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Luba muutmine
Tere tulemast kursusele: LEGO Mindstorms EV3 roboti ühendamine Raspberry Pi ja
Arduino arendusplatvormidega. Kursus on sobilik kõikidele noortele ja õpetajatele, kes on
juba tuttavad LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja soovivad tegelda järgmise
sammuna EV3 robotile täiendavate võimaluste loomisega, ilma et peaks täiesti uut robotit
ehitama ja sisenema "päris" robootikasse koos selle valude ja võludega. Kursusel osalejalt ei
eeldata mingeid eelteadmisi peale varasema EV3 kasutamise kogemuse.
Kursust viivad läbi Taavi Duvin taavi.duvin@ut.ee ja Alo Peets alo.peets@ut.ee Tartu
Ülikooli Arvutiteaduse instituudist

Õpijuhis:
Kursuses on jagatud kolmeks alamosaks  esimene neist Raspberry Pi ja Arduino tutvustus
on informatiivne sissejuhatav osa, mille läbimist ei kontrollita. Teine "Raspberry Pi
ettevalmistamine & ülesanded" ja kolmas "Arduino ettevalmistamine & ülesanded" osa on
mahukamad ning kumbki ühe päevaga läbitavad. Kursuse arvestuse saamiseks tuleb
esitada nii Raspberry Pi kui Arduino iseseisva ülesande lahenduse foto valmis robotist ja
programmi kood.

Kursuse valmimist toetasid:

Teated õppijatele (uudistefoorum)
Sissejuhatus kursusele ja teemadesse

Kasutajatugi

Raspberry Pi ja Arduino tutvustus
Raspberry Pi on umbes pangakaardi mõõtmetega (85,6 mm × 56,5 mm) mikrokontroller ehk
miniarvuti jaehinnaga 35€ ja seda toodetakse Suurbtitannias eesmärgiga edendada ja
tutvustada programmeerimist kõigile vanuserühmadele. Arduino on avatud lähtekoodiga
elektroonika prototüüpimiseks loodud platvorm, mis tugineb lihtsastikasutataval riistvaral ja
tarkvaral. Pikemalt saate iga seadme kohta sissejuhatust ja kirjeldust lugeda vastavalt
alamlehelt.
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Arduino ettevalmistamine & ülesanded
LEGO Mindstorm EV3 ühendamine Arduinoga on hea võimalus sujuvaks üleminekuks LEGO
robootikast "päris" robootikasse. Sellisel juhul ei pea robootikahuviline tegelema käelist osavust
nõudva mehaanika ja elektroonikaga vaid saab keskenduda tarkvarale. Mugavamaks
õppeprotsessiks soovitame kursusel osalejatel järgnev fail "Arduino kasutamine LEGO
Mindstorms EV3 robotiga" välja trükkida, et vältida arvutiekraanil mitme aknaga tööd ja liigset
frustratsiooni. Juhend on ülimalt detailne ja põhjalik ning peaks ka varem robootikaga mitte
kokku puutunud inimesele jõukohane olema.
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Raspberry Pi ettevalmistamine & ülesanded
Raspberry Pi ja LEGO Mindstorms EV3 omavaheline ühendamine on suhteliselt mahukas ja
keeruline protsess. Järgnevalt leiate 2 PDF dokumenti, mis soovitame kursusel osalejatel välja
trükkida ja sammsammult õpetust järgida. Esimese asjana peab Raspberry Pi ja EV3
alglaadetarkvarad paigaldama ja uuendama mille õpetuse leiab failist "Raspberry Pi ja EV3
ettevalmistamine" ja pärast sedas tuleks asuda ülesannete lahendamise juurde. Ülesanded on
üksteisele järgnevad alustades lihtsamast ja lõpetades keerulisemaga. Arvestuse saamiseks
peate iseseisvalt kõik ülesanded läbi tegema ja lahendusest pildi tegema ning koodi esitama
isesieva ülesande lahendusena.
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