Õpieesmärgid:
•Õpilane oskab ja teab, kuidas kasutada LEGO EV3 analoog- ja digitaalandureid;
•Oskab andureid omavahel kombineerida;
•Oskab vastavalt ülesandele sobiva anduri valida;
•Teab erinevate andurite eeliseid ja puudusi.

Õpieesmärgid:
•Õpilane oskab ja teab, kuidas kasutada LEGO EV3 analoog- ja digitaalandureid;
•Oskab andureid omavahel kombineerida;
•Oskab vastavalt ülesandele sobiva anduri valida;
•Teab erinevate andurite eeliseid ja puudusi.

Analoogandur
Värviandur suudab mõõta nii pinnalt tagasipeegeldunud kui ka ruumis olevat valgushulka ning
tuvastada värve. Pinnalt tagasipeegeldunud valguse mõõtmiseks on andurile sisse ehitatud
valgusallikas, millega andur pinda valgustab. Tagasipeegeldunud valgust mõõdetakse protsentides.
Mida suurem on anduri näit, seda heledama pinnaga on tegemist. Näiteks tavalise A4 paberi korral
võib anduri näit olla ~60% ja musta paberi korral ~30%. Kuna erinevad värvid peegeldavad valgust
erinevalt, siis saab valgusandurit kasutada ka lihtsamate värvide tuvastamiseks. Samas on näiteks
rohelise ja sinise värvi eristamine küllaltki raske, sest nendelt kahelt värvilt peegeldunud valguse
hulk on võib erineda vaid paar protsenti.
Tasub tähele panna ka seda, et erinevates valgusoludes on tagasipeegeldunud valguse hulk erinev.
See on tingitud sellest, et antud andur kasutab nähtavat valgust ning mida suurem on lisaks anduri
enda poolt tekitatud valgusele veel keskonnas leviv valgus, seda rohkem valgust andurisse tagasi
peegeldub.

Ülesanne 1
Ehita ja programmeeri robot, mis on võimeline puhastama erineva suurusega nelinurkse laua. Robot
peab kõik laual olevad esemed laualt maha lükkama ilma ise laualt maha sõitmata.
Vihje: Tuleta meelde, mis juhtub siis, kui värviandur õhku suunata.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot alustab oma tööd ühest laua nurgast.
Lisanõuded:

•Robot naaseb pärast laua koristamist algpositsioonile, sinna laua nurka, kust koristamist alustati.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kasutades roboti „Port View" menüüd, mõõda laua pinnalt tagasi peegeldunud valguse hulk.
Laua pind: (%)
•Kirjelda roboti programmi algoritmi, nt „sõidab otse, pöörab paremale, ootab 2 sekundit" jne.
•Too välja roboti ja programmi tugevad ja nõrgad kohad. Kuidas oleks võimalik neid probleeme
lahendada ja lahendust täiustada?

Ülesanne 1
Ehita ja programmeeri robot, mis on võimeline puhastama erineva suurusega nelinurkse laua. Robot
peab kõik laual olevad esemed laualt maha lükkama ilma ise laualt maha sõitmata.
Vihje: Tuleta meelde, mis juhtub siis, kui andur õhku suunata.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot alustab oma tööd ühest laua nurgast.
Lisanõuded:

•Robot naaseb pärast laua koristamist algpositsioonile, sinna laua nurka, kust koristamist alustati.
Kõige lihtsam lahendus siin on sõita laua servani, tagurdada veidike, keerata end suvalises suunas
ning korrata seda protsessi. Lisatingimuse täitmiseks on see aga halb variant ning tuleks kasutada
mõnda süsteemset liikumist.
"Kui X, siis A, muidu B" loogikasüsteemi kasutamiseks on tingimusplokk "Switch", ehk "lüliti".
Kuna õhust peegeldunud valgus on 0%, siis saab sellega kindlaks teha, et robot on laua serval.

Ülesanne 2
Ehita ja programmeeri robot jälgima musta ~2 cm laiust joont heledal pinnal. Robot peab liikuma
joone järgi, nii et joon jääb igal ajahetkel roboti vedavate rataste vahele. Proovi ehitada ja
programmeerida robot nii, et see läbiks joonega märgitud tee võimalikult väikese ajaga.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot kasutab ühte värviandurit.
•Robot liigub mööda joont võimalikult kiiresti.
Lisanõuded:
•Robot kasutab kahte või kolme värviandurit.
•Robot suudab jälgida joont, mis ristub teise joonega.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kasutades roboti „Port View" menüüd, mõõda pinnalt ja joonelt tagasi peegeldunud valguse
hulk.
•Heledam pind: ................... (%)
•Must joon: .........................(%)
•Kirjelda roboti programmi algoritmi, näiteks „sõidab otse, pöörab paremale, ootab 2 sekundit"
jne.
•Programmi käivitamise hetkel asus roboti värviandur (võrreldes musta joonega)
•Pane kirja järgmised programmis kasutatud väärtused:
1)Tingimuslause (switch) võrdlusväärtus ...................
2)Roboti mootorite töökiirus ...................
•Proovi roboti mootorite töökiirust suurendada, milliseid probleeme see endaga kaasa toob?

Ülesanne 2
Ehita ja programmeeri robot jälgima musta ~2 cm laiust joont heledal pinnal. Robot peab liikuma
joone järgi, nii et joon jääb igal ajahetkel roboti vedavate rataste vahele. Proovi ehitada ja
programmeerida robot nii, et see läbiks joonega märgitud tee võimalikult väikese ajaga.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot kasutab ühte valgusandurit.
•Robot liigub mööda joont võimalikult kiiresti.
Lisanõuded:
•Robot kasutab kahte või kolme valgusandurit.
•Robot suudab jälgida joont, mis ristub teise joonega.
Taaskord on kõige lihtsam kasutada "Switch" plokki. Ühe anduriga joonejärgimiseks on kõige
kindlam nn "nõka-nõka" sõiduviis. See tähendab seda, et näiteks kui robot on joone peal, siis
pöörab robot paremale ja kui robot on joone pealt maas, siis pöörab ta vasakule.
Selleks, et robot mööda joont kiiremini liiguks, võib muuta mootorite kiirusi, kuid kui need liiga
suureks määrata, siis võib robot hakata joonest üle sõitma, kuna ei jõua piisavalt kiiresti
reageerida.
Kahe ja enama anduri kasutamiseks saab sammuti kasutada Switchi, kuid seal tuleb joone peal
olekut kontrollida mõlema anduriga eraldi, ehk kui üks andur joont ei näe, siis kontrollitakse, kas
teine näeb.

Lisaülesanne
Programmeeri alarmisüsteem, mis värvianduri abil jälgib ruumis toimuvat. Süsteem peab
registreerima alarmi, kui valgustugevus ületab etteantud taseme ja hiljem seda kasutajale näitama.
Robot peab kasutajale näitama, mitu korda on etteantud valgustaset ületatud. Kasutajal peab olema
võimalus alarmide arvu nullimiseks.
Vihje: Ambient Light ehk ümbritsev valgus.
Nõuded robotile:
•Kasutab vähemalt ühte värviandurit.
•Robot registreerib eraldi valgustaseme alarmide arvu.
•Kasutajal peab olema võimalus alarmide arvu nullimiseks
•Kasutajal on võimalik alarmi tundlikkust ehk valgustugevust, millele robot reageerib, muuta.
(Vihje: EV3 nupud)
•Alarmi tundlikkuse muutmine peab olema tavakasutajale arusaadavalt teostatud.
•Robot peab ekraanil kuvama, mitu korda on ületatud etteantud valgustaset.
Lisanõuded:
•Lisaks alarmi kordadele salvestab robot ka alarmide toimumise aja. (Vihje: Taimer)
•Alarm käivitub automaatselt alates teatud kellaajast või piisava pimeduse korral.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Pane kirja valitud valgustase, mida ületades robot alarmi registreerib
1)Valgus:
•Põhjenda valitud väärtust.
•Kirjelda roboti programmi algoritmi, näiteks „robot sõidab otse, pöörab paremale, ootab 2
sekundit" jne.
Kirjelda, mis tüüpi muutujaid kasutasid ja milleks?

Lisaülesanne
Programmeeri alarmisüsteem, mis värvianduri abil jälgib ruumis toimuvat. Süsteem peab
registreerima alarmi, kui valgustugevus ületab etteantud taseme ja hiljem seda kasutajale näitama.
Robot peab kasutajale näitama, mitu korda on etteantud valgustaset ületatud. Kasutajal peab olema
võimalus alarmide arvu nullimiseks.
Vihje: Ambient Light ehk ümbritsev valgus.
Nõuded robotile:
•Kasutab vähemalt ühte värviandurit.
•Robot registreerib eraldi valgustaseme alarmide arvu.
•Kasutajal peab olema võimalus alarmide arvu nullimiseks
•Kasutajal on võimalik alarmi tundlikkust ehk valgustugevust, millele robot reageerib, muuta.
(Vihje: EV3 nupud)
•Alarmi tundlikkuse muutmine peab olema tavakasutajale arusaadavalt teostatud.
•Robot peab ekraanil kuvama, mitu korda on ületatud etteantud valgustaset.
Lisanõuded:
•Lisaks alarmi kordadele salvestab robot ka alarmide toimumise aja. (Vihje: Taimer)
•Alarm käivitub automaatselt alates teatud kellaajast või piisava pimeduse korral.
See ülesanne on siiani kõige keerulisem lahendada. Tuleb kasutusele võtta 2 muutujat, ehk Piir ja
Alarmid, milles talletatakse andmeid alarmi piiri ja alarmide arvu kohta. Paralleelselt tuleb
kontrollida, kas on vajutatud kontrolleri nuppe ning vastavalt sellele teha tehteid muutujatega.
Peale selle on vaja tsüklit, mis kogu aeg kuvaks antud muutujate väärtusi ekraanile. Kuna
tingimuseks oli veel, et kasutaja peab aru saama, et ta on muutnud piiri, siis kuvatakse veel
ekraanile selgitav tekst ning seejärel uue piiri number. Sama süsteem kehtib ka alarmide arvu
kuvamise puhul.
Lõpuks peab veel pidevalt kontrollima, kas alarm on käivitunud või mitte. Kui on, siis tuleb alarmi
muutuja arvu suurendada ning vältimaks olukorda, kus alarmi tingimus on pikaajaliselt täidetud,
mille tõttu alarmide arv suureneb seni, kuni antud tingimus tõene on, tuleb peale alarmi
aktiveerumist oodata alarmi tingimuse vääraks muutumist ning alles siis uuesti kontrollida.

Digitaalandurid
Lego EV3 baaskomplektiga on kaasas kolm erinevat digitaalandurit: puute-, güro- ja kaugusandur.
Lisaks on kõikides EV3 mootorites olemas pöörete andur, millega on võimalik mootoreid kraadi
täpsusega juhtida. Lisaks mootorite juhtimisele saab pöörete andurite informatsiooni mootoritest
eraldi välja lugeda ja vastavalt sellele sobivaid tegevusi teha. Pöörete andurit on võimalik ka sobival
ajahetkel nullida.
Puuteandur on oma ehituselt lihtne lüliti. Sellel on kaks olekut: nupp üleval ja nupp all. LEGO
MINDSTORMS EV3 tarkvaras on võimalik tuvastada ka nupu vajutust ehk seda, kui nupp alla
vajutatakse ja kohe ka lahti lastakse.
Kaugusandur on EV3 baasanduritest kõige keerukama ehitusega. Kaugusandur kasutab objekti
kauguse määramiseks ultrahelisignaali. Andur saadab välja ultraheliimpulsi, mis ettejäänud
objekti(de)lt tagasi anduri vastuvõtjasse peegeldub. Kuna heli liikumise kiirus õhus on teada ja
samuti saab mõõta heliimpulsi liikumisaega saatjast vastuvõtjasse, siis kiiruse valemit kasutades on
võimalik arvutada objekti kaugus andurist. Tööpõhimõttest lähtuvalt nimetatakse sellist tüüpi
kaugusandurit ka ultrahelianduriks või sonariks. Andur suudab mõõta kaugusi kuni 2,5 meetri
ulatuses. Samas ei ole tegemist väga täpse anduriga: selle mõõteviga võib olla kuni 3 cm.
Güroandur on andur, millega saab mõõta erinevaid kaldenurki. Güroanduri täpsuseks on +/- 3
kraadi. Seda saab kasutada näiteks "Segway" tüüpi, ehk ise balanseeruvate, robotite ehitamiseks.

Ülesanne 4
Ehita ja programmeeri robot jälgima musta ~2 cm laiust joont heledal pinnal. Robot peab liikuma
joone järgi, nii et joon jääb igal ajahetkel roboti vedavate rataste vahele. Lisaks peab robot
mööduma joonel asuvatest (erineva suuruse ja kujuga) takistustest. Proovi ehitada ja
programmeerida robot nii, et see läbiks joonega märgitud tee võimalikult väikese ajaga. Võimalusel
täiusta analoogandurite 2. ülesandes valminud robotit.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot kasutab ühte värviandurit.
•Liigub mööda joont ja möödub takistustest võimalikult kiiresti.
•Robot kasutab takistuste tuvastamiseks sobivat andurit.
Lisanõuded:
•Robot kasutab kahte või kolme valgusandurit.
•Robot suudab jälgida joont, mis ristub teise joonega.

Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Tee kindlaks, kui täpne on kaugusandur erinevate objektide tuvastamisel. Mõõda objekti kaugus
kas
joonlaua või mõõdulindiga ja seejärel kaugusanduriga. Koosta mõõdetud tulemustest vähemalt 5
reaga
tabel, millel on veerud „Objekt", „Joonlauaga mõõdetud kaugus (cm)", „Anduriga mõõdetud
kaugus (cm)"
(Vihje: roboti „Port View" menüü)
•Näide tabelist:
sein 20 18
koolikott 120 118

•Võrdle saadud tulemusi naabermeeskonnaga. Milliseid järeldusi võid tulemuste põhjal teha?
•Millise anduri valisite, et tuvastada joonel asetsevaid takistusi? Põhjendage oma valikut.
•Kirjelda valminud lahendust. Kas mõne teise anduriga oleks antud probleemi lahendamine olnud
lihtsam või
keerulisem? Mida tuleks valminud lahenduse juures muuta, et robot jälgiks joont ja mööduks
takistustest
kiiremini?
Proovi ülesanne lahendada selliselt, et robot täidaks ka ülesande alguses püstitatud lisanõuded.

Ülesanne 4
Ehita ja programmeeri robot jälgima musta ~2 cm laiust joont heledal pinnal. Robot peab liikuma
joone järgi, nii et joon jääb igal ajahetkel roboti vedavate rataste vahele. Lisaks peab robot
mööduma joonel asuvatest (erineva suuruse ja kujuga) takistustest. Proovi ehitada ja
programmeerida robot nii, et see läbiks joonega märgitud tee võimalikult väikese ajaga. Võimalusel
täiusta analoogandurite 2. ülesandes valminud robotit.

Nõuded robotile:
•Roboti mõõtmed ei tohi ületada A4 paberi mõõtmeid.
•Robot kasutab ühte värviandurit.
•Liigub mööda joont ja möödub takistustest võimalikult kiiresti.
•Robot kasutab takistuste tuvastamiseks sobivat andurit.
Lisanõuded:
•Robot kasutab kahte või kolme valgusandurit.
•Robot suudab jälgida joont, mis ristub teise joonega.

Selles ülesandes tuleb mõelda ning otsustada, milliseid andureid ja millisel moel kasutada.
Programmi koostamine sõltub andurite valiku kasutusest ning paigutusest. Allpool toodud
näidisprogramm on mõeldud robotile, millel on puuteandur asetatud roboti ette sihiga sõidusuunas
ning kaugusandur suunatud vasaku külje poole.

Lisaülesanne
Ehita ja programmeeri robot, mis on võimeline läbima kindla laiusega tunnelit. Robot peab olema
võimeline läbi minema tunnelist, mis võib pöörata kas paremale või vasakule. Tunnelis olevad
pöörangud on kõik täisnurksed. Näited erineva kujuga tunnelitest on toodud järgnevatel joonistel.

Joonis 1. Lihtsama kujuga tunnelid, mida robot peaks suutma läbida

Joonis 2. Keerukama kujuga tunnelid
Nõuded robotile:
•Roboti peab olema etteantud tunneli jaoks sobivate mõõtmetega.
•Robot peab tunneli võimalikult kiiresti läbima.
•Robot peab tunneli sõltumata selle kujust läbida.
Lisanõuded:
•Robot ei kasuta rohkem kui ühte kaugusandurit.
•Robot suudab läbida tunnelit, mis ristub teise tunneliga.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
•Kirjelda roboti andurite paigutust ja programmi algoritmi
•Ülesande lahendamine eeldab väga täpset
1)
2)
•Pane kirja järgmised programmis kasutatud väärtused.
1)Roboti mootorite töökiirus otseliikumisel:
2)Roboti mootorite töökiirus pööramisel:
Katsetage robotit erinevate mootori kiiruste juures ja püüdke leida optimaalne lahendus. Milliseid
probleeme tekkis mootori kiiruste suurendamisel?

Lisaülesanne
Ehita ja programmeeri robot, mis on võimeline läbima kindla laiusega tunnelit. Robot peab olema
võimeline läbi minema tunnelist, mis võib pöörata kas paremale või vasakule. Tunnelis olevad
pöörangud on kõik täisnurksed. Näited erineva kujuga tunnelitest on toodud järgnevatel joonistel.

Joonis 1. Lihtsama kujuga tunnelid, mida robot peaks suutma läbida

Joonis 2. Keerukama kujuga tunnelid
Nõuded robotile:
•Roboti peab olema etteantud tunneli jaoks sobivate mõõtmetega.
•Robot peab tunneli võimalikult kiiresti läbima.
•Robot peab tunneli sõltumata selle kujust läbida.
Lisanõuded:
•Robot ei kasuta rohkem kui ühte kaugusandurit.
•Robot suudab läbida tunnelit, mis ristub teise tunneliga.
Selle ülesande juures oleks kõige lihtsam kasutada puuteandurit, mis on asetatud roboti ette
suunaga sõidusuunas ning kaugusandurit, mis on asetatud külje peale suunaga paremale või
vasakule vastavalt sellele, kumma külje peale see asetatud on. Sellisel juhul saab kontrollida, kuna
otse liikudes sein ette jääb. Kui puuteandur vajutatakse alla, siis on sein ees ning seejärel tuleb
kontrollida kaugusanduriga, kummale poole tunnel edasi läheb. Kui andur on asetatud vasakule
küljele ja see "näeb" midagi lähemal kui pool tunneli laiust, siis on seal sein ees ja sellest võib
järeldada, et tunnel läheb paremale. Kui kaugusandur ei "näe" midagi, siis läheb tunnel järelikult
vasakule.

