Õpieesmärgid:
•õpilane teab manipulaatori ning teleroboti erinevusi ning tööpõhimõtteid;
•oskab koostada juhtimisalgoritme manipulaatorile ja telerobotile.

Sissejuhatus
Juhtmevaba kontroll on väga oluline mobiilsete manipulaatorite juhtimiseks. Tehases töötavad
robotkäed võivad olla kontrollitavad juhtmete abil eemalt, sest need ei liigu paigalt. Samas peab
olema võimalik juhtida pommirobotit juhtmevabalt. Pika juhtme kaasa vedamine oleks lisaraskus
nii robotile, kui vähendaks võimalikku vahemaad juhi ja manipulaatori vahel. See tähendaks aga
võimaliku plahvatuse korral ohtu kontrollijale. Rahvusvaheline Robootika Korporatsioon esitas
sulle tellimuse manipulaatori ehitamiseks, mida oleks võimalik kasutada luurerobotina. Järgmine
samm manipulaatorist on telerobot, mis kaotab teatud olukordades inimesel enda juhtimise üle
kontrolli. Näiteks sõidab iseseisvalt takistusest mööda.

Ülesanne 1
Teie ülesandeks on ehitada kahest EV3 kontrollerist koosnev süsteem. Selleks peate moodustama
kahest meeskonnast koosneva rühma. Üks roboti ajudest on kontroller ning teine manipulaator.
Kahe kontrolleri vahel toimub suhtlus sinihamba abil. Manipulaatori kõige lihtsam lahendus võib
olla baasrobot. Samas võite ehitada ka näiteks kiirema või parema läbivusega roboti. Tellimuse
nõude kohaselt peab manipulaatoriga olema võimalik teostada järgnevaid liikumistoiminguid:
•otse liikumine (vabalt valitud kiirusel);
•täielik STOPP (manipulaator seisab);
•pööramine 30 ° vasakule.
Kui eelnev töötab, lisa tagasi liikumine (vabalt valitud kiirusel) ning pööramine 30 ° paremale.
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Selles ülesandes tuleb luua 2 erinevat programmi - saatja ja vastuvõtja.
Saatja:
Saatja ülesandeks on saata vastuvõtjale infot, mille põhjal saab otsustada, mis suunas liikuda.
Kõigepealt tuleb käsitsi luua bluetooth ühendus kahe kontrolleri vahel minnes kontrolleris sätete
menüüsse, valides bluetooth (lülitage bluetooth ja visibility ehk nähtavus sisse) ning "Connections"
valiku alt valida kontroller, millega tahetakse ühendust luua.
Seejärel tuleb paralleelselt kontrollida, kas ja kui siis mis nuppu on vajutatud. Kui nuppu on
vajutatud, siis saadetakse sõnumiga info teisele kontrollerile. Kuna kõige lihtsam on saata ja
võrrelda numbreid, siis on näidisprogrammis igale nupuvajutusele omistatud kindel väärtus, mida
saadetakse. Silmas tuleb pidada, et sõnum saadetaks õige nimega kontrollerile.

Vastuvõtja:
Vastuvõtja peab pidevalt võrdlema saadud informatsiooni ehk praegusel juhul numbreid, mis
saabuvad. Kasutades Switchi ja võrdluseks "Numeric". Nii saab lisada iga numbri jaoks eraldi
tingimuse ning käsu. Tingimusi saab juurde lisada vajutades "+" märgile, mis asub Switch ploki
juures.

Ülesanne 2
Teie ülesandeks on ehitada telerobot, mis oleks kontrollitav sarnaselt eelmises ülesandes kirjeldatud
nõuetele. Lisavõimalusena peab telerobot olema suuteline iseseisvalt avastama takistusi ning neist
mööda sõitma. Riistvaraline lahendus võib olla sarnane või sama eelmises ülesandes tehtud
robotiga. Täiendage kahe roboti vahelist andmesidet ning lisage järgmised võimalused:
1. Juhtkontroller annab kasutajale teada (vilgutab tuld, teeb heli, näitab ekraanil teksti), kui
manipulaator nägi takistust.
2. Juhtkontroller annab kasutajale teada, kui telerobot sõidab parasjagu takistusest mööda.
Lahenduse kirjeldus kirjuta all olevasse kasti:
Kuidas lahendasite tarkvaraliselt selle, et telerobot sõidab iseseisvalt takistusest mööda?
Kuidas lahendasite tarkvaraliselt lisavõimalused 1 ja 2?
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Selles ülesandes saab ühendada esimese ülesande ja takistusega joonejärgimise ülesande, ainult et
joonejärgimise funktsiooni asemel kasutame eelmise ülesande vastuvõtja funktsiooni. Takistusest
mööda sõitmise osa juurde tuleb vaid lisada märguanne takistusest, ehk heli või pilt ning joonistada
ekraanile midagi, mis annaks mõista, et toimub takistusest möödumine. Kui takistusest on
möödutud, tuleb ekraan jälle puhtaks teha.
Saatja programmiks võib kasutada ka eelmise ülesande programmi.

