Sissejuhatus
Andmete kogumine
Tavaliselt kulub õpetajal tunni algusest päris palju aega kohalolevate õpilaste
kontrolliks. Oleks ju päris kurb, kui programm jääks poolikuks või roboti
katsetamine jääb ära ainult seetõttu, et puudu jäi viis minutit ja seda
sellepärast, et õpetaja kontrollis, kes on puuudu. Kuigi õpetajale öeldi, et
robootika tunnist ei puudu kunagi keegi ja ka seekord ei ole kedagi puudu,
vajab õpetaja ikkagi sellele kinnitust. Mis sa arvad, kas meil õnnestuks robot
panna klassis olevaid õpilasi kontrollima?

Ülesanne 1
Mis sa arvad, kas meil õnnestuks panna robot klassis olevaid õpilasi kontrollima?
Mõelge, milliseid andureid saaks kasutada klassis olevate õpilaste loendamiseks. Tooge iga anduri
juures välja, kuidas seda saaks kasutada ja mis on selle plussid ja miinused.
•Puuteandur
•Valgusandur
•Kaugusandur
Kasutades kaugusandurit, planeerige lihtsa roboti ehitus. Robot peaks loendama uksest sisenevaid ja
väljuvaid õpilasi. Vaadelge järgnevat joonist ning mõelge, millele ja miks tuleks roboti ehitusel ja
selle klassi paigutamisel tähelepanu pöörata.
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Ülesanne 2
Kasutades ühte ultraheliandurit, ehitage robot ja koostage programm, mis suudab 10 minuti jooksul
loendada, mitu inimest roboti eest möödus.
Täiendage programmi järgmiselt:
•iga möödumise korral mängitakse helisignaali;
•ekraanil kuvatakse möödujate näit reaalajas.
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Antud ülesandes tuleb kasutada lugemiseks muutujat. Enne tsüklit, mis kestab 10 minutit, tuleb luua
uus muutuja, millele antakse väärtus 0. Tsükli sees tuleks esimese asjana kuvada hetkene muutuja
väärtus, ehk möödujate arv. Seejärel tuleks oodata kuni kaugusanduri ette jäb miski, ehk kuni keegi
mööda kõnnib ning mängida heli ning liita muutujale 1.

Ülesanne 2
Kasutades kahte kaugusandurit, ehitage robot ja koostage programm, mis suudab 10 minuti jooksul
loendada, mitu inimest ruumi sisenes, mitu väljus ning mis oli kõige suurem korraga ruumis olevate
inimeste arv.
Võib eeldada, et inimesed liiguvad ruumi sisse ja välja ühekaupa ning vähemalt ühe-sekundiliste
vahedega.
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Lahendus on iseeneselt lihtne. Kuna on 2 andurit, saab need paigutada üksteise kõrvale ning
kontrollida, kumb andur enne midagi näeb. Kui näeb ruumipoolne, siis inimene lahuks, kui näeb
uksepoolne, siis inimene saabus.
Kasutame seekord nelja muutujat: siseneja, väljujad, hetkel ruumis ning max ruumis.
Kui sisemine andur näeb kedagi, siis liidetakse väljujate muutujatele 1, lahutatakse hetkel ruumis
olevatest inimestest 1 ning kuvatakse mõlemad väärtused. Kui sisemine andur ei näe, siis
kontrollitakse välimist ning täidetakse analoogilised käsud. Ainult, et kui teine andur ei näe, siis
võrreldakse maksimaalset inimeste arvu hetkeliste inimeste arvuga ning kui viimane on suurem, siis
omistatakse muutujale "max ruumis" hetkelise inimeste arv. Seejärel kuvatakse antud arv ekraanile.

