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TANITIM               
“aha, ROBOT OYUNUNUN oy a dığı yerdir. 
 Saha, üstünde bir saha zemini (mat) ulu a  ke ar duvarları ola  ir asa ve üzeri e yerleştiril iş görev 

odelleri de  oluşur. 
 Mat ve görev odelleri içi  kulla ıla  LEGO parçaları a irlikte TEMA “ETİ de ir. 
 Görev odelleri i i şa et ek içi  kulla ıla ak yö ergeler www.bilimkahramanlari.org sitesinde 

ulu aktadır. 
 Masa ı  asıl yapıl ası gerektiği ve üstü ü  asıl düze le esi gerektiği ilgileri aşağıda veril iştir.  
 

MASA YAPIMI 
ROBOT OYUNU özel tasarla ış ir asada oy a ır.  Eğer erişe ile eği iz hazır ir asa yoksa, ir adet 
üretmeniz/ürettirmeniz gerekir.  Aşağıdaki tasarı  ağırlık, yükseklik, aliyet, ve güve lik düşü ülerek 
hazırla ıştır.  A ak, yüzeyi düz ve ke ar duvarları doğru yerleş iş oldukta  so ra asayı asıl yapa ağı ızı 
siz belirleyebilirsiniz.  Yapısı asittir, a ak iraz ağaç işçiliği e erisi gerektirmektedir.  

 

Turnuvada, KU)EY ke arları ir iri e de k gele ek şekilde, arka arkaya  asa yerleştirilir.  Her takı  oyu u 
sadece tek masada oynar.  Dolayısıyla, çalışırke  tek ir asaya ihtiya ı ız olur.  Pratik yaptığı ız u asalara  
yarı - asa  denir. 

 

Turnuvada ir kıs ı sizi  asa ızda diğer kıs ı karşı takı ın 

asası da yer ala  ortak ir görev ulu aktadır. Bu yüzde  
asa ızı ta a la a ız içi , iki i asa ı  küçük ir parçası ı da 

yap a ız gerekmektedir,  öyle e ortak görev i  her iki  yarısı da 
asa tarafı da  destekle iş ola aktır.  Bu eklenen parçaya 

yapay duvar  denir. Yapay duvarı ortak görevi  takıl ası ı 
sağlaya ak tahta, strafor, veya aşka alze eyle de sağlaya ilirsi iz.    
Yarı  asa ızı ve yapay duvar ı ızı yapmak için gerekli alze e ve yö ergeleri şu şekilde listeleye iliriz: 

 
Malzemeler 

Malzeme Adet 

TEMA “ETİ LEGO parçaları da  görev modelleri, saha zemini, Dual Lo k™ a tları  1 

)ı parala ış ko trplak veya aşka çok düzgü  yüzeyli ir alze e   X 
1219mm X (en az) 10mm  

1 

Kereste: 2438mm X 38mm X 77mm±13mm 6 

Düz siyah boya 1 kutu yarı  litre  

Duvar vidası, ~  uzu lukta 250 gr 

TE“TERE TE)GAHI AYAKLAR =  yükseklik ve  ge işlik 2 

http://www.usfirst.org/
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Parçalar 

Parça Malzemesi Ölçüler Boya Adet 

Masa yüzeyi (A) Kontrplak 2438mm x 1219mm Hayır 1 

Uzu  duvar ke arı (B) Kereste  2438mm Evet 3 

Kısa duvar ke arı (C) Kereste  1143mm Evet 2 

Destekleyiciler (D) Kereste  1219mm Hayır 4 

Testere tezgahı ayaklar “atı  alı ız Yükseklik= 610mm  

Ge işlik= 914mm 

Hayır 2 

Tahta macunu “atı  alı ız - - 1 kutu 

)ı para “atı  alı ız - - 1 adet 

 
Montaj:  

i adı  – Ko trplağı  (A) hangi yüzeyinin daha pürüzlü olduğu u ulu  ve u tarafı alt olarak kabul edin.  

Destekleyicileri (D) alt yüzeye her ,  sa ti etre de  yerleştiri , sa itleyi  ve vidalayı .  Vidaları  üst 
yüzeye gele ek aş kısı ları ı  ta  yüzey seviyesi de olduğu da  e i  olu .  Gerekirse fazlalıkları 
zı paralayıp düzelti  veya alçak yüzeyleri a u la doldurup zı paralayı .  

i adı  – Ko trplağı  üst yüzü ü  ke arları a ya  duvarları (B,C) yerleştiri , sa itleyip vidalayı .  
 Duvardan duvara ölçüler ±  ve ±  ol alıdır. 
 B ve C’ i  yükseklikleri ±  ol alıdır. Lütfe  dikkat +/-  se olü ile a latıl ak iste e  u 

duvar yüksekliği i  e  fazla  , e  az  ol ası ola ile eğidir.   
 Masa ızı  tü  kenarları ı  yükseklikleri ay ı ol alıdır. 
 Tur uvadaki asaları  ke ar yükseklikleri sizi  çalıştığı ız asalardakilerde  farklı ola ilir. 

ü adı  – Yardı  alarak itir iş olduğu uz asa üstü ü testere tezgahı ayaklar veya sağla  kutular  
üstü e yerleştiri . 
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“AHA )EMİNİNİ MAT  YERLEŞTİRME  
i adı  – Elektrikli süpürgeyle asa ı  üstü ü te izleyi .  “aha ze i i i  altı daki e  ufa ık parça, toz ile 

ro ot içi  sıkı tı yarata ilir.  “üpürgede  so ra eli izi asa ı  üstü de gezdiri  ve herha gi ir çıkı tıyı 
zı paralayarak düzeltin.  Elektrikli süpürge ile tekrar temizleyin.  

i adı  – “aha ze i i i süpürgeyle te izle iş yüzeye saha ze i i hiç ir za a  toz veya parça  
kapa ile eği yere aç ayı , açı .  Resi  üstte, ve KU)EY ke arı KU)EY, çift kalı lıktaki duvara yakı  olsun. 

“aha ze i i i  iki farklı yö e kıvrılıp kırıl a ası ı  sağlayı .  
ü adı  – “aha ze i i oyu  ala ı da  tasarı  gereği daha küçük yapıl ıştır.  “aha ze i i i kaydırarak ve  

hizalayarak öyle ayarlayı  ki, saha ze i i i  gü ey ke arı asa ı  gü ey duvarı a doku su .  Sonra saha 

ze i i i atı-doğu ekse i de iki ke arda da eş oşluk ıraka ak şekilde  ortalayı .  

ü adı  – Yardı  isteyerek saha ze i i i  farklı köşe ve ke arları da  çeki , ve olası dalgaları erkezde  
dışarı eli izle ütüleyi .   3n ü adı a uygu luğu tekrar ko trol edi .  Zemindeki dalgala a ı  düzel esi 
zaman alabilir.  Bazı takı lar u ko uda saç kurutu uyla iyi so uçlar aldılar. 
 

 

 
HAZIRLIK (YARIM MASA)   TURNUVA (TAM MASA) 

 

i adı  isteğe ağlı  – Matı yeri de sa it tuta il ek içi , atı  doğu ve atı uçları da i e siyah ir a t 
kulla a ilirsi iz. Ba t atı  sade e siyah ke arı a, asa ı  ise sade e yatay kıs ı a yapıştırıla ilir. Masa ı  
duvarı a yapıştırıla az. 

ı adı  – Turnuva kurulumu içi , iki atı  da KU)EY ke arları ir irleri de  88±12  kadar ayrı ol alıdır.  
 
GÖREV MODELLERİNİN YAPIMI  
LEGO parçaları ı ve www.bilimkahramanlari.org sitesinde yer alan yönergeleri kullanarak görev modellerini 

yapı ız.  Bir kişi u işi 4-5 saatte yapa ilir, dolayısıyla ü kü se, ekip olarak çalışı .  LEGO parçalarıyla 
azdeneyimli veya de eyi siz kişiler içi , görev odeli yapı ı de eyi  kaza ak içi  çok iyi ir yoldur. Bu 
çalış a ayrı a ekip arkadaşları ı  ir iri i daha yakı da  ta ı ası ı da sağlar. 
 
 

http://tinyurl.com/SeninDunyanSeninSinifin
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GÖREV MODELLERİNİN YERLEŞİMİ  
Dual-Lock - Bazı odeller saha ze i i e sa itle ir azıları da sa itle ez.  Sabitlenmesi gereken modeller için 

M’i  tekrar-tekrar kulla ıla ile  Dual-Lock ürünü kulla ılır.  Bu ürün TEMA “ETİNİN içi de şeffaf, düz ir 
tor a ı  içi dedir.  Dual- Lo k her iki yüzeyi  üstüste gelip, astırıl asıyla çalışır.   Kilit taşı a ve sakla ayı 
kolaylaştır ak içi  çekerek açıla ilir.  Dual-Lo k uygula ası odellerde sade e ir kere gerekir.  Dual-Lo k’u 
kullanmak için:  

i adı  – “aha ze i i üzeri deki içi de X işareti ola  her kutu uğa tek kare a t parçası ı yapışka  tarafı 
altta ola ak şekilde yerleştiri  ve iyi e astırı .  

i adı  – Bu kare a t parçaları ı  ta  üzeri e gele ek şekilde irer a t parçası ı u sefer yapışka  tarafı 
üstte ola ak şekilde astırı .  Ba t parçaları ir irleri e kilitle e ektir.  Not: Par akla astır ak yeri e, 

a tları  üstü de geldiği u lu kağıt kullarak astır ak işi izi kolaylaştıra ilir.  
ü adı  – Görev odeli i yapışka  tarafı üstte ola  a ta yaklaştırıp, astırı .  

DİKKAT – Bazı görev odelleri si etriktir. A ak odelde yö ü elirte  ir kesi  ulu aktadır. 
DİKKAT – Her ir kare a t parçası ı içi de X ola  kare i  ta  üzeri e gele ek şekilde ve her odeli de işaret 
çizgileri e ta  de k gele ek şekilde yerleştiri . 
DİKKAT – Görev odeli i astırırke , yapsı ı  e  alttaki ölü ü e astırı  ki, odel parçala ası /zarar 

görmesin.   Daha so ra görev odeli i yeri de  ayır ak içi  yi e en alttaki bölümden tutarak çekin.  

Öneri: Daha büyük ve esnek modeller için her seferinde 1 veya 2 Dual-Lo k parçası kulla ı . Hepsi i  ay ı 
a da yap ak zoru da değilsi iz. 
 
Modeller – Bu dokümanda yer ala  resi ler görev odelleri i  yerleşi i içi  size gerekli bilgiyi verecektir.  

Burada ahsedil eye  veya gösteril eye  her detay şa sa ırakıl ıştır. 
 

TARTI - Resimde görüldüğü gibi sabitlenmelidir. 
  
ARAMA MOTORU -  Resi de görüldüğü gi i sa itle elidir ve it e çu uğu  ta a e  atıda, halkaları  
renkleri de solda sağa doğru “arı, Mavi ve Kır ızı ol alıdır. 
 
FUTBOL – Kale ve ariyer resi de görüldüğü gi i sa itle elidir. 
 
KUTU – Bu parça ser esttir. Kutu u  içi deki levha ı  fikir  eyaz ke arı atıya, sarı a pul kıs ı gü eye 

ak alıdır.    
 
BECERİ AĞACI - Resi de görüldüğü gibi sa itle elidir ve ke arları ı  yukarı kalk ası içi  içi e ir halka 
yerleştiril elidir.  
 
ALGILAR - Resi de görüldüğü gibi sabitlenmelidir, kaydırgaç kıs ı ta a e  atıda ol alı, kavrayı ı kıs ı ise 
herhangi bir halkayı tutmalıdır.  
 
BULUT - Resi de görüldüğü gi i sa itle elidir, “D kart aşağıda- atıda ol alıdır. 
 

HALKALAR – Gü ey erkezde işaretle iş yere ser est ola ak şekilde 1 adet yerleştiri .  Bütün halkalar için 

gri oru parçası ı  ay ı ve parallel olduğu da  e i  olu .  
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ROBOTİK KOL - Resi de görüldüğü gi i sa itle elidir, kaydırgaç kuzeyde, pençe kıs ı içi de halka ile kapalı 
şekilde ol alıdır.  
 
BAĞLANTI - Resi de görüldüğü gi i sa itle elidir, sarı kısı  kuzey tarafta, ir kır ızı kol yukarıda, beyaz 

gösterge ibresi de aşağıda ola ak şekilde gü ey tarafta yer al alıdır.  
 
DEĞİŞEN KOŞULLAR- Resi de görüldüğü gi i sa itle elidir, güney bariyeri durdurucusuna tam olarak 

yerleş iş ol alıdır.  
 

                                              
   TARTI                           ARAMA MOTORU   FUTBOL                                               KUTU                                 

                                        
     BECERİ AĞACI         ALGILAR            BULUT   HALKALAR 

                  
ROBOTİK KOL                                                              BAĞLANTI          DEĞİŞEN KOŞULLAR             

 
TER“İNE MÜHENDİ“LİK - Tema setinde bir kaç adet altı parçada  oluşa  set ulu aktadır. Bu setlerde  iki 
ta esi oyu  ala ı içi , kala ları FLL Projesi içi  kulla ılır.  

Oyu  ala ı setleri de  ir ta esi ser est şekilde LEGO parçaları irleş e iş halde  üs ala ı da yer alır. Diğer 
set ile (  parça ı  ta a ı dahil) kendi rastgele veya sa atsal farket ez  küçük odeli izi oluşturu . Bu 
parçayı atı  kuzeydoğu köşesi de yer ala  sepeti  içi e koyup ü kü  olduğu a sepeti  kapakları ı 
kapatı . 
 

                                               
       6 PARÇALI SET  BUNLARA BENZER BİR MODEL OLUŞTURUN  “EPETE YERLEŞTİRİP KAPATIN 

      (SADECE 1 TANE) 

>>>>>BUNLAR SADECE ÖRNEKTİR!!  <<<<< 
 
KAPI - Bu model üs ala ı  kuzeyinde asa ı  atı ke arı a sa itle iştir. Modeli sa itle ek içi  sizi 
yö le dire ek X  işaretleri ulu a aktadır.  Ancak, at üzeri de ir takı  çizgiler yer al aktadır.  
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Aşağıdaki resi ler size gerekli detayları göster ektedir.  İlk resi deki gi i Dual-Lock’ları yerleştiri , iki i ve 
üçüncü resimlerde gösterildiği gi i odeli çizgiler arası a gele ek şekilde duvara sabitleyin.  Başla gıçta kapı 
tamamen kapalı ve kol kaldırıl ış şekilde ol alıdır. 
 

                                                                                                          
KAPI – DUAL-LOCK ÇİFTLERİNİ  BU Çİ)GİLERİN KU)EYİNE   BU Çİ)GİNİN GÜNEYİNE 

YERLEŞTİRİN       “ABİTLEYİN           “ABİTLEYİN 

 

                          
     KAPI – DUVARIN GÖRÜNTÜSÜ    BAŞLANGIÇ PO)İ“YONU 
 
EKRAN VE KAMERA - Bu model ile ilgili söyle esi gereke   adet ko u ulu aktadır. 

 Her iki takı  da (siz ve diğer asadaki takı  odeli  çalış ası içi  u siste i işlet elidir. 
 Bu siste i  kurulu u dikkat ve sa ır gerektirir a ak ro otla uğraşa  sizler içi  gerçekte  hiç de zor değil.  

3) Hazırlık yaparke  siste i  çalış ası içi  tek ir tarafı ke di asa ızı  kur a ız yeterlidir. 
 

Siste  asıl çalışır: Ro otu uz ka era  odeli i çeker. Ka era bir ip ile uzak ekra  odeli i aktif hale 
getirir (eğer karşı takı  da ay ı işle i yap ışsa . Her iki takı  da siste i çalıştırdığı da yi e her iki takı   
pua  kaza ır.  Karşı takı ı  u görevi aşarılı ir şekilde yapıp yapamaya ağı ı gara ti ede eye eği iz içi , 

tü  yapa ile eği iz ke di kamera modelinizi daha iyi çekme konusunda geliş e izdir. 

 

Kurulu  asıl yapılır: 
Adı  1 – Ekran modelini sabitleyin - Ekra  odeli i  yarısı sizi  asa ızda, diğer yarısı karşı takı ı  

asası da ola ak şekilde yerleştirilir. Hazırlık asası da sade e ke di asa ız olduğu da  odeli  diğer 
tarafı ı destekleye ek ir yol ul alısı ız. Kuzey duvarı ızı  dış tarafı a ir çeşit yapay ta a  uydur a ız 
gerekecek.  Aşağıdaki ör ekte, ir LEGO yapısı asa ı  dış kıs ı da, doğru yükseklikte Dual-Lock ile 

sa itle iştir.  Eğer hiç ekstra LEGO parça ız yoksa, tahta, karton kutu, a dallı kağıt altlığı veya pano 

kullanabilirsiniz.  Yapay ta a ı ta a ladığı da, resi lerde görüldüğü gi i, ekran modelini sabitleyin. 

 

 

 



 

FLL Saha Kurulum 7 

                            
               ÖRNEK YAPAY TABAN   DUAL LOCK YERLEŞİMİ  ADET) 

 

     
                       “ABİTLENMİŞ EKRAN     “ABİTLENMİŞ, BAŞLANGIÇ PO)İ“YONUNDA KAMERA 

 

Adı   – Kamera modelini sabitleyin – Resi de görüldüğü gi i sa itleyi , kaydırgaç ta a e  doğuda 

ol alıdır.  
 

Adı  3 - İp kılavuzları ı sabitleyin – Kapı odeli de olduğu gi i ip kılavuzları ı attaki çizgileri kulla arak 
duvara sabitleyin.  

 

                                     
   DUAL LOCK YERLEŞİMİ   KÖŞE KILAVUZU                       BATI MERKEZ KILAVUZU 

 

Adı  4 – İpi ağlayı  - İpi  ka era u u u aşağıda gösterildiği gi i 2. pozisyona getirin. İpi e  iyi ağla a 
yö te i içi  i ter ette kare düğü  / square knot  yö te i i araya ilirsi iz.  
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         PO)İ“YON-1  PO)İ“YON-2  PO)İ“YON-3  PO)İ“YON-4 

   İLK DENEME İÇİN İDEAL  

 

Ekran ucunda ise, ipi siyah 90 ağla tı parçası ı  altı da  geçiri , iki avi pin arası da yer ala  siyah 
renkteki toplu pine ağlayı .  

 

         
    EKRAN UCUNDA İP BAĞLANIŞI          BAŞLANGIÇ 

 

Modelin kamera parçası ı aşla gıç pozisyo u a getir ek içi , gri çu uğu kaldırı  ve L kirişi ile 

destekleyin. Bu L kirişi i gerekenden fazla itmeyin. 

 

Adı  5 – “iste i ayarlayı  - Kamera modelinin kaydırgaçı aşla gıç pozisyo u da  atıya doğru 
çekildiği de, ip L kirişi i gri çu uğu  altı da  çeke ektir ve ekra ı  açıl ası ı sağlaya aktır.  Eğer bu 

ol azsa, ipi  ka era u u u diğer pozisyo lara getirip tekrar de eyi . Bu pozisyo lar da işe yara azsa, ipi 

siste i  çalış ası ı sağlaya ak şekilde tekrar ağlayı .  
 

ÜS - Üs ala ı daki parçalar ser esttir.  Top,  adet pe altı odeli, ir halka, ir adet  parçalı set, iki adet i sa  
ve mavi/sarı/kır ızı renkli robotik ek. 
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SAHA BAKIMI  
Duvarlar – Görü e  kıy ıkları te izleyi /çıkartı , delik varsa kapatı .  
Zemin(mat) – Matı  asa ı  gü ey duvarı a değdiği de  doğu ve atı duvarları a ortala dığı da  e i  olu .  
Artık ırakacak irşeyle atı te izle eyi .  Artıklar, yapışka , veya kayga  addeler ye i ir ata ora la 
ro otu  perfor a sı da üyük değişikliklere se ep ola ilir tur uvalarda ge elde ye i atlar kulla ılır.  
Tozları al ak içi  el süpürgesi veya e li ez kulla ı  atı  altı ı ve üstü ü u şekilde te izleyi .   Kalem 

işaretleri i te izle ek içi  eyaz es ek silgi kulla ı .  Matı dikkatli şekilde taşıyıp, kıvrıl a, kırıl a, ve 

bükülmeye se ep olu adığı da  e i  olu .  Aksi halde, mat, ro otu uzu  perfor a sı ı etkileye ilir. 
Tur uvalarda eğer ye i at kulla ıla aksa, tur uva tarihi de  ola ildiği e ö e at açılır ve ke diliği de  
düzleş esi sağla ır.  Aşırı kıvrı lar içi  atı  doğu ve atı tarafları da çift taraflı e  fazla  ge işliği de  
ince bant kullanmak mümkündür. Çift taraflı köpüklü a t kulla ıla az.  Matı  altı da ya da görev odellerini 

sa itle ek dışı da Dual-Lo k kulla ayı . 
Görev modelleri – Modelleri oriji al halleriyle koruyu  ve arada sırada ağla tı yerleri de  tekrar sıkıştırı . 
Dö e ile  aksları  hala ser estçe dö düğü de  e i  olu .  Eğil iş ola ları ye isiyle değiştiri .  
 

Bu dokü a ı geliştir ek içi  aklı ıza gele  bir fikir olursa, lütfe  fikir@bilimkahramanlari.org  e-posta 

adresine bir mesaj gönderin.  Duyarlı profesyo elliği iz içi  çok teşekkürler  (Eylül 2014) 
 

 
 

mailto:fikir@bilimkahramanlari.org
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