Õpieesmärgid:
•Õpilane oskab baasmootoreid käsitseda ja suudab robotiga sujuvalt kiirendada ja pidurdada.
•Õpilane oskab võtta lugemeid baasmootori sisseehitatud pöördeandurilt ja neid võimalikes
lahendustes kasutada.

Sissejuhatus
Robot kasutab mootoreid nii oma asukoha muutmiseks (liikumiseks ruumis) kui
ka mingite osade (andurid, käpad, mastid jne) liigutamiseks. Mootorite täpne
juhtimine võib esmapilgul tunduda väga lihtsana, aga kokkuvõttes võib ka
pisikenegi mootorite juhtimise erinevus kaasa tuua suured muutused kogu
liikumise trajektooris. LEGO Mindstorms EV3 robotiplatvorm on varustatud
tagasisidega mootoritega, mille juhtimine on küllaltki lihtne ja mille täpsus on
suhteliselt odava mootori kohta üllatavalt hea.

Ülesanne 1
Sinu ülesandeks on tutvuda EV3 suure mootoriga. Selleks teeme läbi kõige lihtsamad toimingud,
mida ühe mootoriga teha saab. Püüa oma baasrobotiga sõita otse 4 rattapööret, seejärel pööra sujuva
kaarega paremale ja siis järsult vasakule. Seejärel uurige mootori liigutamise erinevaid võimalusi
(On for Rotations, On for Seconds, On for Degrees, On).

Vasta ka järgnevatele küsimustele all olevasse kasti:
•Kuidas mõjutab „Steering"-liuguri liigutamine roboti pöörderaadiust?
•Kas rattapöördeid (rotations) on võimalik ka poolitada? Millist kirjavahemärki selle juures
kasutati?
•Kas mootori käigushoidmisel kasutatav „On" laseb mootoril töötada senikaua, kuni aku tühjaks
saab? Mis siis, kui robot on vooluvõrgus, st aku laeb?
•Mida tähendab mootoriploki juures käsk „Brake at End:" -> „✔" või -> „X". Millises
situatsioonis võiks ühte või teist vaja minna?
•Mida tuleb selleks teha, et robot pööraks paremale täpselt 45°, 90° ja 180°. Millest reaalsete
kraadide erinevus tingitud on?

Ülesanne 1
Sinu ülesandeks on tutvuda EV3 suure mootoriga. Selleks teeme läbi kõige lihtsamad toimingud,
mida ühe mootoriga teha saab. Püüa oma baasrobotiga sõita otse 4 rattapööret, seejärel pööra sujuva
kaarega paremale ja siis järsult vasakule. Seejärel uurige mootori liigutamise erinevaid võimalusi
(On for Rotations, On for Seconds, On for Degrees, On).

Ülesanne 2
Sinu ülesandeks on katse- ja eksitusmeetodi abil uurida suure mootori erinevate
liigutamisvõimaluste täpsuseid. Selleks küsige õpetajalt mõõdulinti ja mõõtke ära teepikkus, kuhu
robot mingi kindla pöörete arvu, kraadide arvu, sekundite arvu võrra jõuab. Katsete tegemiseks on
kuskil 5−7 minutit. Seejärel annab õpetaja teile mingi stardipositsiooni ja paneb sealt paika mingi
kindla mõõdu (cm) ning asetab sihtkohta LEGO mehikese. Teie ülesandeks on teha oma
mõõtmistulemuste abil robot, mis suudab LEGO mehikesele võimalikult lähedale sõita. Võitjaks on
meeskond, kelle robot suudab LEGO mehikesele kõige lähemale saada. NB! LEGO mehikesele otsa
sõita ei tohi!

Vasta ka järgnevatele küsimustele all olevasse kasti:
•Kuidas jõudsite soovitud lahenduseni, milliseid arvutusi kasutasite?
•Kas robot liigub alati kindla pöörete arvuga kindla vahemaa? Kui ei, siis millest see sõltub?

Ülesanne 2
Sinu ülesandeks on katse- ja eksitusmeetodi abil uurida suure mootori erinevate
liigutamisvõimaluste täpsuseid. Selleks küsige õpetajalt mõõdulinti ja mõõtke ära teepikkus, kuhu
robot mingi kindla pöörete arvu, kraadide arvu, sekundite arvu võrra jõuab. Katsete tegemiseks on
kuskil 5−7 minutit. Seejärel annab õpetaja teile mingi stardipositsiooni ja paneb sealt paika mingi
kindla mõõdu (cm) ning asetab sihtkohta LEGO mehikese. Teie ülesandeks on teha oma
mõõtmistulemuste abil robot, mis suudab LEGO mehikesele võimalikult lähedale sõita. Võitjaks on
meeskond, kelle robot suudab LEGO mehikesele kõige lähemale saada. NB! LEGO mehikesele otsa
sõita ei tohi!

Ülesanne 3
Järgmise üleandena vaatleme suure mootori kiirendust ja aeglustust. Sinu ülesandeks on
programmeerida robot, mis kiirendab sujuvalt mootori täiskiiruseni ja siis aeglustab tagasi nulli ja
seda nii, et roboti peale vabalt asetatud LEGO mehike ei kuku sõidu ajal maha.
Vihje: Muutujad
Kirjelda programmi algoritmi, millist lähenemisviisi kasutasid?

Ülesanne 3
Järgmise üleandena vaatleme suure mootori kiirendust ja aeglustust. Sinu ülesandeks on
programmeerida robot, mis kiirendab sujuvalt mootori täiskiiruseni ja siis aeglustab tagasi nulli ja
seda nii, et roboti peale vabalt asetatud LEGO mehike ei kuku sõidu ajal maha.
Selles ülesandes on hea kasutada muutujaid. Loome muutuja, millele anname väärtuse 0.
Seejärel teeme tsükli, mille alguses küsime muutujalt tema väärtuse ning määrame sellega läbi
juhtme väärtuse mootorite kiirusele. Peale mootoritele kiiruse määramist liidame muutuja
väärtusele 1 ning saadud tulemuse kirjutame samasse muutujasse. Selleks, et see protsess liiga
kiiresti ei käiks, paneme tsükli lõppu Wait ploki. Mida väiksem on aeg Wait plokis, seda kiiremini
see kiirenemis protsess toimub ning seda vähema maa sõidab robot (Robot sõidab ühe kiirusega
kuni tsükkel uuesti algusesse jõuab. Kõikide käskude täitmist kuni Wait käsuni, võib hetkel
vaadelda kui silmapilkseid protsesse)
Tsüklit korratakse 100 korda (Kiirus 1-100) ning seejärel uuesti 100 korda, kuid sel korral
lahutame muutujast 1.
Selleks, et muutujat kuidagi defineerida, tuleb sellele nimi anda klikkides muutuja ploki üleval
paremas nurgas oleva valge kastikese peale ja valides "Add Variable". Seejärel saab seda muutujat
kasutada erinevate protsesside jaoks - nt anda käsk "Võta muutuja X väärtus ja liida sellele 1 ning
kirjuta saadud vastus muutujasse Y"

Ülesanne 4
Sinu ülesandeks on siduda ekraanide peatükis omandatud teadmised mootorite peatükis õpituga ja
valmistada robot, mille ekraanile on võimalik joonistada, kasutades kursori liigutamiseks baasroboti
mootoreid.
Kirjelda lahenduskäiku, nimeta suuremad murekohad.
Kas pöörete lugejat on võimalik nullida, millisel juhul on seda vaja?
Kuidas on võimalik mootori liigutamisel kursori liigutamist täpsemaks/sujuvamaks muuta?

Ülesanne 4
Sinu ülesandeks on siduda ekraanide peatükis omandatud teadmised mootorite peatükis õpituga ja
valmistada robot, mille ekraanile on võimalik joonistada, kasutades kursori liigutamiseks baasroboti
mootoreid.
Lahendus on iseenesest lihtne: tuleb lugeda, mitu kraadi on mootoreid pööratud ja vastavalt sellele
joonistada ekraanile täpp. Selleks, et ekraan alguses tühjaks teha, võib joonistada väljaspool tsüklit
täpi näiteks (0, 0) kordinaatidele. Seejärel tuleb lugeda mootorite asendit "Motor Rotation" plokiga
ning kirjutada mootori väärtus juhtmevalikut kasutades täpi kordinaadiks.
Tuleb silmas pidada seda, et tsükli sees oleva joonistusploki ekraani puhastamine (Clear Screen)
oleks välja lülitatud. Vastasel juhul tehakse enne igat täpi joonistamist ekraan puhtaks ning eelmine
töpp kustutatakse ära.

