
Robotidisaini kokkuvõte (RDES, Robot Design Executive Summary) 

Teie meeskonnalt oodatakse lühikest esitlust, mis aitab Robotidisaini kohtunikel kiirelt ja selgelt 
saada ülevaadet teie robotist ning selle kavandamise protsessist. Insenerid kasutavad tihti 
“kokkuvõtet”, mis toob lühidalt esile toote või projekti olulised osad. Teisiti öeldes: RDES’i 
eesmärgiks on Robotidisaini kohtunikele anda lühike ülevaade teie roboti olulistest osadest ning 
roboti tähtsamaist oskustest. RDES aitab teie meeskonnal ette läbi mõelda kõige olulisema 
Robotidisaini kohtunikele jagatava teabe. See, mida te valisite jagamiseks, aitab kohtunikel kiiresti 
ja täpselt hinnata teie meeskonda ning anda teile paremat tagasisidet. 

Kuigi te ise määrate, kui kaua te RDES’i koostamisele aega pühendate, ei peaks teil selle 
dokumendi koostamisele ja esitlemise harjutamisele kuluda enam, kui mõni tund. RDES ei tohiks 
olla nii põhjalik ja ajamahukas, kui teie hooaja Projekt. 

Teie meeskond esitleb teie RDES’i Robotidisaini hindamise alguses. Kogu esitlus koos 
proovisõiduga ei tohiks aega võtta rohkem, kui 4 minutit. Kui olete RDES esitluse ära teinud, 
esitavad kohtunikud teie meeskonnale vastamiseks küsimusi. RDES esistlust ei pea jätma 
kirjalikult kohtunikele. 

Oluline: RDES peaks koosnema järgmistest osadest: Roboti faktid, Disaini detailid ja lühike 
Proovisõit. 

Roboti faktid: Jaga kohtunikega natuke teavet oma roboti kohta, näiteks sensorite arv ja tüübid, 
veermiku jõuosa (drivetrain) ehitus, ja robotile kinnitatavate lisade arv. Kohtunikud tahaksid samuti 
teada, missugust programmeerimiskeelt te kasutasite, programmide arvu, iga programmi poolt 
kasutatava mälu mahtu ning seda, missugune on teie kõige paremini töötav missioon. 

Disaini detailid:  

1. Lõbus: Kirjelda, missugused roboti osad on kõige lõbusamad või huvitavamad, aga ka, 
missugust osa oli kõige keerulisem luua. Kui teie robotil on nimi, siis kuidas ja miks just see nimi 
leiti? Kui teie meeskonnal on roboti kohta mõni äge lugu, siis jagage seda lugu kindlasti! 

2. Strateegia: Selgitage oma meeskonna strateegiat ja missioonide valimise ja ettevalmistamise 
mõttekäiku. Rääkige natuke, kui edukas oli robot teie valitud missioonide täitmisel. Kohtunikud 
võivad soovida kuulda, mis ja miks on teie lemmikmissioon. 

3. Disainimise protsess: Kirjeldage, kuidas teie meeskond roboti kavandas ning kuidas te oma 
kujundust aina paremaks tegite. Jajage lühidalt seda, kuidas erinevad meeskonnaliikmed osalesid 
disaini loomisel ja kuidas te kõiki mõtteid roboti disaini kaasasite. 

4. Mehaaniline disain: Selgitage kohtunikele roboti põhistruktuuri. Rääkige, kuidas te kindlustate 
roboti vastupidavuse ning kuidas te tegite lihtsaks roboti parandamise ja sellele lisademoodulite 
kinnitamise-eemaldamise. Rääkige kohtunikele, kuidas teie robot liigub ning missuguseid 
lisamooduleid ja mehhanisme see kasutab oma töös ja missioonide lahendamisel. 

5. Programmeerimine: Kirjelda, kuidas te püsivalt heade tulemuste saamiseks oma robotit 
programmeerisite. Selgitage, kuidas te organiseerisite ja dokumenteerisite oma programmid. 
Mainige ka, kas ja kuidas teie programmid kasutavad sensoreid roboti asukoha määramiseks 
võistlusmatil. 

6. Innovatsioon: Kirjeldage roboti neid omadusi, mis teie arvates on erilised, teistsugused või 
eriliselt nutikad. 

Proovisõit: Näidake kohtunikele, kuidas teie robot töötab, lastes sellel täita mõne teie poolt valitud 
missiooni. Palun ärge tehke tervet võistlussõitu, sest kohtunikud vajavad teie meeskonnalt 
küsimuste küsimiseks aega. 


