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Mudel tutvustab põhilisi

programmeerimisvõtteid ja uuenduslikku

ERP MINI kontrollerit. Lisaks saab sellega

katsetada erinevate ERP MNI 

tarkvaraga loodud muutujate ja 

programmide kasutamist.

Ehita tiivik
Katsetage roboti liikumist rataste asemel 

jalgadega. Kasutage kahel pool külgedel asuvaid

infrapunaandureid lähedalolevate takistuste

tuvastamiseks ja vältimiseks, lastes robotil nende

ümber kõndida.

Ehita heksapod

● Mis on sisendid ja väljundid.

● Manuaalne programmeerimine.

● Kuidas kasutada jalg-tüüpi liikumist.    

● Mis on KUI avaldus.

Ehitage topeltvõimalustega robotmudel. 

Kasutades programmeeritavaid andureid, 

suudab robot eristada musta ja valget värvi 

ning jooni järgida, või tuvastada objekte oma 

teel. 

Ehita robot
See imeline robot imiteerib päriselu robot-käsi, 

mida kasutatakse sageli tööstuslikes 

seadmetes. Programmeerige mudel täppistööks 
ja objektide liigutamiseks, kasutades 
infrapunaandureid. 

Ehita tvister

● Kuidas töötavad infrapunaandurid.

● Mis on loogikaväravad ja SAMAS KUI avaldus. 

● Töö paigalseisvate robotitega.         

● Mis on KORDA KUNI avaldus.

lehekülge8 teooriat ja põnevaid fakte!

lehekülge7 kasutusjuhend!

lehekülge4 eksperimentaaltegevusi!

lehekülge20 samm-sammult juhendeid!

Engino® Robotics Platvorm (ERP) on spetsiaalselt disainitud kooliõpilastele ning sobib ka neile kes tegelevad 

robootikaga hobina. Koostamisel on arvestatud uusimaid tehnoloogilisi trende ning modernseid pedagoogilisi 

õppeprintsiipe. Komplekt koosneb kõigist vajalikest osadest 8 roboti ehitamiseks ja programmeerimiseks. 

Muuhulgas on komplektis RJ kaablitega ERP mini kontroller, kaks infrapunaandurit, kaks mootorit ning mini USB 

kaabel ja lihtsaltjärgitavad juhendid. Juhend sisaldab detailset selgitust erinevate kasutatavate teaduslike 

printsiipide kohta ning komplekt võimaldab õppimist tegevuse kaudu. 

LOODUD ROBOOOTIKA PROGRAMMEERIMISE ÕPPEKS
ERP 1.3
MINI

 IGALE KOOLIASTMELE
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Rohkem ehitusjuhendeid allalaadimiseks leiate veebilehelt: www.engino.com/instructions/stem60

 STEM tutvustus   Sisukord

B E S T P R A C T I C E S M E

MOST INNOVATIVE TOY 2010

Auhinnatud 
sari:

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) õppe eesmärk on pakkuda õpilastele vajalike oskusi,

teadmiseid ja kogemust, tulemaks toime tuleviku tehnoloogiliste väljakutsetega. Kaasaegsed pedagoogikateooriad

soovitavad ühendada inseneriõppe erinevate teiste õpetega, alustades juba varases eas. DISCOVERING STEM 

seeria tooted pakuvad praktilisi lahendusi, võimaldades õpetajal kaasata õpilasi õppetegevusse lõbusal, innustaval 

ja põneval viisil.

Õppekomplektid sobivad suurepäraselt ka koduseks õppetegevuseks! Seeria katab laia ala erinevaid võimalusi:
mehhaanika ja lihtsad masinad, struktuurid, Newtoni seadused, taastuvenergia ning programmeeritavad robotid.

                                                                                           hoovad & ahelad

                                                                  rattad, teljed & kaldpinnad

rihmarattad

võllid & vändad

ajamid & hammasrattad

ehitused & sillad

newtoni seadused

päikesepatareid
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füüsikavahendite õppekomplekt

arhitektuurikomplekt

lõbustuspargi komplekt

robootika suur komplekt

robootika minikomplekt
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Teooria

“Oma põhiolemuselt on robootika uurimus meist. See on 

meie elude jäljendamise teadus, soov teada kuidas me 

töötame”. See tsitaat arvutiteaduse professorilt Rod

Grupenilt kirjeldab hästi kuidas teadus arvuteid näeb: 

päriselu funktsioonide simulatsioon kasutades 

mehhaanikat ja arvuteid. Kuid kas on inimkond kunagi 

võimeline looma roboteid, kel oleksid tunded ning kes 

suudaksid võtta vastu isiklikke otsuseid ootamatus 

olukorras, selleks eelnevalt programmeerimata? Mida 

iganes tulevik endaga toob, peavad tänapäeva noored 

omama tulevikuks teadmisi selle kohta mis robotid 

on, alates robootika alustest ja programmeerimisest 

ning lõpetades omaenda funktsionaalsete seadmete 

ehitamisega. 

Mida me õpime

  Robootika ajalugu

Robootika ajaloo juured asuvad iidses maailmas. Juba 

alates antiigiajast on inimesed mõelnud seadmete 

loomisest mis võiksid inimest erinevate ülesannete 

teostamisel iseseisvalt asendada. Kreeka müüt 
jutustab loo Talosest, hiiglaslikust pronkshumanoidist 

mille ehitas Kreeka seppade jumal Hephaestus, 
kaitsmaks Kreeta saart. Lugematuid kujutisi 

robotisarnastest olenditest on leitud üle kogu 

maailma, Norrast Lähis-Idani, Indiast ja Hiinast, 

kujutatuna väga erinevates vormides: tekstides, 
joonistustel, maalidel, ning isegi iidse Egiptuse 

hieroglüüfides.
Iidsed leiutajad ning käsitöölised üritasid luua 

algelisi “roboteid”. Need olid nii lihtsad kui 

keerulised seadmed erinevate ülesannete 

täitmiseks näiliselt iseseisvalt. Selliseid seadmeid 

nimetatakse automaatideks, tõlgituna kreeka 

keelest kus see tähendab “tegutseb omal tahtel”, 

kuigi tehniliselt võttes see nii siiski ei olnud. Juba nii 

varasel ajal kui neljandal sajandil enne Kristust, lõi 

Archytas väidetavalt auruga lendava seadme 

nimega “tuvi”. Tolle aja inimesed rääkisid, et see 

seade suutis lennata 200 meetrit! Alexandria Heron

(10 - 70 AD) oli samuti leiutaja paljude ideedega, 

nagu automaatselt avanevad templiuksed, veini 

valavad kujud ning tuulejõul töötavad seadmed 

nagu tema kuulus “aeolipile”.

Al-Jazari joonistus veejõul töötavast ahelpumbast 

1960-tel maadlesid insenerid robotite liikumise

probleemiga, luues loodusest inspireeritud robootilisi käsi ja

jalgu. 1970-tel ja 1980-tel aastatel tehnoloogia arenes ning

väikesemõõtmelised arvutiosad muutsid võimalikuks kõikide

osade sisestamise otse robotisse, selle asemel et ühendada

juhtmetega väliseid osi ja arvuteid. Alates 1990-test

aastatest muutusid robotid veelgi keerulisemateks ning

suutsid teostada mitmeid keerulisi ülesandeid. Tänapäeval

kasutatakse roboteid igapäevaelu osadena kõikjal, nii

kodukasutuses (näiteks robotkoer AIBO aastast 1999 ning

robottolmuimeja Roomba aastast 2008) kui tööstuslikult

(näiteks autoehituses) ning uurimistöödel (näiteks lendav ro-

bot Epson aastast 2004) kuni välikosmoseni välja (näiteks
Marsi uurimisrobotid aastast 2004). Põnevaim aga on see, et

tegemist on vaid teekonna algusega, ja robootika tulevik
tundub paljulubav!

Keskajast võib leida palju automaatide näidiseid, tavaliselt 

inim- või loomakujul. Ehitati lõbustusmasinaid mis olid 

programmeeritud teostama lihtsaid ülesandeid, näiteks 

liigutama jalgu või keerama pead, kasutades täpset 
hammasrataste tehnoloogiat. Moslemi insener AlJazari 

(1136–1206) kirjeldas sadat automatiseeritud mehhaanilist 
seadet oma raamatus: “The Book of Knowledge of Ingenious

Mechanical Devices”. Hiljem mängis robootika arengus  
olulist rolli prantsuse leiutaja ja artist Jacques Vaucanson 

(1709 - 1782), kes üritas demonstreerida kuidas looduses 

asjad töötavad. Mõned tema leiutised sisaldavad figuure mis 

mängisid tõelisi muusikainstrumente (flööti ja tamburiini) 

ning kuulus oli ka tema "seediv part" mis demonstreeeris 

söögi seedeprotsessi.

1898 aastal demonstreeris Serbia-Ameerika

leiutaja Nikola Tesla esimest raadioteel juhitavat

seadet. Tõelised robotid, st sellised mis

suudavad ümbritsevat tajuda ning sellele

reageerida, ilmusid siiski alles kahekümnendal

sajandil. 1948 aastal lõi Grey Walters väikesed

robotkilpkonnad valgus- ja puudutusanduritega,

mis oskasid "toitu" otsida. Mõned aastad hiljem

patenteeris George Devol oma Unimate roboti

mis suutis teha tootmistööd. See paigaldati 1961

aastal tehasesse tuliste metallitükkide

tõstmiseks ja ladumiseks.

Käesolev infoleht sisaldab teoreetilist osa ehitusülesannetega ning huvitavate faktidega mis hõlbustavad õppimist 

robotite ja nende igapäevaste rakendusalade kohta. Lisaks sisaldab infoleht kasutusjuhendit mis selgitab detailselt 

kõiki Engino uuendusliku robotsüsteemi aspekte. Avastage kasutatavad teaduslikud printsiibid läbi eksperimenteerimise,
järgides samm-sammut juhiseid ning huvitavaid ülesandeid. Ehitage juhiseid järgides põnevaid robotmudeleid 

nagu näiteks robot, amööb, automatiseeritud maja, tiivik, heksapod, osuti, kühvel või tvister. Lisaks leiate palju

õppematerjali veebist!  

                                             
Unimate robotkäsi

Robotid ei saa eksisteerida ilma arvutiteta nende 
programmeerimiseks

Automaatsed seadmed leiti hieroglüüfides

Modernne replika Heroni "aeolipile" seadmest                                           Isaac Asimov (1920 - 1992) Kaks tüüpi Roomba tolmuimejaid

        Kas teadsid?

Ulmekirjanik Isaac Asimov sõnastas 

“robootika kolm põhiseadust” oma 

lühijutus “Runaround”, mis avaldati 1942 
aastal. Need seadused on: 1)  Robot ei 
tohi oma tegevuse ega tegevusetusega 
inimesele kahju teha; 2) Robot peab 
alluma inimese antud käsule, kui see ei 
lähe vastuollu esimese seadusega; 3) Ro-
bot peab kaitsma oma olemasolu, kuni 
see ei ole vastuolus esimese või teise 
seadusega. Peale nende kolme seaduse 
mõtles Asimov hiljem välja ka nullseaduse, 
mis on järgmine: 0. Robot ei tohi oma 
tegevuse või tegevusetusega inimkonnale 
kahju teha.
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Roboti definitsioon

Robotite tüübid

Termin “robot” võeti esmakordselt kasutusele 1920 

aastal, Tsehhi kirjaniku Karel Capeki poolt tema 

novellis "R.U.R.", mis tähendas slaavi keeles tööd. See 

näitab kuidas inimesed algselt robotitest mõtlesid: 

“seadmed mis täidavad ülesandeid mis on inimeste 

jaoks liiga ohtlikud, keerulised või lihtsalt igavad”. 

Teaduslikum definitsioon on siiski, et robot on 

mehhaaniline seade mis tuvastab informatsiooni oma 

keskkonnast ning on võimeline sellele vastavalt 

reageerima. Seega on robotitel mingil määral tõeline 

autonoomne käitumine ja mingis mõttes nad 

mõtlevad ja käituvad iseseisvalt. Siiski sõltub see 

võime nende eelnevast programmeerimisest. 

Meditsiinilised robotid, kasutatakse meditsiinisektoris (haiglad, apteegid, 

kliinikud, meditsiinikeskused) arstide väljaõppel või täppisprotseduuride 

teostamisel, näiteks kirurgiarobot. 

Militaarrobotid, mis on osa armee- ja politseijõududest. Neid roboteid 

kasutatakse inimeste asemel tavaliselt ohtlikus olukorras, näiteks 

laskemoona transpordil, pommide kahjutukstegemisel või ka lahingutes, 

näiteks väikesed tankrobotid. 

Kodused ja teenindusrobotid, mis on loodud igapäevakasutuseks kodus 

või tööl, muutes inimeste elu lihtsamaks, näiteks robottolmuimejad. 

Uurimisrobotid, mida kasutatakse 

keeruliste keskkondade uurimisel, 

näiteks koobaste ja ookeanide, aga ka 

teiste planeetide uurimiseks. 

Virtuaalrobotid, mida kasutatakse 

virtuaalmaailma kasutamiseks. 

Selleks on tavaliselt suured, silmi 

katvad ekraanidega prillid 

ühendatuna spetsiaalsete kinnastega. 

Hobirobotid, on pigem robootikahuviliste, mitte suurte 

ettevõtete loodud robotid. Nende eesmärk võib olla 
eksperimentaalne, testimaks erinevaid komponente ja 

tehnoloogiaid, või lihtsalt meelelahutuslik, näiteks 
lendavad droonid. 

Võistlusrobotid, mis on loodud teiste robotitega 

võistlemiseks. Need on sarnased hobirobotitega, kuna 

hobitegelejad on tavaliselt need kes organiseerivad võistlusi 

oma robotite oskuste proovilepanekuks ning kogemsute 

saamiseks. Võistlusi korraldatakse ka robotite arendustiimide 

vahel üle maailma. 

Näiteks, poodides, hotellides jne kasutatav 

automaatselt avanev uks on robotiline. Sellel on 

liikumisandur mis saadab välja pideva 

infrapunasignaali. Kui signaal katkestatakse kellegi 

asutmisel nähtamatu kiire ette, annab keskprotsessor 

uksele käskluse avaneda. Mõned sekundid hiljem uks 

sulgub, ning protsessi korratakse. Veel üheks näiteks 

on kodune soojussüsteem ja liikumisanduritega 

valgustid. Samas näiteks juhtimispuldiga 

kontrollitavad autod või mänguasjad ei ole robotid; 

sellised seadmed saavad otsese käskluse liikumiseks 

läbi kontrolleri. Kuna käsklus ei tule vastussignaalina 

nende enda signaalile, ei ole nad võimelised tegema 

otsuseid vastavalt neid ümbritsevale keskkonnale, 

näiteks enne seinaga põrkumist peatuma.

Roboteid on palju erineva kuju ja vormiga ning nad 

võivad teostada erinevates seadetes ja tingimustes 

ühte või mitmeid ülesandeid. Üks robot võib kuuluda 

rohkem kui ühte kategooriasse. Kuidas siis üht teisest 

eristada? Mugav viis on kategoriseerida vastavalt iga 

roboti funktsioonidele: nii saame informatsiooni iga 

roboti kasutuse kohta ja milline see välja peaks 

nägema või milliseid osasid omama et oma tööd hästi 

teha. Põhitüübid vastavalt funktsioonidele on näidatud 

alljärgnevalt: 

Tööstuslik robotkäsi                                                                                                                              Mängurobot

        Kas teadsid?

Robotitele on olemas isegi spetsiaalne 

jalgpalliturniir, nimega “RoboCup”! 

Esimesed sellest osa võtnud robotid loodi 

Jaapanis 1997 aastal. Mängijad olid 

võimelised palli leidma ning seda jalaga 

lööma. Nende robotite loojad on võtnud 

eesmärgiks luua robotite võistkonna kes 

võistleks 2050 World Cup inimestest 

võidutiimiga ning oleks võimeline neid 

võitma. Kuidas arvate, kas see oleks 

võimalik? 

Pommirobot

Veerobot

Tööstuslikud robotid, mis on automatiseeritud 

robotid mida kasutatakse tehastes raskete 

asjade tõstmiseks või rutiinsete tööde 

teostamiseks nagu keevitamine, värvimine ja 

materjalide laadimine.

Meelelahutusrobotid, mis on loodud 

põhiliselt lõbuks ja mida ei kasutata praktilise 

esemena, näiteks robotilised mänguasjad. 

Robot-jalgpallurid

Robotilised metroouksed puudutusanduriga

Robotkäsi mida kasutatakse autotootmisel 

Robot- basseinipuhastaja

Lendav droonrobot 

Virtuaalreaalsuse varustus
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Kasutamine igapäevaelus

21 sajand on ilmselgelt robootikateaduse ja arenenud tehnoloogia aeg! Roboteid võib leida kõikjalt, mitte ainult 

inimkujulisi mida esmalt robotitega seostatakse, vaid sageli väga lihtsal kujul, näiteks majade soojustundlikud 

süsteemid ja sõidukite kaugusandurid. Roboteid kasutatakse kõikjal ning inimesed muutuvad neist aina enam 

sõltuvaks. Allpool on toodud mõned iseloomulikud näited robotite kasutamisest ning väljakutsed nende 

ehitamiseks ja programmeerimiseks kasutades Engino® Robotics mudeleid.

Inimesi on alati huvitanud kosmose saladused ning

võimalus uurida uusi maailmu või isegi võõraste

eluvormide leidmine. Kuid kuna Maa atmosfäärist

väljaspool on olud inimestele üliohtlikud:

päikesetormid, hapniku puudumine,

gravitatsiooniväljad ja ülikülmad temperatuurid

(absoluutne null, miinus 273 kraadi Celsius) on vaid

mõned ohtudest. Kõik see muudab vajalikuks ülikalli

kosmosevarustuse ning aastaid treeninguid ja

planeerimist. Lisaks on vahemaad niivõrd suured et ka

suhteliselt lühikeste vahemaade läbimine võib kesta

aastakümneid.

Õnneks on aga olemas robotid! Need on kosmose

uurimiseks ideaalsed, kuna inimsarnaseid ellujäämis-

probleeme nende kasutamisel ei ole ning ajakulu neid ei

häiri. Nende võimekusega suudavad nad uurida

planeedi pinda, analüüsida selle pinnast ja

atmosfääri, otsida vett ja muid keemilisi aineid

ning edastada Maale suurel hulgal väärtuslikke kõrge

resolutsiooniga pilte. Hetkel on Marsil kaks aktiivset robotit,

Opportunity ning Curiosity, lisaks on mitmeid teisi roboteid

orbiitidel ümber asteroidide, komeetide ja planeetide.

Marsi sõiduk “Opportunity”                                                .      

Ehitage Engino®

“Robo”  mudel (lk 2-

6) ning suunake IR 

andurid allapoole 

soovitud tee 

järgimiseks või 

suunake need 

etepoole “ohtlike” 

objektide 

tuvastamiseks ja 

hoiatamiseks.

Ehitage

Engino®

“Tvister” (lk

16-21) ning

juhtige selle

liikumist

infrapuna-

andurite abil.

Engino® “automatiseeritud 

maja” mudel

Marsi sõiduk “Curiosity”

        Kas teadsid?

12 novembril 2014 maandus esmakordselt 

ajaloos robotmudel nimega Philae

komeedi pinnal! See muljetavaldav 

saavutus toimus osana Rosetta

kosmosemissioonist, robotilisest 

kosmosesondist mis oli komeedi 67P

uurimisorbiidil alates jaanuarist 2014. 

Missiooniga üritatakse teada saada kas 

komeedi kaudu võiks leida 

lisainformatsiooni päikesesüsteemi ja elu 

maal algupära uurimiseks. 

         Rosseta kosmosemissioon

Kokkupõrgete vältimine: tänapäevased sõidukid on varustatud erinevate anduritega abistamaks juhti sõidul.

Vihmaandur käivitab kojamehed, valgusandur määrab kindlaks kas on päev või öö ning lülitab tuled sisse vastavalt

vajadusele jne.

Ohutuse tagamiseks on paljudel autodel distantsi

tuvastamise andurid sõiduki ees- ja tagaosas, mis

kergendavad manööverdamist ja parkimist kitsastes

oludes. Need andurid võivad olla elupäästjad kui

loomad või inimesed on sõiduki ligiduses ilma et juht

oleks neid märganud.

Ehitage Engino® “Pointer” mudel ning eksperimenteerige

kokkupõrgete vältimisega. Suunake IR andurid alla, et

järgida määratud rada, või keerake need külgedele,

vältimaks külgedelasuvaid takistusi.

Robotmajad: modernsed majad muutuvad aina 

“targemaks” ning paljud tegevused teostatakse nüüd 

automaatselt. Näiteks liikumisandureid kasutavad 
automaatselt avanevad ja sulguvad uksed, 
soojusanduritega aktiveeritavad jahutus- ja 

soojendussüsteemid. Juba katsetatakse ka "tarkade" 
külmikutega, mis suudavad tuvastada vajalike 

toiduainete puudumise (näiteks piim, või, munad) ning 

vajaliku kauba iseseisvalt interneti kaudu tellida. 

Eksperimenteerige maja automatiseerimisega, kasutades

Engino® “automatiseeritud maja” mudelit  (juhend veebis).

Käivitage uks ja ventilaator kasutades IR andureid.

Ohtlikud ülesanded: robotid võivad edukalt 

asendada inimesi ohtlike ülesannete täitmisel. Nii ei 

riskeerita inimeludega ning ülesanded täidetakse 

kiiremini ja täpsemalt tänu robotite võimetele. Näiteks 

suudab robot tuvastada ohtlikud materjalid, mille 

saab siis kahjutustada inimesepoolse kaugjuhtimise 

abil. Operaator kasutab roboti andureid pommi 

nägemiseks ja selle käsitsemiseks. 

Tööstuslik kasutamine: üks kiireltkasvav 

roboteid kasutav sektor on tööstuslik sektor, kus 

robotid asendavad inimtööd. Need on tavaliselt 

paigalseisvad või mööda liini liikuvad robotid millel on 

liikuv käsi raskete objektide tõstmiseks või täpse töö 

tegemiseks (näiteks keevitamine). Sobivad ideaalselt 

ka tehaste montaaziliinidele. Inimesed muretsevad et 

automatiseerimine vähendab töökohti, kuid see pole 

tõsi, kuna samas luuakse uusi töökohti robotite 

käsitlemiseks, lisaks on tooted parema kvaliteediga. 

Ehitus-    väljakutse

Ehitus-   väljakutse Ehitus-    väljakutse

Engino® “pointer” mudel

Ehitus-   väljakutse Juhendid on 
leitavad veebist

Juhendid on 

leitavad veebist Kosmoseuuringud

Engino® “robo” mudel                                                                    Engino® “tvister” mudel
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Programmeerimine

  Avaldused

Avaldused kirjutatakse tekstiridadesse 

Lisaks mehhaanilistele komponentidele on roboti 

funktsioneerimiseks vajalik ka programmeerimine. 

Nagu juba eelnevalt mainitud, peetakse seadet 

robootiliseks vaid juhul kui see on võimeline 

ümbritseva keskkonnaga suhtlema. Robot tõlgendab 

saadava informatsiooni ning valib läbi mikrokontrolleri 

vastavalt oma programmile sobiva tegevuse. 

Robotitootjad kasutavad erinevaid programmeerimis- 

keeli, mille tulemusel on saadaval palju eri tüüpe 

robootilist tarkvara. Õnneks on olemas mõned 

peamised põhimõisted, mida peaks programmi 

arendades järgima ning mida on järgnevalt kirjeldatud.

Arvutiprogrammeerimisel on avaldus juhend (käsklus) mis ütleb arvutile 

mida teha. Nagu võite arvata, peavad need käsklused olema roboti 

korrektseks funktsioneerimiseks väga täpsed. Lisaks sellele on ka 

käskluste järjestus, ülesannete järjekord, sama tähtis. Kujutlege et 

järgite koogi küpsetamise juhendit: kui retsepti sammud on ebakorrektsed 

või märgitud vales järjestuses, on tõenäoline et tekitaksite köögis suure 

segaduse! Tekstilbaseeruvates programmeerimiskeeltes on käsklused 

tavaliselt kirjutatud rida realt ning sisaldavad spetsiaalseid märke erinevate 

ülesannete jaoks. Seda kasutatakse ka Engino tarkvaras, mis sisaldab 

TextEditor akent mis kasutab pseudo-keelt (mitte tegelikku 

programmeerimiskeelt), võimaldades kasutajatel erinevaid käsklusi muuta 
ja vaadelda neid vastavalt nende järjestusele tekstiridadena. 

Igaüks kes soovib arvutiprogrammi luua, peaks valima 

programmeerimiskeele väga hoolikalt, kuna need on 

loodud ning neid kasutatakse erinevatel põhjustel. 

Tavapärasemad kõrgtaseme programmeerimiskeeled 

on: 

Ÿ C++ ilmselt enimkasutatav kuna seda kasutavad 

paljud rakendused. 

Ÿ Java kasutatakse seadmetega kuhu on installeeritud 

MJava Virtual Machine (JVM), süsteemist sõltumata. 

Ÿ Javascripti kasutatakse tegevuseks kasutaja arvutis 

võrguserveri asemel. 

Ÿ Pythonit peetakse üheks lihtsamalt õpitavatest 
programmeerimiskeeltest. 

Tähtsaim element arvuti või roboti arenduses on selle programmeerimiskeel. Üldjuhul on programmeerimiskeel 

komplekt grammatilisi reegleid ja sõnastik roboti juhendamiseks määratud ülesannete täitmisel. Keel koosneb 

kahest põhikomponendist: teksti vorm (süntaks) ja tähendus (semantika). Programmeerimiskeeltel on kaks 

üldtüüpi: madalatasemelised, mis kasutavad masinale arusaadavat viisi (masinkood numbrite ja sümbolitega), ning 

kõrgtasemelised, mis sisaldavad inimkõnet (tekstivormis) ning automatiseerimist, muutes programmeerimise 

inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Arvutitarkvaras programmeerimiskeelega loodud programmi 

käivitatavat kirjeldust nimetatakse lähtekoodiks. Lähtekoodis asuvad algoritmid mis on spetsiifilised samm-

sammult tegevuskirjeldused vajatavate tegevuste kohta, loodud üksikute programmeerimiselementide poolt mida 

nimetatakse avaldusteks (selgitus allpool). 

Programmeerimiskeeled

HTML keelt kasutatakse spetsiifiliselt veebilehtede loomiseks 

Programmeerimine

                   Manuaalne programmeerimine

 Tavaliselt luuakse tehase robotprogrammid, kirjutades kõik 

käsklused programmeerimiskeeles, kontrollides kas see 

vajalikes tingimustes töötab, ning muutes seda vajalikul 

määral niikaua kuni saavutatakse soovitud lõpptulemus. 

See protsess nõuab keerulisi kodeerimisoskuseid ning 

on sageli limiteeritud spetsiifilise liikumisvahemikuga, 

näiteks robot lihtsalt liigub ühest kohast teise. Kuid mis 

siis, kui soovime jäljendada töölise täpseid liigutusi, nii et 

robot suudaks teha tegelikku inimtööd ilma keeruliste 

programmeerimiskäskluste kirjutamise vajaduseta? 

Tänapäevane robottehnoloogia võimaldab just seda, 
kasutades manuaalset programmeerimist. 

Kasutades õpetusseadet mis sarnaneb  

traditsioonilise kontrolleriga, saab kasutaja 

kontrollida robotit kaugjuhtimisega, nii et robot 

teostab spetsiifilised liigutused, näiteks tõstab 

üles autoosa ja asetab selle lintkonveierile. 

Manuaalse programmeerimise ajal luuakse 

käskluste järjestus ning salvestatakse see 

automaatselt, nii saab robot töötada edaspidi 

täpselt samal määratud viisil iseseisvalt. 

Programmeerijal on võimalik edaspidi koodi 

täiendada, muutes liikumise kiirust, täpsust ja 

sujuvust. Kui kõik on seadistatud, saadetakse 

lõpetatud programm tagasi robotisse. 

Manuaalne  programmeerimine on üks põhiomadusi
Engino® Robotics platvormis. See on kasulik viis programmi

loomiseks päristingimustes, vajamata teadmisi tarkvara

enda kohta. Kasutaja vajutab lihtsalt ERP kontolleri nuppe

ning salvestab käsklustejada mida robot täidab otseajas. Kui

programm on salvestatud, saab seda manuaalselt igal ajal

käivitada, ka tsükliliselt. Lisaks sellele on lihtne soovi korral

määrata käsklustele muutujad ning lisada tingimuslikud

avaldused, selleks peab vaid ühendama seadme arvutiga ja

saatma programmi ERP tarkvarasse. Kui muudatused on

määratud, saab programmi saata testimiseks tagasi

robotisse.

Õpetusseadme kasutamine

Masin mis kasutab manuaalset programmeerimist

Manuaalne programmeerimine kasutades MINI ERP

        Kas teadsid?

Esimene arvutiprogrammeerija oli 

naissoost inglise matemaatik Augusta 

Ada King (Lovelace krahvinna).

Ada kirjutas ajaloo esimese algoritmi 

aastal 1837, mis oli määratud täitmiseks 

masinale. Täpsemalt oli see algoritm 

Bernoulli numbrite arvutamiseks 

kasutades analüütilist mootorit, idee 

mille pakkus välja Charles Babbage 

mehaanilise üldotstarbelise arvuti jaoks. 

Augusta Ada King (1815 - 1852)



Engino® Robotics filosoofia

Intellektuaalsele arengule lähenetakse spiraalselt, aidates õpilastel rekonstrueerida nende olemasolevate teadmiste 

põhjal loodud ideid ühendatuna uue informatsiooniga, kõrgemate konseptsioonide omandamine ja järgmisele 

tasemele tõusmine. Innovaatiline ERP kontroller koos patenteeritud ERP tarkvaraga on ideaalsed ICT õppeks, 

võimaldades kasutada erinevaid programmeerimistasemeid. ERP võimaldab kasutada nelja omavahel ühendatud 

programmeerimisviisi, nii saavad kasutajad valida enda jaoks sobivaima. 
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ERP juhend 
 Engino

®
 Robotics Platform (ERP) on robotsüsteem mis koosneb erinevate nuppude ja indikaatoritega kontrollerist

mille saab ühendada erinevate välisseadmetega: mootorite, valgustite ja anduritega. ERP on lihtsaltkasutatav, 

võimas ja paindlik tööriist mille saab ühendada teiste Engino osadega. Juhendist keiate kogu vajaliku 

informatsiooni robotite programmeerimise kohta koos illustreerivate näidetega, ERP kontrolleri põhiomadused, 

kuidas ERP tarkvara installeerida ja uuendada, ohutusnõuded, soovitused ja palju muud. Esmalt tutvuge allpool 
oleva ERP kirjeldusega: 

Patareid: Kontrolleri kasutamiseks tuleb sisestada 3 

uut AAA patareid. Avage patareipesa kaas kontrolleri 

tagaosas ristpeaga kruvikeeraja abil. Sisestage 

patareid, kontrollides et sisestaksite need õigetpidi. 

Sulgege patareipesa kaas ning kinnitage see kruviga. 

ERP MINI kontroller

MOOTORI PORDID

ON/OFF NUPP

Vajutage mootorite 

liigutamiseks 

vastupäeva.

MOOTORI  NUPUD                                                                            ANDURI PORDID

Välisseadmed ja pordid: erinevat tüüpi välisseadmed 

töötavad spetsiifiliste ERP kontrolleri portidega, nagu 

allpool näidatud. Lisaseadmed on olemas ERP PRO 
komplektis.

Välisseadmed               Ühenduspordid

Mootorid                                    A, B

Infrapunaandurid                              1, 2

LED valgus (müügil eraldi) A, B, 1, 2

Puuteandurid (müügil eraldi) 1, 2

RJ kaabli ühendus

Ohutusnõuded: Ärge kasutage koos erinevat tüüpi 

patareisid (alkaline, standardsed, laetavad). Ärge 

laadige mittelaetavaid patareisid. Ärge kasutage 

korraga uusi ja vanu patareisid. Eemaldage tühjad 

patareid seadmest. Kui seadet ei kasutata pikema 

aja jooksul, eemaldage selelst patareid. Ärge visake 

patareisid tulle. Ärge lühistage terminale. 

Vajutage mootorite 

liigutamiseks 

päripäeva.

MOOTORI NUPUD

PLAY NUPP

PROGRAMMINUPP

Ainult manuaalseks 
programmeerimiseks. 
Vajutage salvestamise 
alustamiseks. Kontroller on 
salvestusreziimil kui punane 

tuli vilgub. Salvestuse lõpus 
vajutage salvestuse 

mällusalvestamiseks uuesti 
nuppu. 

Vajutage üks kord 

programmi käivitamiseks. 

Vajutage ja hoidke 3 

sekundit, programmi 

kordamiseks silmusena. 

Mootor ei tööta kui lüliti on asendis O.

Asendiga II töötab mootor ERP kontrolleri suunas. 

Asendiga I on suund vastupidine. Mootorid ei vaja tööks 

eraldi patareisid. 

Paralleelne programmeerimine

ERP simulaator: see on spetsiaalne aken ERP tarkvaras, mis simuleerib tegeliku 

kontrolleri funktsioone digitaalsete nuppude abil füüsiliste nuppude asemel. Kui 

arvuti on ERPga USB kaudu ühendatud, saab kasutaja programmi salvestada ning 

jälgida visuaalset tagasisidet robotilt. 

Samal ajal programmi salvestamisega kantakse käsklused üle kahte teise aknasse: 
visuaalsete plokkidena Flow Diagrammi ning tekstiridadena Text Editori. 

Text Editor: kasutab “pseudokeelt” (mitte tegelikku programmeerimiskeelt), mis 

on loodud spetsiifiliselt ERP-le. Sellel on palju programmeerimisele sarnaseid 

termineid nagu START, END, IF jne, ning see on ideaalne tööriist tutvumaks 

keerulisema programmeerimisega, kuna see võimaldab programmi kiire ülevaate 

ning lihtsa muutujate muutmise. 

Flow diagramm: kui programm on manuaalselt kontrolleriga loodud, ei ole võimalik 

seda manuaalselt muuta või keerulisemaid programmeerimisomadusi lisada (näiteks 

tingimuslikud avaldused). Seda saab teha kasutades “Flow Diagrammi”, tarkvara 

põhilist programmeerimisfunktsiooni. Siin saab kasutaja programmeerida keerulisi 

käskluseid ning kasutada täielikult roboti võimeid. Seade on mõeldud järkjärguliseks 

üleminekuks füüsilisest manuaalprogrammeerimisest abstraktsesse tarkvarakontrolli, 

kohaldades uuenduslikku pöördprojekteerimise meetodit, kasutades “võta vastu” ning 

“saada” nuppusid!

Engino® Robotics Platform tarkvara kasutab visuaalset programmeerimist 

(sümbolite plokid teksti asemel), mis sisaldab innovatiivset pärast/koos eelmisega 

muutujat, mis võimaldab paralleelse funktsiooni. Kasutaja saab valida pärast 

võimaluse kui ta soovib käskluse täitmist kui eelmine käsklus on 

lõpetatud, või koos eelmisega kui soovitakse samaaegset täitmist. Paralleelselt 

töötavad plokid on ühendatud värvilise joonega. See muudab programmi palju 

vähem keeruliseks, kuna käskluste järjekord on selgem ja lihtsam formuleerida. 

Manuaalne programmeerimine: kasutaja saab salvestada mis tahes järjestuse 

käsklusi, kasutades “Program” nuppu, salvestada selle seadmesse ning üle 

vaadata “Play” nupuga. See programmeerimise esimene tase võimaldab suhelda 

õppematerjaliga füüsilisel tasemel, kasutades kõigile lastele tuttavat tegevust, 

nuppude vajutamist. Selline programmeerimine annab kohese nähtava 

tagasiside, võimaldades kasutajal muuta käskluste aega ja järjekorda piiramatu      

hulga katsetega. 

mini USB PORT arvutiühenduseks
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Manuaalne ERP programmeerimine

Masin mis täidab käsklustejada, ei ole veel tõeline robot; robot on seade mille saab programmeerida võtma vastu 

iseseisvaid otsuseid, sõltuvalt selle andurite kaudu saadud informatsioonist ümbritseva kohta. Siiski, manuaalne 

programmeerimine ei rakenda andureid. Loomaks keerulisemat programmi, mis kasutab muutujaid ja 

tajutehnoloogiat, peate installeerima 

Engino® Robotics MINI 1.3 tarkvara. Selle saate laadida alla veebilehelt:  www.enginorobotics.com .

1. Avage veebileht www.enginorobotics.com. 

Klikkige valikul “download software” ning valige “for

Windows". Valige ERP Mini 1.3 pakett. 

2. Klikkige “Install”.

3. Klikkige avanevas aknas “save”.

4. Leidke fail “setup.exe”, tehke sellel topeltklikk 

ning klikkige avanevas aknas “RUN”.

5. Installeerimise lõppedes tarkvara käivitub ning 

desktopile luuakse otsetee. 

setup

Juhend:

Ühendage 2 mootorit portidesse A ja B (mootorilüliti asendis II).

1. Vajutage salvestamise alustamiseks “Program” (punane tuli vilgub).

2. Vajutage mootori A vastupäeva nuppu 2 sekundit.                             

3. Vajutage mootori B päripäeva nuppu 2 sekundit. 

4. Vajutage samaaegselt mootori A päripäeva nuppu ja mootori B 

vastupäeva nuppu 3 sekundit. 

5. Vajutage salvestamiseks “Program” nuppu.                                          

6. Vajutage programmi käivitamiseks “Play” nuppu või hoidke seda all 

3 sekundit et käivitada programmi kordus silmusena (roheline tuli 

vilgub). 

ERP saab opereerida manuaalselt reaalajas, vajutades erinevaid nuppe. Manuaalse salvestamise alustamiseks 

vajutage üks kord “Program” nuppu, seejärel vajutage mootorite nuppe soovitud järjekorras, ükshaaval või 

ühekorraga. Iga samm salvestatakse ajaperioodiga nagu nuppu vajutatakse. Lõpetuseks vajutage uuesti “Program” 

nuppu, programm salvestatakse kontrolleri mällu. Vajutage programmi käivitamiseks “Play”; kui soovite programmi 

kordust silmusena, hoidke nuppu 3 sekundit. Märkus: seadme mällu slavestatakse vaid üks programm. 

ERP MINI tarkvara

Engino
Robotics “File”: programmi                
                                             loomine ja  
                                             salvestus,
                                             olemasoleva
                                             avamine,
                                             programmist
                                             väljumine.

Tarkvara 
uuendamiseks on 
vajalik 

internetiühendus. 

“Device” programmi 

saatmine 

kontrollerisse või 

programmi saamine 

kontrolleri mälust.

Mootori kiiruse 

muutmine ja IR 

andurite 

seaded. 

Salvestatud 

programmide 

failide 

avamine.

Hetke töö
kustuta-

mine.

GamePad

kontroller
Näita/peida 

ERP

simulaatori 

aken.

Näita/peida 

Text Editori 

aken. 

Hetke

programmi

salvestamine.

Ühendus 

arvutiga 

USB kaabli 

kaudu. 

Programmi saatmine või 

vastuvõtt ERP ja arvuti 

vahel. Need ikoonid on 

nähtavad kui USB ühendus 

on aktiivne. 

Avage enginorobotics 

veebileht et laadida alla 

info- ja õppematerjalid 

ning abi saamiseks oma 

programmi kohta. 

Patenteerimisel ERP tarkvara koosneb kolmest aknast: FLOW DIAGRAMM, kus saab plokke käsklustejada 

loomiseks vedada ja asetada; ERP SIMULAATOR, kus saab programmeerida samal viisil kui teeksite seda 

manuaalselt; ning TEXT EDITOR, kus saab vaadata ja muuta programmi lihtsas loetavas tekstiformaadis. 

ERP kontrolleri arvutiga ühendamiseks ühendage kaasasolev USB kaabel kontrolleri pordiga (alaosas) ja arvuti USB 

pordiga. Lülitage kontroller sisse, vajutades ON/OFF nuppu ning oodake mõni hetk, kuni arvuti installeerib seadme. 

Seejärel klikkige ühendamiseks ERP tarkvaras USB nupul. Märkus: ERP ei saa voolu ühendatud arvuti kaudu, ERP 

vooluallikaks on patareid. 

1

4

2

3

4

5 6

ERP MINI tarkvara installeerimine

ERP MINI tarkvarauuendus

ERP tarkvara teavitab kui saadaval on tarkvarauuendus. ERP

uuendamiseks peate määrama kontrolleri DFU (Device Firmware

Update) reziimi:

1. Lülitage kontroller välja ning ühendage USB kaudu arvutiga.

2. Vajutage ja hoidke “Program” nuppu. Seejärel vajutage üks kord

“ON-OFF” nuppu samas hoides “Program” nuppu (kõik tuled väljas).

3. Ooodake mõni sekund kuni ERP ühendub arvutiga.

4. Valige tarkvaras valik Update ning Update Firmware.

5. Klikkige update nupul. Tarkvara otsib internetist uusimat

tarkvaraversiooni. Klikkige uues aknas jätkamiseks Yes.

6. Eduka uuendamise korral kuvatakse vastav teade.

Flow diagramm

Põhimenüü
(selgitus allpool)

ERP simulaator

TextEditor
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Flow diagrammi programmeerimine

Informatsiooni kuvamiseks ja muutmiste teostamiseks saab kasutada hiirt: 

- Liigutage hiir soovitud ikoonile või plokile, selle kirjelduste ja märkuste nägemiseks. 

- Paremklikkige flow diagrammi plokil nende omaduste nägemiseks või muutmiseks. 

- Lisage või muutke plokkide järjekorda, neid vedades ja paigutades.

- Flow diagrammi saab lisada plokke vasakult küljelt ka neil topeltklikkides.

- Ebavajaliku ploki kustutamiseks vedage see lihtsalt prügikasti. 

Programmi loomiseks saate vedada plokid ekraani 

vasakult poolt ning asetada need põhiaknas “START” 

ikooni alla, või plokkidel topeltklikkida. Iga sisestatud 

ploki alla luuakse uus ruum (nool) järgmise sammu 

lisamiseks. Ikoonide järjekord määrab käskluste 

järjestuse. Tehes ikoonidel paremkliki, saab muuta iga 

käskluse muutujaid, näiteks pordi väljundit, kestust ja 

korda (koos või peale eelmist). Kui programm on 

lõpetatud, vajutage “Send program” nuppu ülemisel 

kontrollpaneelil ning programm saadetakse läbi USB 

ühenduse ERP kontrollerisse. 

Paremklikkige mõnel 

plokil selle muutujate 

nägemiseks ja 

muutmiseks, nt pordi 

olek, suund, viivitus, 

kestus, kiirus, peale/

koos eelmisega. 

Klikkige muutujate 

akna peitmiseks ülal 
paremas nurgas X.

Lisage plokid 

tingimuslku avalduse 

sisse, et luua käskluste 

järjestus mis 

aktiveeritakse kui 

anduri tingimused on 

vastavalt tõesed või 

väärad. 

Allpool on Flow diagrammi näidis koos muutujate ja 

plokkide kirjeldusega. Seejärel on selgitus 

infrapunaandurite konfiguratsioonist ning selle kohta 

kuidas määrata eelsalvestatud programmid 

spetsiifiliste robotimudelite jaoks. 

Lisainformatsiooni leiate ERP PRO versiooni 

juhendist, mille saab tasuta alla laadida Engino 

veebilehelt. Õppige tegevuse ning tingimusliku 

avalduse plokkide kasutamist, leidke erinevus viivitus 

muutuja ning tegevusetu ploki vahel, saage teadmisi 

kuidas kasutada Gamepadi, kuidas töötab peale/koos 
eelnevaga ning kuidas kasutada funktsioone loomaks 
alamprogramme. 

Tegevused: kasutage

neid plokke LED

valguse, mootori,

tegevuseta aja ning

sumistiheli

lisamiseks.

Kontroll: lisage need

plokid kordus avald-

useks ning kui,

samal ajal, kui/

muidu, korda kuni

tingimusliku avalduse

loomiseks . Lisada 

saab ka funktsiooni

ploki et luua alam-

programmi 

spetsiifilise jada 

salvestamiseks.
Movement: lisa ca 5-7 

cm sammud neljas 

suunas: ette, taha, 

vasakule ja paremale. 

Valige mitu korda iga 

plokki korrata. 

Vedage plokid 

kustutamiseks 

prügikasti.

Mahuta ekraanile   Zoom in Zoom out Kustuta kasutamata plokid               Paremklikkige 

“Start” ikoonil et 

muuta programmi  

korduste arvu ning 

määrata sellele 

kirjeldus.

Programmi osaks on 

ainult “Start”

ikooni alla 

paigutatud plokid. 

Infrapunaanduri seaded

Kui loote infrapunaandurit kasutava programmi, 

peate määrama selle oleku, nii et robot “teaks” millal 

reageerida tõese või väära avalduse kohaselt. Seda 

saab teha ainult ERP tarkvara kaudu. Asetage 

tingimuslik avaldus (kui, samal ajal jne) flow 

diagrammi sisse ning tehke selle omaduste 

nägemiseks paremklikk. Klikkige “Type” muutuja 

rippmenüül ning valige kahe tüübi IR seadete vahel: 

Liinijärgimine ja Objektituvastus, sõltuvalt sellest 

mida soovite robotit tegevat. 

Kontrollige et asetaksite korrektse anduri ikooni ERP 

simulaatori porti, vastavalt oma roboti seadistusele 

(infrapunaanduritele 1 või 2), ning valige vastav port 

avalduse menüüs. 

Seadistamine toimub spetsiaalses aknas. Selle 

avamiseks valige põhimenüüs “Settings” valikust 

“Sensor Configuration”. Valike avanevas aknas sama 

tüüpi seaded nagu tingimusliku avalduse plokis. 

Valige objekti tuvastuse konfiguratsiooni aknas 

korrektne port ning järgige juhendeid. “Asetage IR 

andur objekti ette mida soovite kalibreerida, soovitud 

käivituskaugusele. Hoidke mudel paigal ning klikkige 

allpool asuval kalibreerimisnupul. Seadistamine on 

lõpetatud kui kõlab ERP kontrolleri teavitusheli ning 

oranz valgus vilgub. Kui seadistus on ebaedukas, asub 
objekt liiga kaugel”.

Tähelepanu: samal ajal saab kasutada vaid ühte seadistusreziimi, liinijärgimist või objektituvastust. 

Suuremaks täpsuseks pidage silmas järgnevaid faktoreid. 1) Valgustus: seadistage andurid keskkonnas kus robotit 

hiljem kasutate, näiteks samasuguse valgustusega ruumis. 2) Peegeldus ja läbipaistvus: valgustpeegeldav objekt (nt peegel) 

toimib nagu see oleks valget värvi, läbipaistev objekt toimib nagu seda objekti ei eksisteeriks. 

Valige liinijärgimise seadete aknas korrektne port 

ning järgige juhendeid. Pidage silmas et see seade 

töötab ainult heledate värvidega, niisiis ärge kasutage 

konfigureerimiseks musta värvi. “Asetage IR andur 

heleda värvi kohale (näiteks valge) samal kõrgusel nagu 

andur tööle hakkab. Hoidke mudel paigal ning klikkige 

allpool asuval kalibreerimisnupul. Seadistamine on 

lõpetatud kui kõlab ERP kontrolleri teavitusheli ning 

oranz valgus vilgub”.

Olek TRUE aktiveerib IR anduri valgele värvusele.

Olek FALSE aktiveerib IR anduri mustale värvusele.

Olek TRUE aktiveerib IR anduri distantsidele mis 

on võrdsed või väiksemad kui käivituskaugus. 

Olek FALSE aktiveerib IR anduri distantsidele mis 

on suuremad kui käivituskaugus.
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Keerukustase

Mis on sisendid ja väljundid.

Kuidas robotit täiustada.                           

Kuidas robotit manuaalselt programmeerida.

Mis on flow diagramm.

Robootika koosneb kahest põhiaspektist: ehitus ja 

programmeerimine. Mõlema osaga saab eksperimenteerida 

tiivikumudeliga. Õppige kuidas muuta konstruktsiooni nii et see 

oleks tõhusam, seejärel programmeerige mudel manuaalselt 

kontrolleriga ning kasutage visuaalplokke ERP tarkvaras. 

Ehitamine ja programmeerimine

Õpime:                  ROBOTID
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Eelsalvestatud programmid                                                                                                                                                         Avasta:

ERP kontrolleris on eelsalvestatud programmid spetsiifiliste robotmudelite kontrollimiseks.

Kontrolleri määramiseks eelsalvestatud reziimi lülitage ERP välja, vajutage ja hoidke soovitud mootori nuppu all

(vt allpool millist valida, näidatud punase noolega) ning vajutage ON/OFF nuppu. Korrektsel teostamisel hakkab

roheline LED Play nupu ligidal vilkuma. Proovige seda funktsiooni, ehitades soovitud robotmudeli ning vajutage

selle liikuma hakkamiseks vastavat nuppu.

Lisanäiteid ja informatsiooni leiate veebilehelt:

www.enginorobotics.com/teaching_resources/examples

Näidisprogrammi vaatamiseks klikkige menüü üleval 

vasakul nurgas valikul “File” ning seejärel “Examples...”. 

Valige näidis vastavalt ehitatud mudelile. 

Näited, näidised ja lahendused

Liigutage tiiviku käivitamiseks 

ja selle tiirlemise kiirendamiseks 

kätt IR andurite kohal vasakult 

paremale. Aeglustamiseks ja 

peatamiseks liigutage kätt paremalt 

vasakule. Ehitusjuhend lk 7-9.

Heksapod väldib mõlemal küljel asuvaid 

takistusi. Kui andur käivitub, pöörab 
selle vastas asuv jalg tagasisuunas, 

põhjustades mudeli pöördumise kuni 
see liigub takistusest eemale. Kui 

mõlemad andurid on käivitunud siis 
seade peatub. Ehitusjuhend lk 10-15.

ERP eelsalvestatud reziimi 

käivitamiseks vajutage ja 

hoidke soovitud mootori 

nuppu all (näidatud 

nooltega) ning vajutage ON-

OFF nuppu. 

Heksapod                                                                                                                                               Tiivik

Engino® tiiviku mudel

Sisend

Mootor A

Lüliti 

asendis II

Harjutus 2. Ehitage 
teine tiivik mudeli 

vastasküljele ning 

ühendage teine 
mootor porti B.

Ehitusnäidis: 

7. Muutke flow dia-

grammi vastavalt

harjutusele 4.

Saatke programm      
ERP-i, klikkides “Send
Program” nuppu ja
kontrollige seda.
Salvestage
programm.

Harjutus 1. Vajutage ERP seadme nuppe (sisend) ning 

märkige mudeli tulemus lühidalt üles (väljund). 

Harjutus 3. Vajutage “Program” (punane vilkuv      

indikaator näitab salvestamist) ning seejärel vajalikke   

nuppe järgmise jada loomiseks: 

Ÿ tiivik A pöörleb päripäeva;

Ÿ tiivik B pöörleb päripäeva;

Ÿ mõlemad tiivikud pöörlevad samaaegselt vastassuundades. 

Vajutage salvestamiseks uuesti “Program” nuppu, 

seejärel vajutage kontrollimiseks “Play”. Kui vajutate ja 

hoiate Play nuppu pikemalt, käivitub programm 

silmustsüklina. 

Väljund

Vajalikud materjalid:

- Engino® Robotics MINI (STEM60).

- Arvuti allalaetud ERP tarkvaraga 

(www.enginorobotics.com).

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 7-9 ning ehitage tiiviku 

mudel. Kontrollige et kaablid oleksid 

ühendatud korrektsete portidega. Põimige 

kaablid teiste osade ümber nii et need ei 

jääks ette. Sisestage 3 AAA patareid ERP 

seadmesse ning vajutage seadme 

sisselülitamiseks On-Off nuppu.

2. Valige mootoril lüliti asend II ning 

proovige ERP mõlemat nuppu. Asendis O 

mootor ei tööta ja asendis I on suund 
vastupidine. Vajutage ERP nuppe (sisend) 
harjutuses 1 ning pange tulemused kirja 

(väljund). 

3. Täiendage mudelit järgides juhendit  

harjutuses 2.

4. Jätkake harjutusega 3 ja looge 

manuaalne programm kontrolleriga. 

5. Ühendage ERP USB kaabli kaudu 

arvutiga. Avage ERP tarkvara ning 

klikkige Connect USB.

6. Klikkige salvestatud jada arvutisse 

laadimiseks “Receive Program” nupul, 

luues selelga “flow diagrammi”. Harjutus 4. Paremklikkige flow diagrammis igal plokil 

järgnevate muudatuste tegemiseks. Lisavõimalusi (mootor, 

tegevuseta aeg), saab lisada vasakpoolsest menüüst.

Ÿ tiivik A pöörleb päripäeva 2 sekundit kiirusega 100;

Ÿ tiivik B pöörleb päripäeva 2 sekundit kiirusega 100;

Ÿ robot seisab 1 sekundi (kasutage tegevuseta aja plokki);

Ÿ mõlemad tiivikud pöörlevad samaaegselt samas suunas 

3 sekundit, A kiirusega 100 ja B kiirusega 40.

Ÿ programm peaks aktiveeruma vaid 1 kord. Paremklikkige 

start plokil ning muutke korduste arvu. 

Joonistage valgele 

paberile 1.5 cm paksune 

musta värvi teerada ning 

asetage roboti andurid 

joone mõlemale poole. 

IR andurid liiguvad oma 

poole rattaga ja peatavad 

selle liikumise mustale 

pinnale, fikseerides roboti 

liikumise mööda joont. 

Ehitusjuhend lk 2-6

Asetage käsi ukse 

avamiseks selle 

infrapunaanduri ette. 

Liikuge majja ja 

aktiveerige teine IR 

andur ukse sulgemiseks 

ning laeventilaatori 

käivitamiseks. 

Ehitusjuhendid leiate  

internetist.

Robot                                                                                                                   Automatiseeritud maja
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Keerukustase

Vajalikud materjalid:

- Engino® Robotics MINI (STEM60).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

- 4 x A3 valget kartongpaberit.

- Must kleeplint või must marker.

- 4 valget objekti tuvastuseks.

Tegevus:

1. Järgige juhendit lk 2-6 ning ehitage Robo 

mudel. Kontrollige et ühendaksite kõik 

rattad sama külje porti. 

2. Ühendage paberlehed kokku suureks 

valgeks ristkülikuks. Joonistage must ovaal 

1.5cm paksuse joonega, kasutades 

markerit või teipi (joonis paremal). Erineva 

raja joonise leiate ww.enginorobotics.com

(teaching resources osast).

3. Avage ERP MINI tarkvara ja järgige 

harjutust 1, ning looge valge järgimise 

programm. Selleks peavad kaks IR andurit 

olema suunatud allapoole.                  

Robot liigub valgel ning ei liigu              

mustal värvi pinnale, sel viisil                   

joont  järgides. 

4. Järgige harjutust 2 ning muutke Robo

objektituvastusrobotiks. Selleks suunake

IR andurid etepoole. Kui olete programmi

loonud, testige seda, asetades neli valget

objekti (andurite kõrgused) ning looge

nende abil kujuteldav ruut robotile

liikumiseks (vt joonis paremal).

Harjutus 1. Asetage arvutis korrektsed Robo mudelile 

vastavad ikoonid ERP simulaatorisse. Vedage ja paigaldage 

vajalikud plokid flow diagrammi, järgneva programmi 

loomiseks: 

Ÿ siis kui pordi 1 IR andur tuvastab valge värvi, pöörleb 

pordi A mootor päripäeva (edasi);

Ÿ siis kui pordi 2 IR andur tuvastab valge värvi, pöörleb 

pordi B mootor päripäeva (edasi). 

Kui olete vajalikud plokid paigaldanud, peate määrama 

infrapunaandurite seaded, nii et need tuvastaksid valge 

värvi. Selleks leiate lisainformatsiooni lk 16.

Selle programmiga 

järgib Robo musta 

joont. Oma 

programmi 

testimiseks 

asetage robot 

mustale ovaalile 

mille lõite ning 

kontrollige kas see 

liigub süüdatud 

tuledega ringi. 

Harjutus 2. Vedage ja paigaldage vajalikud plokid flow 

diagrammi järgmise programmi loomiseks: 
Ÿ Robo liigub edasi;

Ÿ kui see tuvastab valge objekti ühe või mõlema anduriga, 
siis robot peatub;

Ÿ 5 sekundi pärast keerab seade 90 kraadi paremale, järgmise 
objekti tuvastamiseks. 

Märkus: nurk on alati sama, 

seega on pööramiseks vaja 

vaid ühte programmi. 

Määramaks ühe või mõlema 
anduri objektituvastus, peate 

valima sobiva loogikavärava 
(JA või VÕI). Lisaks peate 
konfigureerima andurid 
uuesti, nii et need 
aktiveerivad seekord objek-
tituvastuse.

Kuidas kasutada infrapunaandureid 

SAMAS KUI ja KUI avaldustega.
Infrapunaandureid kasutatakse robotite juures sageli kahes         

Mis on loogikaväravad.
olulises rakenduses: valge ja musta värvi eristamisel ning

objektide tuvastamisel. Proovige mõlemaid viise ning õppige 

IR andurite seadete määramist ja SAMAS KUI tingimusliku 

avalduse ja loogikaväravate kasutamist.

SAMAS KUI avaldus ja loogikaväravad

Õpime:                 ROBOTID Avasta:

Keerukustase

Tegevus:

1. Järgige juhendit lk 10-15 ning ehitage 

Heksapod mudel.

2. Ühendage mudel USB kaabli kaudu 

arvutiga ning klikkige tarkvara USB nuppu. 

Kasutage harjutusi 1 ja 2 ning õppige 

kuidas kasutada ERP MINI simulaatorit.

3. Avage Gamepad aken, klikkides 

vastaval nupul ning kontrollige selle 

kaudu robotit. 

4. Pange tähele, et saavutamaks sirgjoones 

edasi või tagurpidi liikumist peavad jalad 

alustama liikumist samast asendist. 

Kui kasutatakse rattaid, sellist probleemi ei 

esine ning otse liikumine sõltub vaid 

mootorite kiirusest. Kas leiate veel 

probleeme jalgade kasutamisega? Pange 

need kirja harjutuses 3.

5. Programmeerige harjutuses 4 heksapod 

vältima mõlema külje takistusi. Selleks 

peate kasutama KUI tingimusliku      

avalduse plokki. Paremklikkige sellel        

selle omaduste muutmiseks ning     

sisestage vajalikud mootori plokid. 

Vajalikud materjalid:

- Engino® Robotics MINI (STEM60).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

Roboti liikumine on väga oluline ning mõnikord keeruline 

saavutada. Liikumiseks on erinevaid viise, sõltuvalt eesmärgist: 

mõnedel on rattad või rööpad, mõned kasutavad jalgu, samas 

kui teised lendavad propelleritega. Eksperimenteerige jalg-tüüpi 

liikumisega kasutades heksapod mudelit!

Õpime:                 ROBOTID

Roboti liikumine ja KUI avaldus           
Kuidas jalg-tüüpi robotliikumine töötab.  
Kuidas kasutada simulaatorit ja Gamepadi.

Kuidas kasutada infrapunaandureid KUI 
tingimusliku avaldusega. 

Avasta:

Engino® heksapod mudel

Harjutus 1. Vea ja aseta

välisseadmed (mootorid ja 

andurid) ERP simulaatori 

portidesse vastavalt 

heksapodi mudelile. Valige 

kahele andurile IR OBJECT, 

kuna vajate seda hiljem. 

Kujundage siin ka pildi 

plokid. 

Harjutus 2. Kontrollige heksapodi kasutades ERP MINI 

simulaatorit järgnevalt: 

Ÿ heksapod keerab paremale kasutades ühte jalga;

Ÿ heksapod keerab vasakule kasutades ühte jalga;

Ÿ heksapod liigub edasi mõlema jalaga;

Ÿ heksapod liigub tagasi mõlema jalaga. 

Märkus: edasi ja tagasi liikumiseks vajutage mõlema mootori 

nuppe samaaegselt. Selleks klikkige “multiple select” nupule, 

valige vajalikud mootorinupud ning klikkige seejärel “multiple 
record”.

Harjutus 3. Millised probleemid võivad tekkida, kasutades 

roboti liikumiseks rataste asemel jalgu? 

Harjutus 4. Looge järgnev programm, nii et heksapod väldiks 

mõlema külje takistusi:

Ÿ heksapod liigub pidevalt edasi;

Ÿ kui vasak IR andur tuvastab takistuse, liigub parem jalg 

tagasi ja vasak jalg edasi;

Ÿ kui parem IR andur tuvastab takistuse, liigub vasak jalg 

tagasi ja parem jalg edasi. 

Asetage vajalikud plokid KUI plokki. Lisainformatsioon kuidas 

määrata IR andurite seaded objekti tuvastuseks lk 16.

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

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

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

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

Engino®

Robo mudel
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Kuidas töötada statsionaarse robotiga.

Mis on KORDA avaldus.

Mis on KORDA KUNI tingimuslik avaldus.

Harjutus 1. Looge manuaalselt lihtne programm käe 

pöörlemiseks. Asetage robot põrandale ning vaadake mis juhtub 

kui programmi käivitate. Näete et ka alus pöörleb. Selle 

probleemi vältimiseks ühendage iga nelja nurga alla           

kollane jalg. Lisastabiilsuseks võite kasutada kleeplinti. 

Katsetage nüüd programmi uuesti. 

Roboteid on sageli näha tööstusettevõtetes, need mängivad 

olulist rolli tehaste tooteliinidel. Kõige sagedamini kasutatakse 

neid statsionaarse käe vormis mis liigutavad osasid ühest 

kohast teise, kasutades andurtehnoloogiat. Sarnase versiooniga 

saate eksperimenteerida, kasutades tvistermudelitit. 

Näide päriselust: tööstuslik käsi

ROBOTID
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Avasta:

22  

Õpime:

Engino®

Tvister mudel

Vajalikud materjalid:

- Engino® Robotics MINI (STEM60).

- Arvuti ERP tarkvaraga.                               

- Kleeplint ja 1 tühi kerge purk.

Tegevus:

1. Ehitage Tvisteri mudel juhendi järgi lk
16-21.

2. Statsionaarne robot tähendab et see on

alusele fikseeritud. Järgige harjutust 1, et

muuta mudel pöörlemisel stabiilsemaks.

3. Kordusülesannete teostamise täpsus on

programmeerimisel väga oluline. Järgige

kordustsükli loomisel harjutust 2 ja

kasutage “repeat” plokki.

4. Vahel on vajalik tsükli kordus kuni

anduri tingimused on täidetud. Järgige

harjutust 3 ja õppige selle saavutamist

kasutades “repeat until” plokki.

5. Statsionaarsed robotid järgivad sageli

rutiinse töö lõpuleviimiseks spetsiifilist viisi.

Selleks kasutatakse IR andurtehnoloogiat,

nii et robot saab liikumisel iseennast

korrigeerida. Kui ainsa meetodina

kasutatakse ükskõik kui täpset ajastust,

tekib roboti liikumisse peale paljusid

kordusi viga. Järgige roboti rutiinse töö
simuleerimisel harjutust 4.

Harjutus 2. Asetage arvutis tvisteri mudelile vastavad 

korrektsed ikoonid ERP simulaatorisse. Vedage ja asetage 

vajalikud plokid flow diagrammi järgneva programmi loomiseks:

Ÿ tvister peab pöörlema 1 sekundi ning seejärel sulgema ja 

avama oma käe. 

Ÿ korrake 5 korda. 

Märkus: muutke muutuja “start” plokis “forever” asemel “1”

ning kasutage programmi loomiseks “repeat” plokki. Kontrollige 

enne programmi käivitamist, et USB kaabel oleks mudeli küljest 

eemaldatud. 

Harjutus 3. Looge järgnev programm (käe haarats peab 

alustades olema avatud): 

Ÿ tvister pöörleb pidevalt kuni külgmine IR andur käivitub 

objekti või käe tõttu.

Ÿ kui mudel peatub ja kui selle käe IR anduri ette on asetatud

purk, siis haarats sulgub ja hoiab seda. 

Märkus: kasutage “korda kuni” plokki programmi esimese osa 

jaoks ja muutke kätt vajadusel paremaks haaramiseks. 

Harjutus 4. Asetage purk mudeli kätte ja looge järgnev 

programm: 

Ÿ tvister pöörab 180 kraadi vasakule, hoides purki.                          

Ÿ kui mudel peatub, laseb haarats purgi lahti. 

Ÿ seejärel pöördub tvister 180 kraadi paremale (tagasi 

algasendisse).

Ÿ kui asetada purk käe anduri ette, siis haarats sulgub ja hoiab 

seda ning kordab seejärel protseduuri (keerab 180 kraadi, 

vabastab purgi ning pöördub tagasi). 

Märkus: asetage kaks objekti (või kasutage kätt) keskmise 

anduri käivitamiseks selle mõlemale küljele. 

Kõik õigused kaitstud. 

Tarkvarauuenduste tõttu võivad mõned juhendi osad erineda. Uusim juhendi versioon on leitav 

veebilehelt www.enginorobotics.com . Lisainformatsiooni leiate ERP PRO versiooni juhendist. 
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