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IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 

Maht: 4 EAP Kontakttundide 

maht: 24 

Õppesemester:                                     

S 

Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

Kursuse GoogleDrive kataloog tudengite projektidele. Ligipääs 

antakse kursuse käigus. 

Eesmärk: Tutvustada disaini- ja arendusprotsesside aluseid. 

 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Disaini- ja arendusprotsessid tutvustus läbi rühmatöö, mis leiab aset 

DTI laborites (tarkvaraarenduse labor ja robootikalabor). Rühmatöö 

käigus luuakse prototüüp koos juurdekuuluva dokumentatsiooni ja 

kasutusinstruktsioonidega. 

Õppija saab praktilise kogemuse disaini- ja arendusmetoodikatest, 

prototüüpimisest ja kiirest disaniproduktide evalveerimisest. 

Kursuse praktilise osa käigus kasutavad üliõpilased järgmisi 

tehnoloogiaplatvorme ja vahendeid: 

- Arduino Uno riistvarakontroller koos Arduino IDE 

programmeerimiskeskkonnaga; 

- erinevad sensorid ja aktuaatorid (sh. ultrahelisensor, passiivne 

infrapunasensor, valgussensor, temperatuurisensor, mikromootor, 

samm-mootor, led, pieso heligeneraator); 

Õpiväljundid: 

 

Omab ülevaadet kaasaaegsetest disaini -ja arendusprotsessidest. 

Tunneb protsesse ja töövahendeid ning oskab neid eesmärgipäraselt 

kasutada. 

On võimeline edaspidi sarnastes disainiprojektides osalema täitja 

või juhendajana. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestus, mille käigus esitletakse valminud grupiprojekti, ning 

esitatakse sinna juurde kuuluv dokumentatsioon. 

Arvestus annab 100% hindest. 

Õppejõud: Vladimir Tomberg, PhD; Tanel Toova 



Ingliskeelne nimetus: Design and Development Lab 

Eeldusaine: Eeldusaine puudub 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Kohustuslik kirjandus puudub. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse põhjal. 

 

 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Osalejate piirarv on 16 (tingitud laborite suurusest).  

Arvestusele pääsemiseks on kohustuslik osalemine vähemalt neljas 

praktikumis. 

Iseseisva töö nõuded Üliõpilane dokumenteerib oma grupi disaini- ja arendustööd 

portfoolios ning viimases praktikumis esitleb loodud prototüüpi. 

Osa prototüübi loomisele kuluvast ajast hõlmab iseseisev töö, mille 

ajal saavad aines osalevad üliõpilased kasutada DTI laborite 

vahendeid. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Hinde „Arvestatud“ saamiseks, peab üliõpilane olema osalenud 

vähemalt neljas praktikumis ning esitanud grupiprojekti vastavalt 

nõutud tingimustele. 

  

  

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

kontakttundide ajad 

Esimene praktikum (19.09.2019) – Sissejuhatus 

+ Ülevaade disaini- ja arendusprotsessist selle kursuse 

käigus 

+ Näited varem valminud projektidest 

+ Ülevaade laboris kasutatavast riistvarast ning selle 

võimalustest ja piirangutest. 

Teine praktikum (03.10.2019) - Prototüübi ideede arendamine ja 

töögruppide moodustamine. 



Kolmas praktikum (17.10.2019) - Madala detailsusega (low 

fidelity) prototüübi loomine. 

Neljas praktikum (07.11.2019) - Kõrge detailsusega (high 

fidelity) prototüübi esialgse versiooni loomine ja testimine 

riistvaralaboris. 

Viies praktikum (14.11.2019) - Prototüübi täiustamine ja 

esitluseks ettevalmistamine. 

Kuues praktikum (28.11.2019) - Projekti esitlemine ja 

hindamine. 
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koostaja:  
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Kuupäev: 15.08.2019 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 

–spetsialist:  
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