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IFI6203 Robootika 

Maht 4 EAP Kontakttundide 
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Õppesemester:                                     
S 

Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 
platvorm: 

http://www.cs.tlu.ee/IFI6203 

Eesmärk: 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: 

 

- Teab ja tunneb mitmesuguseid andureid ja väljundseadmeid, 
robootika ja elektroonika põhimõisteid;  

- Suudab koostada vastavalt sisendandmetele otsuseid tegevaid 
elektroonika- ja mehhaanikalahendusi; 

Hindamismeetodid: 

 

Tulemuse „Arvestatud“ saamiseks peab üliõpilane olema osalenud 
lõpuprojekti loomise kõigis faasides ning peab oskama seletada 
projekti tehnilisi detaile. Hinnang antakse projekti esitluse ja sellele 
järgneva arutelu põhjal. 

Õppejõud: Tanel Toova 

Ingliskeelne nimetus: Robotics 

Eeldusaine: -  

Kohustuslik kirjandus: 

 

-  

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

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



töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse loengulist 
osa) 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Arvestuse sooritamiseks peab üliõpilane osalema meeskonnatööna 
loodava lõpuprojekti kavandamisel, loomisel ja esitamisel. 

 

Iseseisva töö nõuded Grupitöö käigus tuleb luua eelnevalt kokkulepitud 
funktsionaalsusega seadeldis (hõlmab vähemalt nelja erinevat 
sisend/väljund seadet) koos tehnilise dokumentatsiooni ja 
funktsionaalse kirjeldusega. Loodud seadeldist tuleb kursuse lõpus 
esitleda. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Täidetud peavad olema järgmised nõuded: 

Üliõpilane on osalenud grupitöö kõigis faasides. 

Üliõpilane oskab seletada valminud seadeldise tööpõhimõtteid. 

Üliõpilane oskab põhjendada seadeldise loomisel tehtud valikuid. 

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

1. praktikum (02.09.2019 kell 16:00 – 17:45) 
Arduino platvormi tutvustus. 
Ülevaade erinevatest kontrolleritest. 
Arduino IDE tarkvara tutvustus. 
Arduino IDE poolt kasutatava programmeerimiskeele tutvustus. 
Kontrollerile kirjutatud programmi põhiosad - setup() ja loop() 
Kontrolleri sisend ja väljundviikude kasutamine. 
Lihtne näide aktuaatori (LED, vibromootor) kontrollimisest väljundi 
abil. 
Lihtne näide kuidas lugeda sisendit - nupp, lüliti. 
 

2. praktikum (09.09.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Projekti dokumenteerimine - mida kirja panna, kuidas illustreerida. 
Skeemide koostamine Fritzing tarkvara abil. 

Koolifüüsika elektriosa kordamine. Ohmi seadus. Jada- ja 
rööpühendused. Pingete ja voolutugevuste jagunemine. Võimsuse 



arvutamine. 

Multimeetri kasutamine mõõtmisel. 

 

3. praktikum (16.09.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Takistid, transistorid, dioodid, kondensaatorid. Ülevaade 
tööpõhimõtetest ja kasutuskohtadest. 

JA, VÕI, JA-EI, VÕI-EI loogikalülituste koostamine takistite ja 
transistorite abil ning illustreerimine LED-idega. 

 

4. praktikum (23.09.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Erinevate andurite tööpõhimõte, ühendamine ja lugemine. 

Surveandur, paindeandur, valgusandur, temperatuuriandur, 
niiskusandur, magnetvälja andur, PIR, ultraheliandur, infrapuna-
temperatuuriandur jne. 

Potentsiomeetri tööpõhimõte ja selle kasutamine sisendseadmena. 

NeoPixel LED mooduli kasutamine. 

 

5. praktikum (30.09.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Välise vooluallika kasutamine koos Arduinoga. Releed ja nende 
tööpõhimõte. 

Lihtmootorite juhtimine. 

Servomootorite juhtimine. 

Jõuülekande mehhanismid. 

 

6. praktikum (07.10.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Arduino kontrollimine jadapordi kaudu.  

COM-porti kasutava kliendiprogrammi loomine.  



Arduino liidestamine teiste keskkondadega. 

7. praktikum (14.10.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Lõpuprojekti kavandamine ja meeskondadade moodustamine. 

8. praktikum (28.10.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Lõpuprojekti idee dokumenteerimine.  

9. praktikum (04.11.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Lõpuprojekti ideede esitamine ja läbiarutamine. Lõpliku kavandi 
koostamine. 

10. praktikum (11.11.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Töö lõpuprojektiga. 

11. praktikum (18.11.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Töö lõpuprojektiga. 

12. praktikum (25.11.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Töö lõpuprojektiga. 

13. praktikum (02.12.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Töö lõpuprojektiga. 

14. praktikum (09.12.2019 kell 16:00 – 17:45) 

Lõpuprojektide esitamine ja hindamine. 
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