter
tikler, mens andre fokuserer på kosmologi, analysen av
universets struktur og opprinnelse, stjerner og galakser.

psykolog

En psykolog er en forsker som studerer menneskelig atferd. Siden astronauter bor og arbeider i svært uvanlige
og utfordrende omgivelser, er det svært viktig at de opprettholder en positiv psykologisk innstilling og et godt
forhold til de andre i mannskapet. Psykologer og andre
fagpersoner i romfartsprogrammer studerer måter å
sikre at romforskere opprettholder god mental helse.

nasjonale eller internasjonale romorganisasjoner,
høyskoler og universiteter,
skolerådgivere og sosialarbeidere, terapeuter i privatpraksis

taikonaut

Taikonaut er en term som brukes i Kina til å beskrive en
person som reiser ut i verdensrommet.

Kinas nasjonale
romadministrasjon

sveiser

En tekniker som er spesialist i å fusjonere to materialstykker. Sveisere varmer ofte opp de to metallene for
å binde dem sammen, men mange nye materialer som
karbonkompositt, plast og andre polymerer krever andre
teknikker. Dyktige sveisere er svært viktig i byggingen av
romfartøy.

nasjonale eller internasjonale romfartsorganisasjoner,
romfartsselskaper, produksjonsbedrifter som arbeider
med metallproduksjon og
fusjonering av metaller
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HVEM KJENNER DERE?
Bruk listen over mennesker som jobber med verdensrommeti idémyldringen. Tenk på alle dem som kan arbeide i
romfartsindustrien i nærheten, eller forskere og vitenskapsmenn som kan være eksperter på områder relatert til
INTO ORBITSM-utfordringen.
Et av de beste rekrutteringsverktøyene for prosjektet er ditt eget lag. Tenk på det. Hvem kjenner du? Det er stor
sjanse for at en på laget kjenner en fagperson som arbeider med romfart, eller som kan svare på spørsmål om
helse. Be lagmedlemmene om å tenke på familie, venner eller mentorer som har en jobb som møter disse kriteriene. Dere kan også se om dere finner en forsker eller ingeniør som er villig til å kommunisere med laget via e-post
eller nettkonferanser. Lag deretter en liste over mennesker laget kan intervjue.

Hvordan skal dere spørre?

Snakk sammen om listen over mennesker som arbeider med temaet og velg om det er noen dere tenker at kan
hjelpe dere å lære om utforskning av verdensrommet. Gjør litt research om hver person. Finn ut om personen
arbeider med dette års tema og diskuter hvilke spørsmål laget kan stille i et intervju. Samarbeid deretter med lagmedlemmene for å kontakte personen dere velger. Forklar litt om FIRST® LEGO® League. Fortell fagpersonen om
forskningsmålene til laget, og be om et intervju.

Hva skal dere spørre om?

Forbered en liste med spørsmål før intervjuet. Når dere tenker på spørsmål:
• Bruk undersøkelsene laget allerede har gjort til å idémyldre spørsmål om personens arbeidsområde.
• Husk lagets prosjektmål. Spør spørsmål som vil hjelpe laget til å lære mer om deres problemstilling og
innovative løsning.
• Lag korte og konkrete spørsmål. Jo mer direkte laget kan være, jo mer sannsynlig er det at dere mottar
nyttige svar.
• IKKE spør personen om å designe en innovativ løsning for laget. Lagets løsning skal være et resultat av
lagets arbeid. Hvis dere allerede har en løsning, er det ok at personen gir tilbakemelding på idéen.
På slutten av intervjuet, spør om dere kan kontakte han eller henne igjen. Det kan hende dere kommer på flere
spørsmål senere. Kanskje personen er villig til å møte laget igjen for å gi en omvisning der de jobber, eller en
tilbakemelding på lagets løsning. Ikke være redd for å spørre.
Til slutt, vis Gracious Professionalism® gjennom hele intervjuet og takk personen for at han/hun tok seg tid!
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MARKEDSFØRING
En viktig del av det å forske på et problem og finne en løsning på problemet, er å markedsføre både laget
(”bedriften”) og løsningen sin.
Laget må planlegge hvordan dere vil markedsføre prosjektet deres for andre. Dere kan selv velge hvordan og til
hvem dere vil presentere prosjektet. Det kan f.eks. gjøres som en presentasjon av prosjekt og lagets løsning for
andre, eller gjennom et oppslag i media. Det kan også gjøres som en generalprøve hvor foreldre, andre klasser eller
lærere inviteres.
Husk at ideén(e) dere har kan forandre verden!

BEDØMMING AV MARKEDSFØRING
På turneringsdagen skal dere markedsføre laget og løsningen på problemet deres. Dere skal dekorere en stand og
ha en muntlig presentasjon. Presentasjonen skal være på maks 5 minutter (3 minutter presentasjon, 2 minutter til
spørsmål fra dommerne). Markedsføring bedømmes ofte sammen med kjerneverdier i lagets stand. På veiledermøtet vil dere få informasjon om organisering på deres turnering.

I den muntlige presentasjonen skal dere:
• gi en kort presentasjon av laget, arbeidsprosessen og innholdet i standen deres
• fortelle hvordan dere har markedsført prosjektet
- Hva er målgruppen deres?
- Har dere en plan for distribusjon? I så fall bør denne presenteres.
- Hvem har dere delt prosjektet med?
Dere velger selv hvordan innholdet i standen deres skal være. Noen lager plakater, veggaviser og henger opp bilder,
og noen har med modeller og/eller gjenstander som er aktuelle. Dere kan også skrive ut rapporten og bruke den.
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M01

2018/2019

M04

M02

M05

M03

M07

M06

M10

M11

M08

M13

M12

FIRST® LEGO® League is the result of an exciting
alliance between FIRST® and the LEGO® Group.

M09

M14

M15

INTO ORBIT Table Overview
SM

P01

REGLER 2018

OVERORDNEDE PRINSIPPER

GP4 – Variasjoner

Leverandørene våre og de frivillige gjør alt de kan for
at alle banene skal være korrekte og identiske, men
dere bør alltid forvente variasjoner. Topplag designer
med dette i tankene. Eksempler kan være flis i kantveggen, at lysforholdene endrer seg og at robotmatten bølger seg.

GP1 – Gracious Professionalism®

Dere er vennlige og profesjonelle. Dere konkurrerer
hardt om å løse problemer samtidig som dere behandler andre med respekt og vennlighet. Hvis dere
har meldt dere på FIRST® LEGO® League kun fordi
dere vil vinne en robotkonkurranse, er dere på feil
sted!

GP5 – Informasjonsprioritet

Hvis det er uoverensstemmelse mellom to offisielle
fakta eller de er forvirrende når de leses i sammenheng, er dette prioritetsrekkefølgen (med 1 øverst):

GP2 – Tolkning

• Hvis en detalj ikke er nevnt, er den ikke viktig.
• Teksten i robotoppgaven betyr kun det, - og bare det
som står der.
• Hvis et ord ikke har fått en definisjon, skal det
brukes med sin vanlige betydning.

1 = gjeldende OPPDATERINGER for robotoppdraget
2 = ROBOTOPPDRAG- og BANEOPPSETT
3 = REGLER
4 = LOKAL HOVEDDOMMER – I uklare situasjoner
kan lokale hoveddommere treffe upartiske avgjørelser
etter diskusjon, med regel GP3 i tankene.

GP3 – Tvilen skal komme dere til gode

Hvis dommeren mener at noe er svært vanskelig å
avgjøre og ingen kan peke på noe som er avgjørende
i gitt retning, skal tvilen komme dere til gode. Dette er
basert på tillit og skal ikke brukes som en strategi.
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• Bilder og video teller ikke, med mindre de er nevnt i
punkt 1, 2 eller 3.
• E-poster, forumkommentarer og apper har ingen
autoritet.
• Punkt 3: Norsk utgave er gjeldende
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DEFINISJONER

D06 – Robotbanen

Robotbanen er robotens konkurranseområde. Den
består av installasjoner på en matte, omgitt av kantvegger på et bord. «Basen» er en del av robotbanen. Dere finner full informasjon i dokumentet
”Field Setup”.

D01 – Kamp

En kamp er når to lag spiller mot hverandre på to
baner med nordkantene mot hverandre.
• Roboten STARTER én eller flere ganger fra basen og
prøver å gjennomføre flest mulig oppdrag.
• Kamper varer 2 1/2 minutt, og klokken settes aldri
på pause.

D07 – «Basen»

«Basen» er området i og direkte over banens kvartsirkelområde i sørvest. Det strekker seg sørvest fra
utsiden av den tynne kurvede linjen TIL hjørneveggene (ikke lengre).

D02 – Oppdrag

Et «Oppdrag» er en mulighet for roboten til å vinne
poeng. Krav er skrevet som:
• Resultater som må være synlige for dommeren ved
slutten av kampen.
• *Metoder som dommeren må se mens det skjer.

Den tynne linjen rundt hvilket som helst poengområde teller som del av dette området. Når en spesiell
plassering i tilknytning til en linje er uklar, skal tvilen
komme laget til gode.

D03 – Utstyr

D08 – Igangsetting

«Utstyr» er alt det dere tar med til en kamp til
oppdragsrelaterte aktiviteter.

Når dere er ferdig med å klargjøre roboten og starter
den, er det en «Igangsetting».

D04 – Robot

D09 – Avbrytelse

«Roboten» er LEGO MINDSTORMS®-kontrolleren
deres og alt utstyret dere har kombinert med den
for hånd og som ikke er ment å skulle skilles fra den,
annet enn for hånd.

Neste gang dere påvirker roboten etter igangsetting
er det en «Avbrytelse».

D10 – Transportere

Når en gjenstand hensiktsmessig/strategisk blir
• tatt fra plassen sin, og/eller
• flyttet til en ny plass, og/eller
• blir lagt et annet sted blir gjenstanden transportert.

D05 – Installasjon

En «installasjon» er hvilken som helst LEGO-gjenstand som allerede befinner seg på banen når dere
kommer.

Prosessen med transportering stopper når
gjenstanden som transporteres ikke lenger er i
kontakt med det som transporterte den.

D07 – «Basen»

Helt inne

Tvilen til gode

Delvis inne

CHALLENGE GUIDE

Delvis inne

Tvilen til gode

25

Delvis inne

Helt ute

2018 - NORSK

UTSTYR, PROGRAMVARE OG FOLK

R01 – Utstyr

Alt utstyr må være laget av byggeelementer som er produsert av LEGO®, og som er i original fabrikkmessig stand.
Unntak: Tråd og rør fra LEGO kan klippes til.
Unntak: Huskelapper om program er greit (utenfor banen).
Unntak: Tusj kan brukes på skjulte områder for å angi hvem som eier gjenstanden.

R02 – Kontrollere

Dere har bare lov til å ha én enkelt kontroller i en kamp.
• Den må være av samme type som en av typene som vist på bilder under. (Unntak: farge).
• Alle andre kontrollere må være utenfor konkurranseområdet.
• All fjernstyring eller utveksling av data med roboter (inkludert Bluetooth) i konkurranseområdet er forbudt.
• Denne regelen begrenser dere til kun én enkelt robot i en kamp.

EV3

NXT

RCX

R03 – Motorer

Dere har lov til å ha opptil fire motorer i en kamp.
• Hver av dem må være av samme type som en av de på bildene under.
• Dere kan bruke mer enn én type, men til sammen kan dere altså ikke ha flere enn FIRE.
• ALLE andre motorer må ligge i standen deres, uten unntak.

EV3 LARGE

CHALLENGE GUIDE
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RCX

2018 - NORSK

R04 – Eksterne sensorer

Dere kan bruke så mange eksterne sensorer som dere vil.
• Hver av dem må være av eksakt samme type som en av de som vist på bildene under.
• Dere kan ha mer enn én av hver type.

EV3 TOUCH

EV3 COLOR

NXT TOUCH

NXT LIGHT

RCX TOUCH

RCX LIGHT

EV3 ULTRASONIC

NXT COLOR

EV3 GYRO

NXT ULTRASONIC

RCX ROTATION

R05 – Andre elektriske/elektroniske ting

Det er ikke tillatt med noen andre elektriske/elektroniske ting i baseområdet når det pågår oppdragsrelaterte aktiviteter der.
Unntak: Kabler og konverteringskabler fra LEGO er tillatt ved behov.
Unntak: Tillatte strømkilder er én strømkilde til en kontroller eller seks AA-batterier.

R06 – Ikke-elektriske elementer

Dere kan bruke så mange ikke-elektriske elementer fra LEGO som dere vil, fra hvilket som helst sett.
Unntak: Det er ikke tillatt med fabrikkproduserte opptrekksmotorer.
Unntak: Ekstra-/duplikat installasjoner er ikke tillatt.

R07 – Programvare

Roboten kan bare programmeres ved hjelp av LEGO MINDSTORMS RCX, NXT eller EV3 eller RoboLab-programvare (alle utgivelser). Ingen andre programvarer tillates. Patcher, utvidelser og nye versjoner av de tillatte programvarene fra produsentene (LEGO og National Instruments) er tillatt, men utvikler «kit», inkludert det fra LabVIEW, er
ikke tillatt.

R08 – Teknikere

• Kun to lagmedlemmer, kalt «Teknikere», er tillatt ved konkurransebordet samtidig.
Unntak: Andre kan komme inn for å hjelpe til hvis det blir behov for nødreparasjoner. Så må de trekke seg tilbake
igjen.
• Turneringens funksjonærer bestemmer hvor resten av laget skal stå, med unntak av nye teknikere som kan bytte
plass med gjeldende teknikere når som helst hvis det er ønskelig.

CHALLENGE GUIDE
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ROBOTKONKURRANSEN
R09 – Forberedelser før kampen

Etter at dere har ankommet banen i tide, har dere minst ett minutt til å forberede dere. Bare i dette tidsrommet kan
dere også:
• be dommeren bekrefte at en installasjon eller et oppsett er korrekt og/eller
• kalibrere lys-/fargesensorer.

R10 – Håndtering under kampen

•Dere har ikke lov til å påvirke noen del av banen som ikke er HELT inne i basen.
Unntak: Dere kan avbryte roboten når som helst.
Unntak: Dere kan plukke opp robotens utstyr som utilsiktet har brukket av roboten, hvor som helst og når som
helst.
•Dere har ikke lov til å gjøre slik at noe beveger seg eller strekker seg over baselinjen, selv delvis.
Unntak: Dere kan selvsagt igangsette roboten.
Unntak: Dere kan flytte/håndtere/oppbevare ting utenfor banen når som helst.
Unntak: Hvis noe utilsiktet krysser baselinjen, er det bare å plukke det opp – det er ikke noe problem.
•Alt roboten forårsaker (bra eller dårlig!) eller plasserer helt utenfor banen, blir værende som det er med mindre
roboten endrer det. Ingenting blir satt tilbake slik at dere kan «prøve på nytt».

R11 – Håndtering av installasjoner

• Dere har ikke lov til å ta installasjoner fra hverandre, heller ikke midlertidig.
• Hvis dere kombinerer en installasjon med noe annet (inkludert roboten), må kombinasjonen være så løst satt
sammen at dersom dere blir bedt om det, skal dere kunne plukke opp installasjonen uten at noe annet følger med.

R12 – Oppbevaring

• Alt som er helt inne i basen, kan flyttes/oppbevares utenfor bordet/banen, men må være synlig for dommeren.
• Alt som er i oppbevaring utenfor bordet/banen, regnes som å være helt inne i basen, og kan bli plassert på et
godkjent lagerbord.

R13 – Igangsetting

En korrekt igangsetting eller omstart foregår slik:
• Klar situasjon
o Roboten og de gjenstander som roboten skal flytte eller bruke, arrangeres med hendene slik dere
ønsker det, og ALT ER HELT INNE I BASEN. Ingenting kan være høyere enn 30,5 cm.
o Dommeren kan se at ingenting på banen flyttes eller håndteres.
• Gå!
o Strekk hånden ned for å berøre en knapp eller aktivere en sensor for å starte et program.
Første igangsetting i kampen – I dette tilfellet kreves det nøyaktig, rettferdig tidtaking, så roboten igangsettes
nøyaktig når det siste ordet / den siste lyden i nedtellingen starter, for eksempel «Klar, ferdig GÅ!» eller PIIIIIP!

R14 – Avbryte

Hvis dere avbryter roboten, må dere umiddelbart stoppe den, og så plukke den rolig opp for å omstarte den. Dette
skjer med roboten og eventuelle gjenstander den transporterte, avhengig av hvor de var da det skjedde:
•Robot
o Helt inne i basen: Igangsett på nytt
o Ikke helt inne i basen: Omstart + berøringsstraff
• Transportert gjenstand som kom fra basen etter den siste igangsettelsen
o Alltid - Behold den
• Transportert gjenstand som IKKE kom fra basen etter den siste igangsettelsen
o Helt inne i basen: behold den
o Ikke helt inne i basen: gi det til dommeren/dommeren tar den
Berøringsstraff er beskrevet i robotoppdraget. Hvis dere avbryter roboten, men ikke har tenkt å starte den igjen,
kan dere stoppe roboten og la den stå der den er.
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R15 – Mistet kontakt

Hvis en robot som ikke ble avbrutt, mister noe den transporterte, må denne gjenstanden først stoppe helt. Når den
har stoppet, skjer følgende med gjenstanden, avhengig av hvor den ligger
Transportert gjenstand:
o Helt inne i basen: Behold den
o Delvis inne i basen: Gi den til dommeren/ dommeren tar den
o Helt utenfor basen: La den ligge

R16 – Forstyrrelse

• Dere har ikke lov til å negativt påvirke det andre laget, med mindre det er beskrevet i et oppdrag.
• Hvis det andre laget prøver på et oppdrag, men ikke klarer det på grunn av ulovlige handlinger som dere eller
roboten deres utfører, får de likevel poeng.

R17 – Skader på banen

• Hvis roboten deler Dual Lock eller ødelegger en installasjon, vil ikke oppdrag som tydelig får det enklere eller blir
muliggjort av dette, få poeng.

R18 – Slutten av kampen

Når kampen avsluttes, må alt bli stående slik det er
• Hvis roboten beveger seg, må dere stoppe den så raskt som mulig og la den bli stående. (Endringer etter slutt
teller ikke)
• Deretter lar dere alt stå til dommeren har sagt at det er greit å tilbakestille bordet.

R19 – Poenggivning

• Dommerskjema – Dommeren inspiserer robotbanen sammen med dere – oppdrag for oppdrag.
o Hvis dere og dommeren er enige om alt, godkjenner dere dommerskjemaet.
o Hvis det oppstår uenighet, treffer hoveddommeren den endelige avgjørelsen.
• Poengberegning: Det er minimum tre innledende runder ved hver turnering. I hver kamp har lagene en ny sjanse
til å oppnå sin høyeste poengsum. Det er ingen sammenheng mellom kampene. Hvis det blir uavgjort, brukes nest
beste og tredje beste poengsum for å avgjøre hvem som kom best ut. Hvis det skulle være uavgjort i alle
kampene, avgjør turneringens hoveddommer hva de vil gjøre.
Finaler: Dersom det skulle bli uavgjort i noen av finalerundene (kvart, semi, finale), teller beste resultat i forrige
runde

ENDRINGER 2018
STORE ENDRINGER:

• Hvis dere avbryter roboten mens den transporterer noe den tok fra basen i sin siste igangsetting, kan
dere beholde gjenstanden. (D10)

MINDRE ENDRINGER

• Linjene er alltid en del av området de definerer (D7)
• Uenigheter knyttet til tykkheten på linjen (for eksempel baselinjen) skal alltid gå i favør til laget (tvilen
til gode). (D7)
• Dere må forholde dere til lokal arrangør om størrelse på et evt. lagerbord til å ha utenfor basen (D12)
• Det er ok å stoppe roboten og la den være på sin plass uten straff hvis den er ferdig med tiltenkte
oppdrag. (D14)
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ROBOTOPPDRAG 2018
KRAV FOR POENGGIVNING

• I oppdragsbeskrivelsene er de spesifikke kravene for poenggivning skrevet i BLÅTT
• Metodene med en stjerne (*) må være de ENESTE som brukes, og må OBSERVERES av dommeren.
• Understrekede RESULTATER/FORHOLD må være synlige på SLUTTEN av kampen.
• For hvert oppdrag skal bare teksten som følger etter «TEKNISK BESKRIVELSE» brukes til poenggivning.

M01 – ROMFART
Utrolige prestasjoner innenfor ingeniørfeltet, som romfart, er noe som oppnås trinn for trinn. Mange store delmål
må nås før vi kan forlate jorda for godt og leve lenge nok til å fortelle om det!
Roboten må rulle raketter med Nyttelast (vogner) ned romfartsrampen. Den første vognen er satt inn på forhånd og
klar til å rulles, men roboten må laste på de to andre fra basen.
TEKNISK BESKRIVELSE:
* Start hver Nyttelast slik at den helt klart ruller ned romfartsrampen.
For hver rulling må vognen * være helt frittstående innen den kommer frem til den første skinneforbindelsen.
Kjøretøyets nyttelast: 22 poeng
Forsyningenes nyttelast: 14 poeng
Mannskapets nyttelast: 10 poeng
Som et oppdragskrav i alle oppdrag, betyr «Frittstående»: «ikke i kontakt med
noe av deres utstyr». Så lenge vognen ruller frittstående forbi den første skinneforbindelsen, er det helt ok om den ikke ruller hele veien østover.
Første skinneforbindelse

Mulige poeng: 0, 10, 14, 22, 24, 32, 36, 46

M02 – OPPSETT AV SOLCELLEPANEL
Solcellepaneler i verdensrommet er en god energikilde for en romstasjon i det indre solsystemet. Men siden
verdensrommet alltid er i bevegelse, må retningen på panelene beregnes nøye.
Solcellepanelene må vinkles mot eller bort fra dere, avhengig av strategi og forhold.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Begge solcellepanelene er vinklet mot det samme feltet: 22 poeng
Solcellepanelet deres er vinklet mot feltet til det andre laget: 18 poeng.

Vinklet

I diagrammet nedenfor og på øvingsfeltet er solcellepanelet «deres» det som
ligger til vest på bordet. Mulige poeng 0, 18, 22, 40 er vist nedenfor, slik de kan
ses fra over den nordlige grensen, vendt mot nord.
Mulige poeng: 0, 18, 22, 40

Motstander: 22

Motstander: 18

Motstander: 0

Motstander: 22+18

Dere: 22+18

Dere: 18

Dere: 0

Dere: 22

Motstander: 0

Motstander: 18

Motstander: 0

Motstander: 0

Dere: 18

Dere: 0

Dere: 0

Dere: 0
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M03 – 3D-UTSKRIFT
Det er utrolig dyrt å sende tunge ting som konstruksjonsmateriell ut i verdensrommet, så forskere og ingeniører
lærer seg i stedet hvordan de kan skrive ut det de trenger i verdensrommet ved hjelp av tilgjengelige elementer
som utvinnes der
Roboten må ta en kjerneprøve av regolitt og sette den i 3D-skriveren, slik at 2 x 4-klossen støtes ut. 2 x 4-klossen som
støtes ut, kan leveres andre steder for flere poeng.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Støt ut 2 x 4-klossen *ved å plassere en kjerneprøve av regolitt i 3D-skriveren.
2 x 4-klossen støtt ut og helt inne i det nordøstlige planetområdet: 22 poeng
ELLER 2 x 4-klossen støtt ut og ikke helt inne i det nordøstlige planetområdet: 18 poeng
Mulige poeng: 0, 18, 22

Nordøstelig planetområde

22 poeng

18 poeng

M04 – KRATERKRYSSING
For rovere på andre himmellegemer enn jorden, er det å sette seg fast ikke bra. Flere rovere kan hjelpe hverandre,
men en ensom rover må være forsiktig.
Roboten, eller hvilket som helst fartøy den sender ut, må krysse kraterinstallasjonen ved å kjøre rett over den.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Alle de vektbærende delene på kryssingsutstyret må krysse *helt mellom tårnene.
Kryssingen må foregå *fra øst til vest, og være helt forbi den flattrykte porten: 20 poeng
Mulige poeng: 0, 20

Mellom tårnene
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M05 – UTVINNING
For å kunne leve utenfor jorden, ville det være til god hjelp om vi var gode på å finne og utvinne ressurser under
overflaten på andre planeter, måner, asteroider og til og med kometer.
Roboten må ta alle kjerneprøvene ut fra kjerneområdeinstallasjonen. Alternativene for hva den kan gjøre med prøvene
etterpå, er beskrevet her og i oppdrag M03.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Flytt alle de fire kjerneprøvene slik at de ikke lenger berører akselen som holdt dem på plass i kjerneområdeinstallasjonen: 16 poeng
Plassér kjerneprøven av gass slik at den berører matten og er helt inne i landingsfartøyets målsirkel: 12 poeng
ELLER plasser kjerneprøven av gass helt inne i basen: 10 poeng
Plasser kjerneprøven av vann slik at den bare støttes av matdyrkingskammeret: 8 poeng
Mulige poeng: 0, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 34, 36

Landingsfartøy
målsirkel

16 poeng

12 poeng

10 poeng

8 poeng

M06 - ROMSTASJON
Romstasjoner gjør det mulig å lære om og øve på å bo i verdensrommet, men forbedret teknologi og nye internasjonale samarbeidspartnere krever at moduler enkelt kan skiftes ut.
Roboten må fjerne og sette inn moduler i boligstasjonens åpninger.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Innsatte moduler må ikke berøre noe bortsett fra boligstasjonen.
Flytt kjeglemodulen helt inn i basen: 16 poeng
Sett rørmodulen inn i porten på vestsiden av boligstasjonen: 16 poeng
Overfør/sett dockingmodulen inn i porten på østsiden av boligstasjonen: 14 poeng
Mulige poeng: 0, 14, 16, 30, 32, 46

16 poeng

CHALLENGE GUIDE

16 poeng
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14 poeng
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M07 - NØDSITUASJON UNDER ROMVANDRING
Verdensrommet er stille og vakkert, men siden det nesten ikke har varme, luft eller lufttrykk, kan det fryse, kvele og
koke deg på én og samme tid! Hjelp vår astronaut «Gerhard» i sikkerhet etter en romvandring.
Roboten må få kroppen til Gerhard inn i luftslusen.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Flytt Gerhard slik at kroppen hans er inne i boligstasjonens luftsluse.
Helt inne: 22 poeng
ELLER delvis inne: 18 poeng
I dette oppdraget omfatter ordet «kropp» alle delene bortsett fra løkken.
Mulige poeng: 0, 18, 22

Luftsluse

22 poeng

18 poeng

M08 – AEROB TRENING
Til tross for at romfartøyer flyr utrolig raskt, innebærer selv de korteste turene at den reisende må være inaktiv, noe
som er usunt for hjertet og lungene.
Roboten må med gjentakende bevegelser bevege ett eller to av håndtakene på treningsmaskinen for at viseren skal
flytte seg.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Flytt viseren på treningsmaskinen fremover på skiva *ved å bruke ett eller begge håndtakene.
Få viserspissen helt inn på oransje område, eller delvis inn slik at den dekker en av grensene til oransje:
22 poeng
ELLER få viserspissen helt inn på det hvite 20 poeng
ELLER få viserspissen helt inn på det grå, eller delvis inn slik at den dekker en av grensene til grått: 18 poeng
Håndtakene er en del av treningsmaskinen, men for å gjøre det tydeligere vises de her for seg.
Mulige poeng: 0, 18, 20, 22

Montering av håndtak
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22 poeng (Tvilen til gode)
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18 poeng

18 poeng
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M09 - STYRKETRENING
I omgivelser med vektløshet er alt enkelt å flytte, og kan ikke falle ned selv om man hadde prøvd. Astronauter
trenger derfor bevegelsesmotstand - faktisk i to timer hver dag, bare for å opprettholde muskelmasse og bentetthet.
Roboten må løfte vektstangen til poenggivende høyde.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Løft vektstangen slik at det fjerde hullet på tannklossen kommer helt eller delvis til syne som vist: 16 poeng
Mulige poeng: 0, 16

Vektstang

16 poeng

0 poeng

M10 – MATPRODUKSJON
Hagearbeid er enkelt, ikke sant? Alt du trenger, er et lass med næringsrik jord, litt regn, gjødsel, hjelpsomme insekter, CO2 og en rake… men hva om du gikk i bane rundt Neptun i et rom på størrelse med en varebil?
Flytt skyveklossen i den riktige avstanden og i riktig hastighet for å komme til det grønne poengområdet.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Rotér fargene på matdyrkingskammeret slik at den grå vekten faller etter grønn, men før lysebrun, *ved å flytte
skyveklossen: 16 poeng
Mulige poeng: 0, 16

Skyvekloss
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16 poeng

16 poeng
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0 poeng
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M11 – UNNSLIPNINGSHASTIGHET
Rakettmotorer skal ofte skille seg fra romfartøy like etter utskyting, men det er lenge før romfartøyet forlater gravitasjonsfeltet. Så hvorfor faller ikke romfartøyet ned igjen på jorda?
Roboten må treffe slagplaten hardt nok for å hindre at romfartøyet faller ned igjen.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Få romfartøyet til å fly så raskt og høyt at det holder seg oppe *ved å trykke/slå på slagplaten: 24 poeng
Mulige poeng: 0, 24

24 poeng

Slagrampe

M12 - SATELLITTBANER
Hvis en satellitt ikke har riktig hastighet og avstand fra jorda, kan den falle, drive bort, slutte å fungere eller bli
ødelagt av partikler. Justeringer av fremdrift må utføres med presisjon.
Roboten må flytte en eller flere satellitter til den ytre banen.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Flytt en satellitt slik at hvilken som helst del av den er på eller over området mellom de to linjene i den ytre banen:
8 poeng per satellitt
Mulige poeng: 0, 8, 16, 24

Ytre bane
er bare
mellom disse
to linjene
Ytre bane
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8 poeng
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0 poeng
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M13 - OBSERVATORIUM
Et romteleskop er helt utrolig, men et observatorium på et universitet eller et vitenskapsmuseum er langt mer
tilgjengelig og brukervennlig så lenge du vet hvordan og hvor du skal sikte inn teleskopet.
Drei observatoriet til en nøyaktig posisjon.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Få viserspissen helt inn på oransje, eller delvis inn slik at den dekker en av grensene til oransje: 20 poeng
ELLER få viserspissen helt inn på hvitt: 18 poeng
ELLER få viserspissen helt inn på grått, eller delvis inn slik at den dekker en av grensene til grått: 16 poeng
Mulige poeng: 0, 16, 18, 20

16 poeng

16 poeng

0 poeng

M14 - METEORITTNEDSLAG
Faren for et alvorlig meteorittnedslag på jorda i vår levetid er ekstremt lav, men den er ikke null og en slik
ødeleggelse kan utslette oss. Hvordan skal forskere og ingeniører sikre oss?
Fra vest for frilinjen, send en eller begge meteoroidene hver for seg til meteoroidefangeren.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Send meteoroidene *over frilinjen slik at de berører matten i meteoroidefangeren.
Meteoroidene må skytes/slippes mens de er *helt tydelig og i sin helhet vest for frilinjen.
Når meteoroiden er mellom skyte/slippe-posisjonen og poengposisjonen, *må den være uavhengig
Meteoroider i midtseksjonen: 12 poeng hver
Meteoroider i en av side-seksjonene: 8 poeng hver
Hvis meteoriden faller av ringen, kan du fjerne ringen fra robotbanen for hånd (dette er et spesielt unntak fra
reglene).
Mulige poeng: 0, 8, 12, 16, 20, 24

Frilinje

CHALLENGE GUIDE

Må være fritstående når
den er øst for frilinjen

12 + 12 poeng
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M15 - LANDINGSFARTØYETS TOUCH DOWN
Landingsfartøyet vårt har ikke fallskjermer, drivmotor eller puter, men én viktig egenskap er reell: den er svært skjør.
Få landingsfartøyet frem til ett av målene intakt, eller til basen.
TEKNISK BESKRIVELSE:
Flytt landingsfartøyet slik at det er intakt, berører matten og er helt inne i målsirkelen: 22 poeng
ELLER flytt landingsfartøyet slik at det er intakt, berører matten, og er helt inne i det nordøstlige planetområdet:
20 poeng
ELLER flytt begge delene av landingsfartøyet helt inn i basen: 16 poeng
Landingsfartøyet er «intakt» dersom alle delene er festet med minst to av de fire lysebrune posisjonsakslingene
Mulige poeng: 0, 16, 20, 22

Intakt

20 poeng

Landingsfartøyets
målsirkel

20 poeng

Nordøstlig
planetområde

16 poeng

22 poeng

0 poeng

0 poeng

P01 – BERØRINGSSTRAFF FOR AVBRYTELSE:
Oppdragskravene i FIRST LEGO League må nås av roboten gjennom programmene og bruken av utstyr. Dere kan redde/hente roboten for hånd, men dere vil da få denne straffen. Vær ekstra oppmerksom på reglene om «avbrytelser».

TEKNISK BESKRIVELSE:
Hvis dere *avbryter roboten: Minus 3 poeng hver gang

Straffeskiver

Før kampen starter, fjerner dommeren de seks skivene for berøringsstraff fra
banen og tar vare på dem. Hvis du avbryter roboten, som ikke er helt inne i basen,
plasserer dommeren en av prøvene som er fjernet i den hvite trekanten i sørøst,
som en permanent berøringsstraffer for avbrytelse. Dere kan få opptil seks slike
straffer som er verdt -3 poeng hver. Hvis en straffeskive dras ut av trekanten, blir
den satt på plass igjen uten at dette påvirker poengene.
Mulige summer av berøringsstraffer: -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

CHALLENGE GUIDE
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BEDØMMING AV TEKNOLOGI
Teknologibedømmingen foregår i et eget rom hvor laget og dommerne står ved et robotbord. Laget har max 10
minutter, 5 minutter presentasjon og 5 minutter til spørsmål fra dommerne. Husk å ha med PC/Mac eller utskrift
for å vise programmet.
1. Robotfakta: Del litt om roboten, som antall og type sensorer, informasjon om kraftoverføringen, antall deler og
antall verktøy. Dommerne vil også gjerne se på programmene og vite hvilket robotoppdrag laget har hatt størst
suksess med.
2. Designinformasjon:
a. Moro: Beskriv den mest morsomme eller interessante delen av robotdesignen samt de mest utfordrende
delene. Hvis laget har en morsom historie om roboten, må dere gjerne dele den.
b. Strategi: Forklar strategien til laget og resonnementet for valg og gjennomføring av oppdrag. Si litt om hvor godt
roboten lyktes i å gjennomføre de valgte oppdragene.
c. Designprosess: Beskriv hvordan laget designet roboten og hvilken prosess dere har brukt for å gjøre
forbedringer på designet over tid. Fortell kort om hvordan forskjellige lagmedlemmer har bidratt til designet.
d. Mekanisk design: Forklar den grunnleggende strukturen til roboten. Forklar dommerne hvordan roboten beveger seg (kraftoverføring), hvilke verktøy og mekanismer den bruker for å fungere eller gjennomføre oppdrag og
hvordan laget sikrer at det er enkelt å sette på / ta av verktøy.
e. Programmering: Beskriv hvordan laget har programmert roboten for å sikre konsekvente resultater. Forklar
hvordan laget har organisert og dokumentert programmer. Fortell om programmet bruker sensorer til å vite plasseringen til roboten på banen.
f. Nyskaping: Beskriv funksjoner i robotdesignen som laget mener er spesielle eller smarte.
3. Prøvekjøring: Kjør roboten en kort stund for å demonstrere hvordan den gjennomfører oppdrag som laget har
valgt. Ikke kjør en hel robotrunde. Dommerne må ha tid til å stille spørsmål.

VI ØNSKER ALLE
LAG LYKKE TIL
UT I ROMMET
OG INTO ORBIT!
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