Õpieesmärgid:
•õpilane oskab ja teab arvestada probleemidega kiire roboti ehitamisel;
•oskab ja teab arvestada probleemidega roniva roboti ehitamisel.

Sissejuhatus
Liikumismehhanismid on robotite ühed olulisemad osad, sest need annavad robotile liikumisvõime.
Sellepärast on tähtis valida õige sellele maastikule vastav liikumismehhanism, kus robot sõitma
hakkab. Kujuta ette, et sulle esitati tellimus kahele robotile, mis peavad olema võimelised läbima
erinevaid maastikke. Esimene maastik on künklik ja ebatasane, teine lauge ja sile, kus robot peab
võimalikult kiiresti liikuma. Iga meeskond valib ühe roboti, mida ehitama hakata.

Ülesanne 1.1
Sinu ülesandeks on ehitada robot, mis suudaks liikuda ebatasastel maastikel. Robot peab suutma
läbida testpolügoni, mis koosneb LEGO kastist ja kaantest, vt joonist 1. Robot peab sõitmist
alustama aluspinnalt ning ilma abi ja ümber kukkumiseta üle kasti sõitma.

Joonis 1. Polügon roboti testimiseks
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kirjelda, millise roboti sa ehitad. Kus asub massikese, kas robot on rataste või roomikutega, kui
suur on teljevahe ja kliirens (masina kere madalaim kõrgus aluspinnast).
•Milline kastist ülesõitmine osa valmistas probleeme, laskumine või tõusmine?
•Kui valisid roomiku, kas roomikut toetas kaks või enam velge?
•Kuidas oli parem, kahe või enama toetusveljega?
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Antud ülesannet on kõige lihtsam lahendada, kui kasutada roomikuid. Juhul, kui Teie asutuses pole
(piisavalt) roomikute juppe või NXT komplekti roomikuid, siis võib lahendada ülesande ka ehitades
roboti nii, et põhi oleks piisavalt kõrgel.
Siinkohal näidisprogrammi pole, kuna tegemist on lihtsalt otse sõitmisega.

Ülesanne 1.2
Sinu ülesandeks on ehitada robot, mis sõidaks võimalikult kiiresti. Siinjuures ei piisa enam EV3
mootori täiskiirusel pöörlemisest, vaid on vaja ehitada ülekanne mootorilt ratastele.
Robot peab olema suuteline sõitma vähemalt kiirusega 0,5 m/s. Sul pole katsetamiseks aega. Arvuta
ja ehita robot, mis kindlasti sellise kiirusega sõidab.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kirjelda järgnevalt, millise roboti sa ehitad.
•Milliseid hammasrattaid kasutad, kui suur on ülekanne?
•Kui suur on teoreetiline kiirus?
•Mitu pööret teeb EV3 mootor maksimaalse kiirusega ühe sekundi jooksul?
•Kui pika maa läbib sinu poolt valitud ratastega robot ühe rattapöördega (cm)?
•Arvestades ülekannet, mootori pöörlemiskiirust ja ratta läbimõõtu, on minu roboti teoreetiline
kiirus (cm/s)
Ehita see robot valmis ja proovi, kui kiiresti see sõidab.

•Kui, siis miks erines roboti kiirus teoreetilisest kiirusest?
•Kuhu kaob osa mootori jõust?

Ülesanne 2
Sinu ülesandeks on ehitada robot, mis sõidaks võimalikult kiiresti. Siinjuures ei piisa enam EV3
mootori täiskiirusel pöörlemisest, vaid on vaja ehitada ülekanne mootorilt ratastele.
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kiirus (cm/s)
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•Kui, siis miks erines roboti kiirus teoreetilisest kiirusest?
•Kuhu kaob osa mootori jõust?
Jällegi on tegeimist ülesandega, kus tuleb teha programm ainult otse sõitmiseks, seega ka selle
ülesande juures puudub näidisprogramm.
Selleks, et kiirust suurendada, tuleb kasutada ülekannet ja/või suuremaid rattaid. Ülekannetega
saab kiirust suurendada, kui teha ülekanne suuremalt hammasrattalt väiksemale. Niiviisi aga ei saa
kiirust suurendada lõputult, kuna suuremalt väiksemale ülekanne suurendab küll kiirust, kuid selle
eest kaotab jõudu. Kui teha ülekanne, mis peaks teoorias arendama väga suuri kiirusi, siis võib
praktikas jõu puudumise tõttu robot üldsegi mitte liikuda.

Ülesanne 2
Nüüd oled valmis saanud kas kiire või roniva roboti. Proovi järgnevalt programmeerida robot
sõitma valitud sihtpunkti xy-koordinaatteljestikus, kus mõlema telje üks ühik vastab ühele meetrile.
Lihtsuse mõttes pole roboti teel takistusi ning robot on alati algpositsioonis x=0, y=0 x-telje suunal.
Etteantud koordinaatide põhjal peab robot kas keerama õigesse suunda ja sõitma sinna otse või
sõitma kõigepealt mööda x telge õige vahemaa, pöörama 90° vasakule ning sõitma edasi kuni
sihtpunktini.

Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kirjelda järgnevalt, milliste arvutuste teel jõuab robot etteantud koordinaatide põhjal sihtpunkti.
•Kui suure vahemaa läbib robot, kui mootorid pööravad 360°?
•Mitu kraadi peavad roboti mootorid üksteise suhtes vastasuunas keerama, et pöörata kohapeal
90°?
•Proovi oma programmi roboti peal. Enne seda valmista polügon, kus oleks x- ja y-telg ning
võimalus vahemaad meetrites mõõta.
•Kui suurel määral kõigub roboti täpsus?
•Missugune peaks välja nägema roboti liikumise algoritm, kui teel oleks takistus?
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Selleks, et kordinaate sisestada võiks kasutada muutujaid. Näidisprogrammis on kasutatud kolme
muutujat: x, y ja c. Antud muutujad tähistavad vastavalt x- ja y-kordinaate ning ratta ümbermõõtu.
Nii on mugav kordinaate muuta, kuna ei pea programmist otsima, kus antud väärtuse ära muutma
peab ning kui on vaja kasutada sama muutujat mitmes kohas, siis piisab selle muutmiseks vaid
programmis alguses väärtuse muutmisest.
Otse sihtpunkti liikumiseks on vaja teada, mis mitme kraadi võrra robot kohapeal pöörama peab
ning seejärel saab kasutades Pythagorase teroreemi või arkustangensi funktsiooni (puuduvad selles
tarkvaras, seega tuleb ise arvutada) arvutada, kui kaugele sõitma peab.

