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Käesolev õpik on esimene spetsiaalselt koolidele koostatud mehhatroonika ja robootika õpik
Eestis. Robootikaga tegeldakse koolides aga alates 2007.a.-st mil Tiigrihüpe toetas esimest
koolirobootika programmi. Selle programmi toel on aastate jooksul üle saja kooli
muretsenud endale esimesed robootikakomplektid. Mis teeksite, kui hommikul ei töötaks
kohvimasin, selguks, et mobiiliga ei saa helistada ning mingisugusel elektroonikaga seotud
põhjusel ei käivitu auto? Inimesed ei teadvusta endale sõltuvust tehnoloogiast ning selle
spetsiifilisemast harust nimega robootika. Kõik eelpool nimetatud seadmed on omamoodi
robotid. Täna nad ei suhtle meiega vaid täidavad meie soove läbi nuppude
vajutamise/häälkäskluste. Mis juhtuks aga siis, kui üks hommik väidab mikrolaineahi, et
sulatatud juustuga saia pole mõtet teha, sest see on ebatervislik? Tehnoloogia on muutnud
inimesi mugavaks ning üha rohkem võetakse seda iseenesest mõistetavalt. See tungib
inimkonna ellu iga päevaga rohkem ning seda enam on vaja inimesi, kes seda mõistavad ning
oskavad parandada/arendada.
Käesolev metoodiline materjal aitab õpetajaid mehhatroonika ja robootika kursuse
õpetamisel. Ainete integreerimine on olnud eesti koolihariduse valupunktiks juba aastaid.
Lisaks on suur osa gümnaasiumiastmes õpetatavast LTT teemadest üsna abstraktsed, olgu
selleks siis füüsikaseadused, matemaatika arvutuseeskirjad või raku ehitus bioloogias. Kui
IKT-s on nähtud võluvitsa ainete integreerimise suunal, siis saavutatakse see tüüpiliselt ainult
siis, kui neid rakendatakse läbi aktiivõppe meetodite, koolide- ja riikidevaheliste projektide,
mis kõik on gümnaasiumi astmes väga visad levima. Robootika on ka oma lihtsamates
vormides integreeriv juba oma olemuselt. Ja robootika õpetamisel ei ole võimalik vältida
aktiivõppe meetodeid. Robootika ning mehhatroonika süsteemide loomisel peab õpilane
kasutama teadmisi füüsikast, keemiast, matemaatikast ning informaatikast. Maailmas on
puudus just inseneridest, kes suudaksid autonoomseid süsteeme luua ja neid hallata. Sellel
kursusel hakkavad õpilased tegelema, sarnaselt inseneridele, lahenduste otsimisega

etteantud probleemidele. Hilisemas karjääris tuleb oskus lahendada probleemi õiges
järjekorras ning õigete meetoditega ainult kasuks.
Robootika abil on võimalik siduda kõigi LTT ala aineid. Praeguse 35-tunnise kava teemade
kohta näitame iga teema seotust füüsika, matemaatika ja informaatikaga. Lisaks anname
robootikaga ja tema käsitletava teema nähtustega seotud ingliskeelse terminoloogia. See on
välja toodud sõnastikuna. Viimane tuleb kasuks, kui õppijad tahavad ise omal käel edasi
tegutseda või ingliskeelset kirjandust näiteks referaadi kirjutamisel kasutada. Põhimõtteliselt
on robootika abil võimalik siduda veel palju aineid, muusikaõpetusest kehalise kasvatuseni.

Karjäärivalik
Kursuse läbinud õpilane on omandanud baasteadmised robootika ja mehhatroonika
süsteemide loomiseks. Ta tunneb põhilisi automaatikas ja robootikas kasutatavatest
anduritest ning nende tööpõhimõtet. Ta oskab rõhuda süsteemide disainimise etappidele
ning nende olulisusele, võimalikele töö käigus tekkivatele probleemidele. Kursuse läbides
peavad osalejad kasutama matemaatikat, füüsikat teistsuguses kontekstis ning seeläbi
kinnistuvad neile teadmised paremini. Kursuse läbinud õpilased on omandanud rühmatöö
käigus teadmised, mis soodustavad neil ülikoolide reaalalade õppekavasid lihtsamini
alustada, kui nende eakaaslastel, kes kursust ei läbi. Sellisteks aladeks on otsapidi robootika,
matemaatika, programmeerimise või mehhatroonikaga seotud õppekavad. Reaalala
kõrgharidus tagab selle lõpetajale töökoha valiku kuna nõudlus ületab siinkohal pakkumise.
Mehhatroonika ja robootika kursus on esimene samm selles suunas. Kuna Mehhatroonika ja
robootika hõlmavad väga erinevaid teadmisi ja oskusi, vajatakse selliseid inimesi erinevatel
töökohtadel. Eelkõige IT sektoris, kus tegeletakse nii tarkvara- kui ka riistvaraarendusega.
Sealhulgas telekommunikatsiooniettevõtetes, tarkvaraettevõtetes, elektroonikaettevõtetes.

Valikkursuse kirjeldus
Selle 35 tunnise kursusega tahaksime õppijaid (ja ka nende õpetajaid) nakatada robootika
pisikuga. Et nad tunneksid rõõmu sellest, et suudavad roboteid oma tahte kohaselt tööle
panna ja selle tegevuse käigus saavad ise paremini aru, kuidas looduses “rattad ringi käivad”.
Koolidel on võimalus valida, millise platvormi (MINDSTORMS NXT, Kodulabor) peal kursust

läbi viiakse. Käesolev valikkursus peaks siduma käelise töö abstraktse arusaamisega,
integreerima rühmaga tehtava praktilise töö kaudu mitmed ained ja pakkuma koolides
kaduma kippuvat koolirõõmu.
Eelteadmistena eeldatakse õpilaselt õppekava kohaselt teadmisi, mis on omandatud 10.
klassi alguseks.
Mehhatroonika ja robootika kursus toimub paaristundidena, sest ühest tunnist jääb ajaliselt
väheks, et tutvustada tunni teemaga seonduvat teooriat ning seejärel sooritada praktiline
ülesanne. Suurem paus teooriatunni ja praktilise töö vahel pärsib oluliselt kursuselt saadavat
kasu. Lisaks on ajakulukas ühe robootika klassi riistvara üles seadmine ja maha võtmine.
Robootika praktilised tööd ja projekt viiakse läbi selleks ette nähtud riistvaralahenduse robootika õppekomplektidega. Soovitav on kasutada TÜ ja TTÜ poolt toetatavaid komplekte:
LEGO MINDSTORMS NXT / NXT-G v NXC ja Robootika Kodulabor. Soovi korral võib kasutada
ka muid selleks sobivaid lahendusi, nn Arudino, TI Development Toolchain, jt.
Järgnevalt on toodud kursuse struktuur teemade kaupa.
Iga peatüki alguses on kirjeldatud lühikese lõiguna omandatavad pädevused ning taotletavad
õpitulemused. Eraldi on need kopeeritud järgnevalt ka kursuse struktuuri kirjeldusse.

Robootika põhialused (4 t)
Tund 1.-2.
Sissejuhatus / loeng
Robootika ajalugu, kasutamine igapäevaelus, programmeerimine, põhiterminid,
näidisplatvormide tutvustus, ohutustehnika.
Õpitulemused: uuritakse mõisteid robot, robootika, manipulaator, mehhatroonika, andur,
täitur ja kontroller . Lisaks suudavad õpilased peale peatüki läbimist otsustada mille järgi
kuulub robot 1., 2. või 3. põlvkonda ning selgitada robotite ja inimeste vahelisi suhteid
I.Asimovi seaduste kaudu.
Tund 3.-4.
Robootika süsteem: andur-kontroller-täitur / loeng-praktiline töö
Andur-kontroller-täitur süsteem, mikrokontroller, selle programmeerimine, programmi
silumine ja kompileerimine.

Seosed: füüsika ja matemaatika (seoste loomine), bioloogia (võrdlus inimesega) informaatika
( programmeerimine, algoritmid)
Õpitulemused: õpilane tunneb mehhatroonikasüsteemi, selle komponente ning ülesehitust.
Lisaks oskab seletada lahti kontrolleri funktsionaalsust ja lihtsat digitaalsignaali. II tasemes
tunneb kontrolleri lihtsustatud arhitektuuri ning loetleb kontrolleri funktsioone ja levinumaid
sisend-väljund seadmeid.
Täiturid (4 t)
Tund 5.-6.
Ekraanid / loeng-praktiline töö
Õpitakse tunda erinevaid ekraanitüüpe: alfabeetiline, graafiline, 7-segmendiline
numbritabloo.
Seosed: matemaatika (graafika, x, y koordinaatsüsteem), informaatika ( programmeerimine,
algoritmid)
Õpitulemused: õpilane tunneb visuaalseid info edastamise seadmeid. Pärast peatüki läbimist
oskab valida robotile sobiva infoedastuse seadme.
Tund 7.-8.
Mootorid / loeng-praktiline töö
Õpitakse tunda erinevaid mootoreid: Elektrimootorid, alalisvoolu mootorid, servomootorid,
samm-mootorid. Ülevaade alternatiivtäituritest (lineaarmootor, solenoid, kunstlihas).
Seosed: matemaatika, füüsika (elektrimootorid, -generaatorid, ülekanne, hõõrdumine,
inerts, kiirendus) informaatika ( programmeerimine, algoritmid)
Õpitulemused: õpilane tunneb erinevaid elektrimootoreid, nende erinevusi. Pärast peatüki
lugemist oskab valida elektrimootoreid sõltuvalt vajadusest. Pärast II taseme läbimist teab
õpilane alalisvoolumootori töö põhimõtet, H-silda, selle vajalikkust ning servo- ja
sammmootori juhtimissüsteeme.
Andurid (8 t)
Tund 9.-12.
Andurid / sissejuhatus
Analoogandurid / loeng-praktiline töö

Õpitakse tundma analoogandureid ja vaadeldakse näiteid. A/D muundur.
Seosed: füüsika (helilained, sonar, valguse peegeldumine, informaatika (programmeerimine,
tingimuslaused if, switch, tsükkel)
Õpitulemused: pärast I ja II taseme läbimist tunneb õpilane analoogandurite tööpõhimõtet,
A/D muundurit, pingejagurit, A/D muunduri lahutusvõimet ning viisi selle leidmiseks.
Tund 13.-16.
Digitaalandurid / loeng-praktiline töö
Õpitakse tundma digitaalandureid ja vaadeldakse näiteid.
Seosed: füüsika (helilained, sonar, valguse peegeldumine, informaatika ( programmeerimine,
tingimuslaused if, switch, tsükkel)
Õpitulemused: õpilane tunneb lihtsamaid digitaalandureid, nende tööpõhimõtet ja
digitaalsignaali. Pärast peatüki läbimist oskab valida robotile sobivaid andureid. Pärast II
taseme läbimist tunneb õpilane enamlevinud andurite sideliideseid, lidari ja güroskoobi
tööpõhimõtet. Lisaks saab teada, milliste andurite abil saab robot navigeerida.
Liikumismehhanismid ja positsioneerimine (2 t)
Tund 17.-18.
Liikumismehhanismid ja positsioneerimine / loeng-praktiline töö
Õpitakse tundma erinevaid robotite liikumismehhanisme: diferentsiaalne-, omniratastega-,
auto tüüpi robot. Raskemas tasemes proovitakse lihtsamat roboti positsioneerimise
algoritmi.
Seosed: matemaatika (võrrandid, trigonomeetria), füüsika (elektrimootorid, -generaatorid,
ülekanne, hõõrdumine, inerts, kiirendus), informaatika (programmeerimine, algoritmid)
Õpitulemused: õpilane tunneb erinevaid liikumismehhanisme ja nende omadusi. Pärast
peatüki läbimist oskab valida liikumismehhanismi sõltuvalt maastikust. II tasemes omandab
õpilane roboti positsioneerimise põhiviisid ning tunneb lihtsaimat algoritmi roboti
positsoneerimiseks.
Infotöötlus (8 t)
Tund 19.-22.

Andmeside / loeng-praktiline töö
Tunnis läbitakse põhilised enim kasutatavad andmeside pidamisviisid sinihammas, kaabel,
jada- ja paralleelühendused
Seosed: füüsika (raadiolained, raadio, telekommunikatsioon, mõõtmine, andmeedastus
Õpitulemused: õpilane tunneb digitaalsidet, selle põhimõtet. Lisaks uurib andmesidet ning
selle omadusi ning oskab koostada andmevahetuse põhimõtteskeeme. Pärast II taseme
läbimist teab õpilane arvestada sidelahenduste eeliste ja puudustega ning tunneb
sidelahenduste üldist tööpõhimõtet. Pärast peatüki läbimist oskab valida robootika süsteemi
sobiva andmeside lahenduse.
Tund 23.-26.
Andmete kogumine ja töötlemine / loeng-praktiline töö
Selgitatakse andmekogumise põhjuseid, -põhimõtteid, -viise ja andmetöötlust.
Seosed: informaatika (tsükkel), matemaatika (statistika, graafikud).
Õpitulemused: õpilane teab robotiteid, mis koguvad andmeid. Pärast peatüki läbimist oskab
põhjendada robotite vajalikkust andmete kogumisel. Lisaks teab, kuidas andmeid hoitakse
ning kuhu need robotist edasi satuvad.
Projekt (9 t)
Tund 27.-35.
Intelligentne robootika süsteem / praktiline töö
Kogu eelnevat õpitut koondav ülesanne, mis sisaldab endas järgnevaid tegevusi:
projektijuhtimine ja organiseerimine, uurimus, meeskonnatöö, iteratiivne arendus,
juhtmevaba suhtlemine, dokumenteerimine, aruandlus, esitlus, kaitsmine
Platvormist sõltuv projekt.
Õpitulemused: õpilane oskab rakendada kursusel senini kogutud teadmisi mehhatroonika ja
robootika süsteemi loomisel projektipõhises töös.
Kokkuvõte
Eesmärk on koondada kõik kursuse vältel kogutud teadmised ning analüüsida nende põhjal
Marsi roboti elulugu.

NB! Kursuse failide mitteavanemisel või muude probleemide korral pöörduda palun Taavi
Duvini poole. E-mail: taavi.duvin@gmail.com

