LÕPUPROJEKT
Õpieesmärgid:
•Koondada senised teadmised robootika kohta üheks ning rakendada neid intelligentse robootika
lahenduse väljatöötamisel.
•Projektipõhise töö läbiviimine
Töö korraldus:
Teil tuleb koostada projektimeeskond, kus on kindlasti projektijuht, insenerid ehitamiseks ja
programmeerimiseks, testijad. Kogu tegevus tuleb dokumenteerida. Projekti lõpus toimub
lahenduste demonstreerimine ja hindamine, esitlused. Kui senised praktilised tegevused toimusid
meeskondades, siis nüüd liidetakse kaks meeskonda üheks, et oleks võimalik kasutada korraga
kahte robotiplatvormi.

Töö ajakava tundide kaupa:
1.-2.
Töökorralduse tutvustus, töögruppidesse jaotus, projekti meeskonnaliikmete valimine. Missiooniga
tutvumine, idee, robotisüsteemi kontseptsiooni väljatöötamine. Ideed koos süsteemi lahendusega
tuleb tunni lõpus esitada õpetajale, et esitluse ajal oleks võimalik võrrelda lõpplikku lahendust algse
ideega.
Mida rohkem kulutada aega lahenduse väljamõtlemiseks, seda vähem kulub aega selle ehitamiseks,
programmeerimiseks, testimiseks. Läbimõtlemata lahendused kulutavad kordades rohkem aega
projekti hilisemates faasides.
3.-4.
Ehitamise ja tarkvaraarenduse faas. Programmi on lihtsam luua, kui on olemas plaan, mida
programm tegema peab. Tehke enne plaan ning seejärel asuge selle järgi programmi looma.
Ülejäänud meeskonna liikmed tegelevad dokumenteerimise ning roboti ehitamisega.
5.-6.
Ehitamise ja tarkvaraarenduse faas. Peab valmima selge riistvaraplatvorm, mis on võimeline
läbikukkumiseta ülesannet sooritama. Ülesannete täitmisel kaduma läinud robot läheb ettevõttele
kalliks maksma. Tarkvara on lihtsam luua, kui on olemas selge plaan nõuetest ja programmi
algoritm.
7.-8.
Ehitamise ja tarkvaraarenduse faas jõuab siin lõpule. Kui robot on juba kuju
võtnud ja programm olemas, algab testimine. Selle käigus on lubatud muuta
roboti pisidetaile, aga põhikontseptsioon peab jääma samaks. Roboti tellinud
ettevõttele läheb kalliks maksma, kui planeeritust rohkem aega kulub
ehitamisele või tarkvaraarendusele.

Ülesande püstitus
Kaevandustes töötamine on ohtlik ja tervist kahjustav töö. Harvad ei ole varingud ja muud
õnnetused, kus inimesed jäävad kaevandustesse lõksu või hukkuvad. Turvalisuse tõstmiseks on
välja töötatud roboteid, mis aitavad inimesi ohtlikes olukordades.

Ülesande kirjeldus
Rahvusvaheline kaevandamistöödega tegelev korporatsioon (edaspidi RKTK) tellib teilt roboti, mis
suudaks kaardistada varisemisohtlikke kaevandusi. Inimesi on sellistesse kohtadesse ohtlik saata.
Robot teeb sama töö ära väiksemate kaotustega. Väljatöötatud lahendus peab vastama järgmistele
nõuetele:
Kaardistada on vaja kuni kahe kilomeetri pikkuseid sirgeid tunneleid, millel on kõrvalharud.
Robot peab saatma informatsiooni traadita ühenduse kaudu väljaspool kaevandust asuvatele
kaevuritele, sest kaevanduse varisedes ei saa roboti kogutud infot kasutada. Kaevurid peavad
nägema kaarti tekkimist reaalajas, kui kaardistav robot sõidab. Info saatmine ja kaardi joonistamine
peab toimuma roboti liikumise ajal tunneli põhja poole, mitte taganedes. Vahepeal võib toimuda
varing.
Robot peab sõitma sirge tunneli lõppu ja tulema tagasi, sest RKTK ei taha teha kulutusi ostmaks
igaks kaardistamiseks uut robotit.
Näidistunnel

Maksumuse hindamine:
Kogu töö maksumuse hindamine toimub kokkulepitud ühikutes järgmiselt:
•Projektimeeskonna liikmete arv x töötunnid x 5
•Roboti maksumus:
Aju – 5
Mootor -2
Andur – 3
Muude detailide iga 50 grammi – 1
•Töökulu suureneb roboti maksumuse võrra, kui robot ei jõua tunnelist tagasi.

•Kui robot ei joonista õigesti kaarti, suureneb maksumus poole
projektimeeskonna töökulu ning roboti maksumuse võrra.

Jaotage meeskond ülesannete järgi. Arvestage, et vajadusel peavad kõik üksteist aitama.
Dokumenteerige kõik oma tegevused, et hiljem oleks lihtne koostada aruannet oma kaardiroboti
kohta.

Tehnilisi näpunäiteid:
Kuna kaart peab tekkima automaatselt, võite selleks kasutada teise roboti ekraani ning kuvada
saadud pilt arvuti ekraanile või püüda luua otseühendust roboti ja arvuti vahel. Robot peab olema
võimeline jälgima tunneli mõlemat seina korraga ning samal ajal sõitma otse. Kõige lihtsam on seda
teha kahe kaugus- ja puuteanduriga.

Testpolügon
Ehitage LEGO kastidest või muudest käepärastest vahenditest tunnel koos
kõrvaltunnelitega. Sulgege kõrvaltunnelite otsad kastidega. Keskmise tunneli
pikkus peab olema proportsioonis roboti ekraani kõrgusega ja laius peaks
olema robotist 10 cm laiem.

Lisa lahendusvõimalused
1)Sama ülesande lahendamine keerava tunneli korral.
2)Polaarkoordinaatide kasutamine tunnelite joonistamisel.
3)Joonistav robot ei joonista kaarti enda ekraanile, vaid pliiatsiga paberile.

