Esitlused
Käesolevas tunnis demonstreerivad meeskonnad oma lahendusi ning toimuvad
esitlused. Lisaks toimub hindamine järgmistes kategooriates:
•roboti maksumus (detailid)
•projektimeeskonna töökulud
•roboti töökindlus
•ülesande lahendus

Kokkuvõtteks
Selle kursuse käigus olete omandanud hulga teadmisi robotitest, robootikast ja mehhatroonikast.
Nüüd, kus teiega saab juba rääkida erialases keeles, vaatame natuke lähemalt ühte kuulsat robootika
projekti: Marsikulgurit Opportunity.
Üldandmed
Opportunity on Marsikulguri Spirit kaksikvend. Mõlemad saadeti Marsile 2004. a USA NASA
(National Aeronautics and Space Administration) poolt. Üks maandus ühel, teine teisel pool
planeeti. Opportunity maandus Marsi ekvaatori lähedal tasandikul, mida nimetatakse Meridiani
Planum-iks. Nende missiooniks oli töötada robotgeoloogidena.
Opportunity on 6-rattaline autonoomne robot, mis kaalub 180 kg. Ta on 1,5 m kõrge, 2,3 meetrit lai
ja 1,6 meetrit pikk. Rattad on ehitatud selliselt, et ta saaks liikuda tundmatul ebatasasel maastikul.
Igal rattal on omaette mootor ja ta suudab liikuda kuni 30-kraadisel kallakul. Juhitavuse tagamiseks
on esimestel ja tagumistel ratastel lisaks veel ka pööramise mootorid (igaühel eraldi). Selline
süsteem lubab tal kohapeal kas või 360 kraadi keerata. Kiirus ei ole väga suur: kuni 5 cm sekundis
(e 3 km/h). Päikesepatarei suudab anda 140W energiat, mida salvestatakse öötundidel kasutamiseks.
Opportunity ajuks on arvuti, mille protsessori taktsagedus on 20 MHz, tal on 128 MB mälu, lisaks 3
MB programmimälu. Andmeside on organiseeritud, kasutades kaht tüüpi antenne ja raadioühendust.
Oportunity peab sidet nii Marsi orbiidil liikuva baasjaamaga kui ka otse Maal asuva juhtkeskusega.
Opportunity omab järgmisi andureid:
•panoraamkaamera,
•kaamera navigeerimiseks,
•pisike spektromeeter ainete spektri uurimiseks,
•2 lisakaamerat ümbrusest pildi saamiseks.
Lisaks on tal „käsi" mitme instrumendiga:
•2 erinevat spektromeetrit,
•magnet magnetilise tolmu kogumiseks,
mikroskoop,
proovide võtmise vahend.
Kulguri nimi Opportunity valiti tudengite esseevõistluse põhjal.
Rohkem infot: http://marsrover.nasa.gov/mission/spacecraft_surface_rover.html
Nüüd, kus te olete ise robootikas juba algajad spetsialistid, olete te piisavalt
haritud, et aru saada uutest robotitega tehtavatest kosmosemissioonidest. 26.
novembril 2011. a lennutas NASA Marsi poole teele järgmise robotkulguri, mil
nimeks Marsi teaduslabor Curiosity. Ta jõudis Marsile augustikuul 2012. aastal.

Curiosity on Opportunityst üle 10 korra raskem: ta on sõiduautosuurune. Otsige
Internetist üles tema andmed, uurige, milliseid mootoreid ja andureid
kasutatakse. Edu robootikasaavutuste jälgimisel ja loodame, et ka sina jätkad
oma robootikaalaseid õpinguid.

