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Õppesemester:                                     
K 

Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 
platvorm: 

http://www.tlu.ee/~aido/robootika/ 

Eesmärk: Valikaine. Tutvustada õppijatele manipulaatorite ja robotite 
võimalusi ja piiranguid ning kasutatavaid tehnoloogiaid. Anda 
praktilised oskused töötavate elektrooniliste prototüüpide 
kokkupanekuks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Robootikaplatvormid, nende eripärad. Automaatikasüsteemid 
igapäevaelus. Kasutatavad väljund- ja sisendseadmed: 
valgusdioodid, mootorid, kõlarid,   Elektroonika põhitõed. Arduino 
plaadi programmeerimisvõimalused, arenduskeskkond. Digitaal- ja 
analoogkanalid.  Lisamoodulid plaadil. Arvutiga suhtlemine COM-
pordi kaudu. Eripäraseid sisendeid kasutavate rakenduste loomine. 
Seadmete ehitamine käepäraste vahenditega.  

Õpiväljundid: 

 

Teadmised 
Teab ja tunneb mitmesuguseid andureid ja väljundseadmeid, 
robootika ja elektroonika põhimõisteid ja –vahendeid. 
 
 

Oskused 
Suudab koostada vastavalt sisendandmetele otsuseid tegevaid 
elektroonika- ja mehhaanikalahendusi, neid skeemina üles märkida 
ning skeeme lugeda. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestus 

 
Arvestuse saamiseks aines tuleb koostada ja õppejõule ette näidata 
ning seletada tundides kavas olnud tehnilised lahendused, osaleda 
seminaril ning sooritada arvestustöö. 
Täpsem kirjeldus kursuse lehel  

http://www.tlu.ee/~aido/robootika/ 

Õppejõud: Sander Aido 



Ingliskeelne nimetus: Robotics 

Eeldusaine: Programmeerimise alused 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 
töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse loengulist 
osa) 

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 
Kokkulepped võimalikud varem elektroonikaga tõsisemalt tegelenud 
õppuritega. 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Arvestuse kirja saamiseks peab esitama ja kaitsma kõik kodutööd 
kuni neljaliikmelise grupi koosseisus, sooritama kontrolltöö ning 
osalema seminaril. 

Iseseisva töö nõuded Esitatavad tööd: 

• Lihstama loogikaga makett 

• Kahe sisendiga makett 

• Tinaga joodetud skeem 

• Eraldiseisev töökindel skeem 

• Veebiliides skeemile 

• Suurem robootikalahendus 

Kontrolltöö 
Seminar 
Täpsemad seletused tunnijaotuskavas ning täiendused ilmuvad 
semestri käigus kursuse lehele 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

Teadmised 
Arvestatud: Teab ja tunneb mitmesuguseid andureid ja 
väljundseadmeid, robootika ja elektroonika põhimõisteid. 

 
 
Oskused 
Arvestatud: suudab koostada vastavalt sisendandmetele otsuseid 



tegevaid elektroonika- ja mehhaanikalahendusi. 

Informatsioon kursuse 
sisu kohta, kursuse 
jaotumine teemade 
kaupa sh 
kontakttundide ajad 

Läbitavad teemad nädalate või loengute laupa. 
15.02 - Automaatikasüsteemide näiteid. Arduino-plaadi 
kasutusvõimalusi. Tulede vilgutamine väljundi kaudu. Programmi 
setup- ja loop-osa kasutamine. Lüliti asendi lugemine. Kodutööna 
vähemalt kahe erinevat tüüpi sisendi ja ühe väljundiga skeem ja 
programm. 
22.02 - Kodutööde ühine vaatamine ja üles märkimine. Erinevate 
andurite kasutamine ja kombineerimine. 
01.03 - Mootorid. Servomootorid ning lihtmootorid. Välise 
vooluallika ning releede kasutamine. Lihtmootori liikumissuuna 
määramine releede abil. Esemete kinnitamine mootorite külge. 
Rahulikuma kiiruse ning suurema jõu saavutamine tigumehhanismi 
abil. Valgusandur. 
08.03 - Mosfetid ja transistorid elektriahela juhtimisel. 
Kondensaatori tööpõhimõte ja tüübid. Koolifüüsika elektriosa 
kordamine. Jada- ja rööpühendus – pingete ja voolude jagunemine, 
mõõtmine, võimsuse arvutamine. 
15.03 - Maketi Arduino ühendus arvutiga jadapordi kaudu. COM-
porti kasutava klientprogrammi kirjutamine mitmesugustes keeltes 
(Processing, Python). Arvutis graafilise kasutajaliidese loomine 
skeemi juhtimiseks.  
22.03 – Suurema kodutöö maketi kavandamine 
05.04 – Kavandite ülevaatus ja edasiarendus, iseseisva töö nädala 
kodutööna projekti täiendamine. Tinaga jootmine. Makettplaadi 
kasutamine. 
12.04 - Valminud prototüüpide ühine katsetamine ja arutelu. 
Muudatuste ja paranduste kavandamine 
26.04 – Mooduli juhtimine veebiliidese kaudu 
03.05 -  Mitmesuguste elektroonikakomponentide katsetamine ja 
levinumate skeemide ehitamine. Kodus: ühe skeemi töökindlaks 
viimistlemine 
10.05 – Arduino platvormi staatiliseks kasutuseks ümberehitamine.  
17.05 - Seminar semestri teemade põhjal, viimaste iseseisvate tööde 
ülevaatamine 
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