
TARK RIISUJA

Eesmärk:
• Tutuvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning
kõrgeid inseneri oskusi

Teadus:
• Elektrimootorite kasutamine
• Andurite kasutamine
• Vahemaa mõõtmine sentimeetrites
• Heli tugevuse mõõtmine protsentides
• Kasuteguri põhitõed
• Vigade mõõtmine

Matemaatika:
• Muutujate mõõtmine protsentides
• Järjestamine
• Vea mõõtmine

TEISI IDEID?
Robot Educator

08 Drive in a Square
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Infotehnoloogia:
• Tsüklid
• Nõuetele vastava programmi kirjutamine
• Andurid

Sõnastik:
• Künnis, läviväärtus
• Heliandur
• Tsüklid

Teisi vajaminevaid materjale:
• Suur pappmaja või kriidiga joonistatud 40 x 40 cm ruut põrandal. 
• materjalid robotile harja valmistamiseks
• Paberitükkidest lehed.
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Kuidas seostub ülesanne meie eluga?

Lastele on hommikul antud ülesanne puhastada majaümbrus 
lehtedest. Milline igav töö. Nad arvavad, et leidub lihtsam viis 
seda teha!  

Kas sa suudaksid ehitada riisumismasina, mis pühiks 
ära kõik lehed ümber ruudukujulise maja?
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Ehita sõitmiseks vajalik mudel!

Ehitamisinstruktsioonid leiad Robot Educator i  tegevuse 08 alt

Ehita testrada ümber ruudukujulise maja!

VALIKULINE : pane paberitükid ümber maja, et robot saaks neid 
kokku pühkida.

Robotile vajalik rada
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Koosta programm!

Robot Educator 08 soovitatud lahendus:

Samm 1 Lohista programmi tsükli plokk
Seadista see   Control (juhtimine)            Count (loenda)

Until (kuni) 4

Samm 2 Lohista programmi liikumise plokk
Seadista see  kestvus 1 pööre ( vaikimisi)

Samm 3 Lohista programmi liikumise plokk
Seadista see Pööra vasakule Duration

(kestvus) 170

VIHJE!

Robot Educator

08  Drive In Square
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Üks võimalik lahendus:

Kas see programm aitab liikuda ümber  maja?

Ilmselt mitte! Edasi iikumise vahemaa võib olla liiga väike või pikk 
(pööre ei pruugi ka täpselt õige olla). 

Õpilased peavad vastavalt maja suurusele ka mootorite tööaega 
mõõtma ning õigeks seadistama!

Robot peaks lõpetama täpselt seal, kust alustas. Milliseid                      
vahemaaga seotud vigu võib tekkida?  

VIHJE!

Riisuja
efektiivsus?

Loe ära, mitu
paberitükki riisuja
kokku riisus. Jaga
kokkukorjatud
paberitükkide arv
kogu paberitükkide
arvuga ning korruta
100-ga. Siis saad
efektiivsuse
protsentides. 
Näiteks riisusime
kokku 30 
paberitükki 50-st. 
Teeme
jagamistehte 30/50 
ning saame 0,6. 
Korrutame selle
100-ga ning saame
60%. Kasutegur on 
60%.

Kui hästi robot pühib?

Disaini, ehita ning kinnita hari roboti 
ette. 
Paiguta umbes 50 paberitükki tee 
peale ning loe, mitu neist robot ära 
pühkis. 

Mida vähem paberit maha jääb, 
seda parem. Kas sa suudad välja 
arvutada riisuja efektiivsuse 
protsentides?

Meie roboti efektiivus on: 

...........................

Muuda kõik vahemaad ja 
nurgad nii, et see klapiks 
maja kujuga!
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Jätkame!

ÄRATA RIISUJA ÜLES!

Kujuta ette, robot norskab 
magades...

.. oodates sinu kutset, 

… ja kui sa kutsud, ärkab 
ta  üles ning läheb tööle!  

Sa pead lisama helianduri.

Ehitamisõpetus on roboti 
tegevuse Robot Educator 
Activity 12 all.

VIHJE!

Kas robotid
ärkavad üles
klassis oleva
müra peale? 
Sa pead
kuulmisläve
seadma
kõrgemale. 
Näiteks 85 % 
võib olla õige
lävipunkt. 

IDEE!

Suletud ning 
avatud silmad?

Vaata roboti 
tegevuse

02 Use Display

alt

Üks võimalik lahendus:

Seadistatud :

Tegevus: Helifail

Kontroll: Mängi

Funktsioon: 
Korda

Fail: snoring

Seadistatud :

Kontroll: Sensor

Helisensor

Kuni  > 80

Seadistatud:

Tegevus: toon

Kontroll: Mängi

Funktsioon: 

Oota lõpetamist

Jätka
riisumise 
tsükliga nagu 
enne

Ühenda andur porti 2. 
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TARK RIISUJA
Nimed:

Kas sa oskaksid ehitada riisumismasina, mis 
pühiks ära kõik lehed ümber ruudukujulise 
maja?

Minu lahendus:

Ehita sõitmiseks vajalik baas 
Robot Educator activity 08

Lisaks võib sul vaja minna 
heliandurit.
Ehitamisõpetus
Robot Educator Activity 12

Ühenda porti 2 

TÖÖLEHT

Minu lahendus:
Täida plokid oma andmetega

?

Seleta oma 
programmi 
kolme kõige 
tähtsamat 
osa:

Ärata üles oma magav robot

Kujuta ette, robot norskab magades ning ootab 
sinu kutset. Kui sa kutsud, ärkab robot üles ning 
läheb tööle!
KÜSIMUS: Mis oli helitase, mida kasutasite, et 
robotit äratada?  

...........................

?


