
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 robotite õppimiseks! Sealhulgas ERP kontroller, RJ 

kaablid, puudutusandur, kaks infrapunaandurit, kolm mootorit, viis LEDi ning USB kaabel ja lihtsaltjärgitavad 

juhendid. Juhend sisaldab detailset selgitust erinevate kasutatavate teaduslike printsiipide kohta ning komplekt 

võimaldab õppimist tegevuse kaudu. 
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lehekülge12 teooriat ja põnevaid fakte!
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See unikaalne haaratsiga mudel jäljendab 

päriselu tehaseroboteid mis on 

programmeeritud järgima määratud rada ning 

teostama erinevaid ülesandeid, näiteks 

kandma raskeid esemeid. Katsetage ja õppige 

silmustsüklite ning kaht erinevat tüüpi 

andurite kooskasutamise kohta. 

Ehita haaratsrobot
Selle vahva mudeliga saate õppida erinevaid viise 
kuidas kontrollida                                               

Engino® roboteid. Õppige kuidas kasutada 

GamePadi sõiduki liigutamiseks või kuidas  

programmeerida tõstukit juhtmevabalt objektide 

tõstmiseks, liigutamiseks ja mahapanekuks. 

Ehita tõstukrobot

Mis on silmustsüklid.

Kuidas kasutada KORDA KUNI avaldust.

Kuidas kontrollida robotit juhtmevabalt.

Muud digitaalse/manuaalse kontrolli tüübid.

See katserobot tutvustab teile põhilisi         

programmeerimismõisteid ja innovatiivset

Engino® Robotic platvormi (ERP)

kontrollerit. Lisaks võimaldab see katsetada

erinevate muutujate ja programmidega mille

saate luua manuaalselt või tarkvaraga.

Ehita eksperimentaalrobot

Mis on sisendid ja väljundid.

Kuidas robotit manuaalselt programmeerida.

Ehita humanoidrobot
Ehitage see vahva humanoidrobot ning kasutage 

selle topeltvõimalusi! Kasutades programmeeritavaid 

andureid suudab robot eristada musta ja valget värvi 

või tuvastada teelolevaid takistusi. Õppige 

infrapunaanduri kasutamist ja kalibreerimist nii et 

robot suudaks järgida joont või hoiatada takistuste 

puhul. 

Kuidas töötavad infrapunaandurid.

Mis on loogikaväravad ja SAMAS KUI avaldus.
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Lisajuhendid leiate veebilehelt: www.engino.com/instructions/stem70

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

ehitised & sillad

Newtoni seadused

päikesepatareid

lihtsad masinad

füüsikavahendite komplekt

arhitektuurikomplekt

lõbustuspargi komplekt

robootika pro komplekt

robootika mini komplekt
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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 robot 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 eksperimentaalne robot, dinobot, tõstuk, sõiduk, humanoid, haarats, maja või ülekäigurada.  

Lisaks leiate palju õppe- ja infomaterjale internetist!
  Unimate robotkäsi

Robotid ei saa eksisteerida ilma arvutiteta nende 
programmeerimiseks

Automaatsed seadmed leiti hieroglüüfides

Modernne replika Heroni "aeolipile" seadmest                                            Isaac Asimov (1920 - 1992) Kahte tüüpi Roomba robottolmuimejad

        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) 
Robot 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.



05  06

Roboti definitsioon

Robotite tüübid

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.

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.
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 kogemuste

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.

Robotjalgpallurid

Robotilised metroouksed puudutusanduriga

Robotkäsi mida kasutatakse autotootmisel

Robot- basseinipuhastaja

Lendav droonrobot

Virtuaalreaalsuse varustus



07  08  

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.

Kosmoseuuringud

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®

“Humanoidroboti”

mudel (lk 18-20) ning 

suunake IR andurid 

alla et järgida 

määratud teed, või 

suunake ette, 

tuvastamaks “ohtlikke”

objekte ning 

helihoiatusega 

märkuandmiseks. 

Liikumist saab 

suunata ka 

EnginoRobot BT

rakendusega läbi 

nutiseadme. 

Ehitage Engino®

“haaratsrobot” (lk 

21-25) ning pro-

grammeerige 

puuteandur 

objektide üles 

korjamiseks. 

Juhtige selle 

liikumist IR 

andurtehnoloogia 

abil. 

Engino® “automatiseeritud 

maja" mudel   

Engino® “humanoid” mudel

Marsi sõiduk “Curiosity”

Engino® “haarats” mudel

Engino®  

ülekäiguraja mudel

        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

Ehitus-    väljakutse

Ülekäigurada: liikluskontroll on liiklusohutuse oluline osa, seda kõikide liiklejate jaoks. Robotsüsteemid 

kontrollivad et iga foorituli oleks töös õigel ajal ja õiges järjekorras. Näiteks sebraga ülekäigul kus inimesed ületavad 

tänava puudutusanduri abil. Puudutusanduri vajutamine käivitab järgnevad 

tegevused: autode roheline tuli muutub kollaseks ja seejärel

punaseks, ning samal ajal lülitub jalakäiate fooris punane 

tuli roheliseks, lisaks kõlab teavitusheli. Peale määratud 

ajavahemikku aktiveerub vastupidine tegevusjärjekord 

ning foori tuled lülituvad taas tavareziimile. 

Ehitage lõbusa harjutusena Engino robotmudel 

"ülekäigurada" (lk 26-29) ning aidake jalakäial ületada tee 

ohutul viisil!  

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 ehitades 

Engino® automatiseeritud maja mudeli (lk 30-32).    

Määrake ukse ja ventilaatori liikumine kasutades IR või 
puuteandureid. 

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
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Nagu oleme nüüdseks näinud, on roboteid paljusid erinevaid tüüpe ning neid kasutatakse erinevatel ees-

märkidel. Põhimõtteliselt võib öelda, et inimesed suhtlevad robotitega igapäevaselt, seda ise isegi märkamata!

Kuigi roboteid on nii arvukalt, on neil kolm ühist komponenti: mehhaaniline vorm või struktuur, kontroller mis

sisaldab vajalikku riistvara ning mitmesugused välisseadmed ümbritseva keskkonnaga suhtlemiseks. Muidugi

vajavad robotid ka mingisugust vooluallikat, milleks kasutatakse kergemate ringiliikuvate robotite puhul sageli 

patareisid ning statsionaarsete ja raskete robotite puhul voolukaablit.

Robotikomponendid

Kontrollerid

Struktuur
Robotitel on spetsiifiline struktuuritüüp vastavalt nende 
funktsionaalsusele. Osad valitakse hoolikalt vastavalt soovitud 

omadustele, näiteks stabiilsus, painduvus, hea välimus, 
veekindlus jne. Tavaliselt leiavad insenerid inspiratsiooni 
loodusest, ning nende robootilised leiutised imiteerivad elu 

aspekte. Roboteid võib kategoriseerida vastavalt nende 

välimusele ning liikumisviisile. Sel juhul on meil järgnevad 

struktuuritüübid: 1) statsionaarsed robotid mis ei muuda oma 

asukohta, nt tehaste liinidel kasutatavad robotkäed. 2) 

ratastel liikuvad robotid ükskõik millise arvu kinnitatud 

ratastega või ka rööbastega. 3) jalgadel liikuvad robotid mis 

kujutavad inimest (humanoid) või looma (nt koera). 4) loom-

liikumisega robotid mis on võimelised ujuma, lendama või 

hüppama. 5) parvrobotid mis on lihtsa disainiga ning 

võimelised omavahel suhtlema, et täita keerulisi ülesandeid 
(nt silla ehitamine). 

Kontroller on roboti aju. See on põhiline töötlemisseade mis 

on ühendatud andurite ja kõigi teiste elektrooniliste osadega 

mis hõlmavad selle “loogikat ja meeli”. Robotkontrollerite 

arengus on kaks lähenemisviisi: a) bioloogiliste süsteemide 
imiteerimine ning b) tehisintellekt (Artificial Intelligence: 

A.I.). Esimene töötab leidmaks kuidas inimese aju töötab ning 

kuidas see põhjustab teatud tegevusi, rakendades selle 

teadmise robotitele. Teisest küljest, A.I. meetod uurib arvutit 
ning üritab imiteerida käitumist ennast läbi mehhaaniliste 
vahendite. 

Välisseadmed

Välisseadmed on seadmed mis on roboti töö tõhustamiseks ühendatud

mikrokontrolleriga kaablite (vahel ka juhtmevaba ühenduse) kaudu. Need

on robotitele vajalikud neile määratud ülesannete täitmisel ja ümbritseva

keskkonnaga suhtlemisel. Robotid saavad välisinformatsiooni läbi erinevat

tüüpi andurite. Seejärel tegutseb robot vastavalt, kasutades erinevat

seadmetekomplekti saatmaks informatsiooni tagasi keskkonda läbi

liikumise, heli, valguse jne. Neid nimetatakse aktuaatoriteks ning

efektoriteks. Välisseadmed võivad olla erineva kuju, suuruse, värvi ja

funktsioonidega, sõltuvalt eesmärgist roboti ehitamisel. Allpool on

näidatud erinevat tüüpi välisseadmeid: puute- ja kujutisandurid, liikurid

ning muud välisseadmed.

Puuteandurid: töötavad kesk-

konnaga füüsilise vasatstikmõju 

abil ning on tundlikud 

puudutusele ja vajutusele. 

Kasutatakse igapäevaselt näiteks 

nutiseadmete puutetundlike 

ekraanide juures. 

Kujutisandurid: kasutavad laine 

tehnoloogiat, mõõtmaks muutuseid

elektromagnetilises radiatsioonispektris. 

Viis kuidas valgus ja muud lained 

(infrapuna, sonar jne) erinevatelt 

objektidelt põrkuvad loob muutuse mida saab anduritega tuvastada ja 

mõõta. Sellist tehnoloogiat kasutatakse väga erinevatel viisidel: objektide 

(või elusolendite) tuvastamisest ja äratundmisest kuni liikumisanalüüsini ja 

isegi maastiku rekonstrueerimisel (näiteks hoone 3D kaardistus). Heaks 

näiteks kujutisandurite tehnoloogia täpsest tööst on ilma juhita sõidukid, 

mis töötavad täielikult andurite ja GPS tehnoloogia abil. 

Liikurid: need on kõige tavalisemad väljundseadmed (aktuaatorid), mis 

konverteerivad elektrilise või muu energiavormi liikumiseks. Tavaliselt 

eelistatakse elektrilisi mootoreid kerge koormusega pöörlevate rataste 

või ajamite puhul. Keerulisemad robotid kasutavad hüdraulist või 

pneumaatilist rõhku suuremaks jõuks ja täpsuseks (nt lineaarliikumine). 

Indikaatorid: robotid on varustatud LED indikaatoritega ning 

digitaalekraanidega erinevat tüüpi näitude ja hoiatuste kuvamiseks 

(näiteks vilkuvad tuled, tekst, pildid või animatsioonid). 

Muud: teised kasutatavad 

välisseadmed, mis saadavad või 

võtavad vastu informatsiooni. Näiteks 

mikrofon salvestab heli ja kõlar 

saadab heli uuesti välja. Wi-Fi seade 

kommunikeerub juhtmevabalt 

arvutite või teiste robotitega ülesande 

täitmisel (nt parvrobotid). 

          Kas teadsid?

Parvrobotid on tillukesed seadmed mis on 

samaaegselt ühendatud infrapunavalguse 

kaudu. Need robotid töötavad koos, et 

vormida erinevaid kujundeid või teostada 

keerulisi ülesandeid mida ei saa saavutada 

ühe seadmega, näiteks lõhe ületamine. Neid 
ehitatakse rohkearvuliselt, kasutades lihtsaid 

materjale, nende tootmiskulud on väikesed 

ning programmeerimiskäsklused lihtsad.  Neid 
luuakse peamiselt vastuste otsimiseks 

looduslike parvede füüsiliste seaduste kohta 

(linnud ja putukad), või meeskonnatöö 
dünaamika uurimiseks. 

Kontrolleri elektroonikakomponendid

Robotkäsi imiteerib haaret

Ratastel liikuv muruniiduk

Robotilise D3 printeri koostamisel 

kasutatakse erinevaid välisseadmeid

Robotkoera kujutisandurid

Statsionaarne meditsiinis kasutatav 
robot

Parvrobotite koostöö                          Nutiseadmed ühenduvad Wi-Fi kaudu Erinevat värvi LED lambid
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Programmeerimine

  Avaldused

        Kas teadsid?

Enamus roboteid on ülesandeid teostades 
inimestest palju aeglasemad! Seda 

sellepärast et robotid vajavad lihtsate 
otsuste tegemiseks suhteliselt palju aega, 
kuna nad kasutavad algoritme 
otsustusvalikute vahel liikudes. Isegi kiirete 

ja täpsete andurite kasutamisel on see 
probleem ikkagi olemas, kuni teadlased 
teevad radikaalsed muudatused 
algoritmide disaini, st leiavad viisi kuidas 
robotkontroller saaks ebavajalikud 

andmed kõrvale heita ning võibolla leida 

uuendusliku viisi otsuste vastuvõtmiseks. 

Avaldused kirjutatakse tekstiridadesse                                                                                                                                                                            ASIMO kõnnib aeglaselt algoritmide tõttu

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
programmeerimiskeeli, 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.

Tingimuslikud avaldused

Definitsiooni järgi on robotid võimelised tegema otsuseid vastavalt oma sisseehitatud programmile ja 

ümbritsevatele tingimustele. Andurite kaudu saab robot pidevalt informatsiooni teda ümbritsevast keskkonnast. 

Kui määratud väärtus on saavutatud ning eelmääratud tingimus on tõene (nt infrapunaandur tuvastab musta värvi), 

siis programmisisene käskluste jada juhendab robotit midagi tegema (nt LED tuli süttib). Neid juhendeid 

nimetatakse tingimuslikeks avaldusteks, kuna avaldus täidetakse ainult juhul kui vastavad tingimused on täidetud. 

Tingimused baseeruvad Tõene või Vale (jah või ei) otsusel mis tuleneb tavaliselt Boolean loogikast ja Boolean      

agebrast, st et robot sooritab tegevuse või mitte, nendest kalkulatsioonidest lähtuvalt. 

Tingimuslike avalduste tüüp ja arv erineb erinevates 

programmeerimiskeeltes veidi, kina neid kasutatakse erinevatel 

eesmärkidel. Robootikas on palju tingimuslike avalduste tüüpe

mis katavad otsusetüübid mille robot peab langetama. 

Kahte neist on lühidalt kirjeldatud allpool. 

Kui...Siis...Muidu tingimuslik avaldus: põhineb määrangul 

et kui tingimus on tõene siis teostab robot määratud 

tegevuse; Muidu peab robot teostama erineva tegevuse. 

Näiteks: kui infrapunaandur tuvastab musta värvi, siis pöörleb 

päripäeva, vastasel juhul vastupäeva. 

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

Samas kui tingimuslik avaldus: kui tingimus on tõene,

teostab robot määratud järjestuse, seega järjestus töötab

peatumata, tsükkelsilmuses. Kui tingimus ei ole enam

tõene, siis teostatav järjestus peatub. Näiteks: vajutades

puuteandurit, lülitub LED valgus sisse. Kui andur vabastatakse,

Igaüks kes soovib arvutiprogrammi luua, peaks valima siis lülitub LED valgus välja.

programmeerimiskeele väga hoolikalt, kuna

need on loodud ja neid kasutatakse erinevatel põhjustel.

Tavapärasemad kõrgtasemelised programmeerimiskeeled:

Ÿ C++ ilmselt enimkasutatav kuna seda kasutavad

paljud rakendused.

Ÿ Java kasutatakse seadmega kuhu on installeeritud

Java Virtual Machine (JVM), süsteemist sõltumata.

Ÿ Javascript kasutatakse tegevuseks kasutaja arvutis

võrguserveri asemel.

Ÿ Pythonit peetakse üheks lihtsamalt õpitavaks

programmeerimiskeeleks.

HTML keelt kasutatakse veebilehtede loomiseks

Programmeerimine                                                                         TÕENE                          VALE
A

B C

KUI (A=TÕENE)

Siis B

Muidu C

Lõpeta KUI

TÕENE

VÄÄR
A

B

Kui (A=TÕENE)

Teosta B

Lõpeta kui

“Samas kui” tingimusliku avalduse diagramm

“Kui...siis...Muidu” tingimusliku avalduse diagramm

Engino® Robotics tarkvaras saate lisada tingimuslikud   

avaldused, kasutades KUI, SAMAS KUI, KORDA KUNI ning

KUI/MUIDU plokke. Lisaks saab avalduse jada korrata, 

kasutades “REPEAT” plokki või “repeat” muutujat; 

tsükkelkorrata kogu programmi “start” plokiga või 

kasutades “function” plokki. 
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Loogikaväravad                                                                                                                        Manuaalne programmeerimine

Loogikavärav on Boolean algebra rakendus 

elektroonikas. Boolean algebral on kaks väärtust: 1 

väärtusele TÕENE ja 0 väärtusele VÄÄR. Kasutatakse 

kolme tegevust: JA, VÕI ning EI. Enamusel 

loogikaväravatel on kaks sisendit mille tulemuseks 

on üks väljund. Kõigi andmete kombinatsiooni saab 

väljendada läbi seitsme põhilise loogikavärava: JA, VÕI, 

XVÕI, EI, NJA, NVÕI ning XNVÕI. Need tulemused 

aitavad robotil otsustada millist avaldust järgida.  

Loogikavärav JA: Kui mõlemad sisendid on “tõesed” 

siis väljund on “tõene”. Vastasel juhul on väljund 

“väär”, nagu näidatud kõrvalolevas tabelis (“tõene” 

väärtus on 1, “väär” väärtus on 0). Praktilisema 

näitena, saate kasutada näiteks JA väravat kui soovite 

mõlema anduri poolset musta värvi tuvastust selleks 

et robot pööraks. Kui mitte kumbki, või üks andur, 

musta värvi ei tuvasta, siis robot ei pööra. 

Loogikavärav VÕI: Kui üks või mõlemad sisendid on 

“tõesed” siis väljund on “tõene”. Ainult juhul kui 

mõlemad sisendid on “väärad” on väljund “väär”, nagu 

näidatud kõrvalolevas tabelis. Võrreldes eelneva 

näitega, saate kasutada VÕI väravat kui soovite et 

robot pööraks kui üks või mõlemad andurid 

tuvastavad musta värvi. Kui ükski andur musta värvi ei 

tuvasta, siis robot ei pööra. 

 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.

JA loogikavärav

VÕI loogikavärav

Sisend 1          Sisend 2            Väljund

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Sisend 1          Sisend 2            Väljund

0 0 0

0 1 1 Õpetusseadme kasutamine

Masin mis kasutab manuaalset programmeerimist

Paralleelne programmeerimine

Peale/Koos Eelmisega muutuja                                                                                                                                      Manuaalne programmeerimine kasutades ERP

Väga sageli peavad robotid täitma ülesandeid samaaegselt, näiteks pöörama rattaid, liigutama käsi ja süütama 

LEDid. Seepärast ei ole käskluste lihtsalt järjest sisestamine piisav vajalike tegevuste teostamiseks. 

Programmeerijad kasutavad erimärke, loomaks programmi mis sisaldab paralleelseid käsklusi. Kuid see ei ole 

lihtne ülesanne, kuna robotite programmeerimiskeeled on komplekssed ning nõuavad parallelismi kasutamiseks, 

sageli paljude korratud tekstiridadega, spetsiaalseid erioskusi.  

Üks suur eelis Engino® Robotics platvormi tarkvara puhul on see, et see

võimaldab kasutada paralleelset programmeerimist väga lihtsalt! Tarkvara

kasutab visuaalprogrammeerimist (teksti asemel plokid), mis sisaldab

innovaatilist Peale/Koos Eelmisega muutujat, võimaldades kasutada 

paralleelfunktsioone. Kasutaja saab valida “peale eelmist” kui soovitakse 

käskluse teostamist peale eelmise käskluse täitmist, või “koos eelmisega”

kui soovitakse käskluste täitmist samaaegselt. 

Paralleelselt töötavad plokid liidetakse kokku värvilise joonega. See vähendab

suuresti programmeerimise keerulisust, kuna käskluste järjekord on selgem 

ja lihtsam formuleerida. Lisatavate ooteaja ja kestuse muutujatega saab iga

käskluse käivitada ja lõpetada igas soovitud järjekorras ja ajal. 

JA sümbol VÕI sümbol

1 0 1

1 1 1  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

mehhaanilise üldotstarbelise arvuti jaoks.

         Augusta Ada King (1815 - 1852)



Engino® Robotics filosoofia

Viis programmeerimismeetodit

Paralleelne programmeerimine

Engino® Robotics Platvorm (ERP) on spetsiaalselt loodud koolilastele, arvestades uusimaid tehnoloogilisi trende 

ning uusimaid pedagoogilisi õppeprintsiipe. Intellektuaalsele arengule lähenetakse spiraalselt, aidates õpilastel 

rekonstrueerida nende olemasolevate teadmiste põhjal loodud ideid ühendatuna uue informatsiooniga,  

kõrgemate konseptsioonide omandamise ja järgmisele tasemele tõusmisega. Innovaatiline ERP kontroller koos 

patenteeritud ERP tarkvaraga on ideaalsed ICT õppeks, võimaldades kasutada erinevaid programmeerimis-
tasemeid lõbusal ja väljakutseid pakkuval viisil.

Kaks innovatiivset ideed muudavad patenteerimisel Engino® Robotics platvormi unikaalseks õppevahendiks! 

Kõigepealt, ERP võimaldab viite omavahel ühendatud programmeerimisviisi, nii et kasutajad saavad valida

endale sobivaima, vastavalt vanusele ja oskustele. Iga meetodit on lühidalt alljärgnevalt kirjeldatud, ning pikemalt 

järgnevatel lehekülgedel programmeerimisnäidetes. Teiseks, paralleelne programmeerimine (ülesannete 

täitmine samaaegselt) on lihtsam kui kunagi varem, kasutades uut Peale/Koos Eelmisega muutujat igas ERP 
tarkvara plokis. 

 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.

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.

Tänu modernse 

tehnoloogia võimalustele 

on ERP kontrollitav ka 

nutiseadmete kaudu 

(mobiil või tahvel), mis 

töötavad Androidi või iOs 

baasil. Kasutaja saab 

laadida alla tasuta 

rakenduse  EnginoRobot 

BT app, mis on saadaval 

nii Google Play kui Apple 

Store lehtedel. Äpp 

kujutab endast 

kontrollerit mida saab 

kasutada juhtmevabalt, 

peale seda kui ERP on 

ühendatud nutiseadmega 
Bluetoothi kaudu. 
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Manuaalne ERP programmeerimine

ERP simulaator

Flow diagramm

Text Editor Nutiseadme rakendus

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.

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.

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

mille saab ühendada erinevate välisseadmetega: mootorid, valgustid ja andurid. ERP on lihtsaltkasutatav, võimas

ja paindlik tööriist, mille saab ühendada teiste Engino osadega! Juhendis leiate kogu vajaliku informatsiooni

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

installeerimise ja uuendamise juhendi ning palju muud. Esmalt tutvuge allpool oleva ERP kirjeldusega.

Patareid: Kontrolleri sisselülitamiseks peate sisestama 

6 uut AA patareid (töötab ka kolme järjest üles või alla 

sisestatud patareiga). Avage patareikaas kontrolleri 

tagaküljel ristpeaga kruvikeeraja abil. Sisestage 

patareid, kontrollides et sisestaksite need õigetpidi. 

Sulgege patareikaas ja kinnitage kruviga. 

ERP kontroller

Manuaalne ERP programmeerimine

MOOTOR VÕI LED PORDID

USB PORT

arvuti-

ühenduseks.

ON/OFF

NUPP

Vajutage mootorite 

liigutamiseks 

päripäeva.

ANDURI VÕI LED PORDID                                                                                                                      ANDURI VÕI LED PORDID

 LED NUPP         LED NUPP

MOOTORI NUPUD

Vajutage 

ühendatud LEDi 

sisselülitamiseks.

Vajutage 

ühendatud LEDi 

sisselülitamiseks.

OOTEAJA NUPP            SUMISTI NUPP

Vajutage heli

esitamiseks.

Välisseadmed ja pordid: erinevat tüüpi 

välisseadmed töötavad ainult ERP 

spetsiifiliste portidega: 

Välisseadmed      Pordid

Mootorid                     A, B, C

LED tuled 1, 2, 3, 4, A ,B, C

Puuteandurid 1, 2, 3, 4

Infrapunaandurid                 2, 4

7

2

4

3 5

6 8

1

Ühendage RJ

kaabel siia

Ühendage RJ 

kaabel siia

Ühendage RJ 

kaabel siia

Ohutusnõuded: Ärge kasutage koos erinevat tüüpi 

patareisid. Ärge laadige mittelaetavaid patareisid. 

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Kui 

seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage 

sellest patareid. Ärge visake patareisid tulle. Ärge 

lühistage patareiterminale. 

Juhend:

1. Vajutage salvestuse käivitamiseks “Program” nuppu 

(süttib vilkuv punane indikaator). 

2. Hoidke vajutatuna mootori 1 päripäeva liikumise 

nuppu (pordis A) 3 sekundi jooksul. 

3. Hoidke vajutatuna LED 1 (pordis 1) nuppu 5 

sekundit.

4. Hoidke vajutatuna mootori 2 vastupäeva liikumise 

nuppu (pordis B) 3 sekundi jooksul. 

5. Hoidke vajutatuna LED 2 (pordis 3) nuppu 5 

sekundit. 

6. Vajutage salvestamiseks üks kord “Program” nuppu.

7. Vajutage programmi käivitamiseks “Play” nuppu. 

8. Peale programmi lõppu võite selle tsükkelkorduseks 
vajutada ja hoida 3 sekundi jooksul “Play” nuppu. 

Märkus: vaheaega nuppude vajutamise vahel ei 

salvestata. Kui programm on käivitatud, 

järgnevad käsklused üksteisele ilma 

vahepausideta. Kui soovite määrata ooteaja 

sammude vahele, kasutage selleks “Idle Time” nuppu. 

Ooteintervall salvestatakse nii pikalt kui kaua nuppu 

vajutate. 

Vajutage 

mootorite 

liigutamiseks 

vastupäeva.

MOOTORI NUPUD

PROGRAM NUPP   PLAY NUPP

Ainult manuaalseks

programmeerimiseks. Vajutage

salvestamise alustamiseks.

Salvestusreziimis vilgub 

punane tuli. Lõpetades vajutage

mällusalvestamiseks uuesti 

sama nuppu.

Vajutage programmi 

käivitamiseks üks kord. 

Programmi 

tsükkelkorduse 

käivitamiseks vajutage 

ja hoidke 3 sekundi 

jooksul. 

Bluetooth peab olema seadme välja 

lülitamiseks välja lülitatud. Lisaks kontrollige 

et USB kaabel ei oleks ühendatud.

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 salvestatakse vaid üks programm.

Salvestusnäide 2: ERP võimaldab lisaks mitmete 

käskluste esitamise samaaegselt. Näiteks võite 

vajutada kahte või rohkemat nuppu samaaegselt ning 

need töötavad koos. Korrake sama harjutust nagu 

näites 1, kuid seekord määrake käsklused 2 ja 3 

samaaegselt. Seejärel vajutage ja hoidke sumistinuppu 
2 sekundit; siis vajutage “Idle Time” nuppu 5 sekundit 
ja jätkake korraga käsklustega 4 ja 5. Lõpetuseks 
salvestage ja käivitage programm (käsklused 6, 7 ja 8).

TÄHELEPANU:

Sellel nupul on kaks funktsiooni:

- ooteaja lisamine manuaalprogrammeerimisel;

- vajutage üks kord Bluetooth aktiveerimiseks kui 

kontroller on sisse lülitatud (kuid mitte 

salvestus- või esitusreziimil). 

Avage EnginoRobot BT äpp, leidke ERP 

Bluetooth võrk ja ühendage. Märkus: kui ERP ei 

ühendata ühegi Bluetooth seadmega 1 minuti 

jooksul, lülitub see energia säästmiseks välja. 

Salvestusnäide 1: Ühendage 2 mootorit portidesse A ja B ning 2 LED valgust portidesse 1 ja 3. Välisseadmed 

töötavad niikaua kui nuppe vajutatakse. Võite vajutada ka sumistinuppu. Programmi jaoks peaks mootor pordis A 

liikuma päripäeva 3 sekundit, LED pordis 1 süttima 5 sekundiks, mootor pordis B liikuma vastupäeva 3 sekundit 

ning LED pordis 3 süttima 5 sekundiks. 

Mootor ei tööta kui lüliti on 

asendis O. Asendis II töötab 
mootor ERP kontrolleri 
suunas. Asendis I on suund 
vastupidine. Mootor ei vaja 

tööks eraldi patareisid. 
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ERP tarkvara installeerimine

ERP saab programmeerida manuaalselt või kasutades kaasasolevat Engino® tarkvara. Manuaalne

programmeerimine ei tööta anduritega. Masin mis teostab ülesandeid ihtsalt käsklusi järgides ei ole veel tõeline

robot; tõeline robot on programmeerituna võimeline vastu võtma iseseisvaid otsuseid vastavalt andurite kaudu
saadud informatsioonile. Sellise programmi loomiseks peate installeerima

Engino® Robotics Pro 1.3 tarkvara, mille saate alla laadida veebilehelt:

                                                                                                                                 www.enginorobotics.com .

1. Avage veebileht

www.enginorobotics.com .

Klikkige valikul “download

software” ning valige

“for Windows” ja seejärel

“Engino Robotics PRO 1.3”.

Androidi ja iOS jaoks saate

laadida alla EnginoRobot

BT äpi manuaalkontrolliks, kuid

see ei võimalda kasutada

visuaalprogrammeerimist Flow

diagrammi või Text editori
kaudu.

5. Valige arvutis ERP tarkvaras valik “Update” ning 

klikkige “Update Firmware”. Avaneb hüpikaken. 

6. Klikkige “update firmware”. Tarkvara otsib 

internetiühenduse kaudu uusima tarkvaraversiooni ja 
kuvab uues avanevas aknas versiooninumbri. Valige 

jätkamiseks “Yes”.

7. Uuenduse lõppedes kuvatakse vastav teade 

ekraanil ning kõlab teavitusheli kontrollerist. 

ERP tarkvara

“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.

2. Klikkige “Install”.

3. Klikkige avanevas aknas “save”.

4. Avage kaust “downloads” (või kaust kus teie

allalaetud failid asuvad) ning leidke fail “setup.exe” .

ERP tarkvara installeerimise alustamiseks 

topeltklikkige failile ning vajutage avanevas aknas 

“RUN”.

5. Installeerimise lõppedes käivitub programm 

automaatselt ning desktopile luuakse vastav ikoon. 

Tarkvarauuendused

ERP tarkvaratiim töötab pidevalt tarkvara 

täiustamisega ning uute funktsioonide lisamisega. 

Kui olete kontrolleri ERP tarkvaraga ühendanud, 

klikkige USB nupule nägemaks kas uus 

tarkvarauuendus on saadaval. Uuendamiseks 

määrake kontrolleri DFU (Device Firmware Update) 
reziim:

1. Lülitage kontroller välja vajutades ON-OFF nuppu 

(kõik LEDid kustuvad). 

2. Ühendage kontroller läbi USB arvitiga. 

3. Vajutage ja hoidke “program” nupp all. Vajutage 

samal ajal üks kord “ON-OFF” nuppu. ERP seade on 

nüüd  DFU reziimil, oranz ja roheline valgus põlevad 

poole tugevusega. 

4. Oodake paar sekundit kuni arvuti ühendub ERPga. 

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, selle

vooluallikaks on patareid.

setup

Engino
Robotics P....

Flow diagramm

Põhimenüü
(selgitus allpool)

ERP simulaator

TextEditor
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ERP simulaatori programmeer-
imine
Simulaatori liides on samasugune nagu tegelik seade. 
Klikkige hiirega nuppudel samal viisil nagu 

programmeerides füüsilist seadet. Simulaatoril on 

mõned lisavõimalused. Kuna see on reaalajas 

ühendatud teiste akendega, näidatakse muudatus 

ühes aknas ka teistes akendes, võimaldades lihtsamini 

muudatusi teha. Tähelepanu: esmalt seadistage 
simulaator samal viisil nagu ehitasite roboti, 
vedades mootori, LED valguse ja andurite ikoonid 
vastavatesse portidesse. 

Ülekanne ERP simulaatorist Flow diagrammi:

Üks simulaatori suurtest eelistest on see, et see 

võimaldab luua programmi väga lihtsalt, klikkides 

käskluste nuppudele. 

Kui klikite simulaatori nuppudel salvestusreziimil 

(näiteks “Mootor 1”), näete et Flow diagrammi START 

nupu alla luuakse automaatselt ikoon. Kui klikite teisel 

nupul (näiteks “Led 1”), ilmub järgmine ikoon eelmise 

alla, luues visuaalse käsklustejada. Flow diagrammi 

ikoonid võimaldavad muuta iga ploki parameetreid, kui 

teete neil paremkliki. 

Salvestusnäide 3:

Ühendage kolm mootorit portidega A, B ja C, ning 

kaks LEDi igasse porti Led 1 (port 1) ning Led 2 (port 

3). Klikkige salvestamiseks “Program” ning näete et 

kõik sammud salvestatakse automaatselt Flow      

diagrammi. Seejärel saab kirjutatud programmi 

salvestada või kontrollerisse laadida, kasutades "File" 

menüü käsklusi. 

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.
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TextEditor programmeerimine

Text Editor on unikaalne Engino® ERP tarkvara funktsioon. Text Editoris ei saa programmi nullist luua, kuid saate

siin vaadata ja muuta juba olemasolevat programmi, mis on loodud sobivas pseudokeeles. Tekstkäsklused luuakse

automaatselt kui veate ja asetate ikoone Flow diagrammis või vajutate simulaatori nuppe. Iga rida kirjeldab iga

plokki samas järjekorras nagu Flow diagrammis ning saate muuta mõndasid muutujaid rippmenüüdes (nt ooteaja

määramiseks) või sisestades väärtuse (nt kiirus). Need muutused mõjutavad Flow diagrammi ja seega programmi.

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 näete Flow diagrammi näidist koos kõikide
muutujate ja plokkide kirjeldusega. Lisainformatsiooni

leiate järgnevatelt lehekülgedelt.

Juhend:

1. Klikkige “Program” nupul.

2. Klikkige mootori 1 pordis A vastupäeva nupul 1 

sekund. 

3. Klikkige “ooteaja” nupul 2 sekundit.

4. Klikkige “mitme valiku” nupul ülamenüüs.                  

5. Klikkige valikutel mootor 2 port B päripäeva 

liikumine, mootor 3 port C vastupäeva liikumine ja 

LED 2 pordis 3. 

6. Klikkige “mitme valiku” nupul ülamenüüs 4 

sekundit. 

7. Klikkige “sumisti” nupul 1 sekund.

8. Klikkige “saada” nupul programmi laadimiseks 

kontrollerisse läbi USB ühenduse. 

9. Klikkige programmi kontrollimiseks “Play” nupul. 

Android ja iOS rakendused
Installeerige tasuta allalaetav                   

EnginoRobot BT äpp, mille leiate

Google Play või Apple Store lehelt. 

Rakendusega saab kasutada tegelikku

ERP seadet. Kasutamiseks peate 

ühendama kontrolleri oma                         

nutiseadmega Bluetooth ühenduse 

kaudu. Vajutage ERP “idle time” nuppu

kui see on sisse lülitatud, avage 

rakendus ning ühendage seade

ERP Bluetooth võrguga. 

3

2

4

5

5

5

6

7
91

Tegevused: kasutage 
neid plokke LED 
valguse, mootori, 

tegevuseta aja ning 
sumistiheli

lisamiseks.

Kontroll: lisage need 

plokid kordus 

avalduseks ning kui, 

samal ajal, kui/

muidu, korda kuni 
tingimusliku 
avalduse loomiseks. 
Lisada saab ka 

funktsiooni ploki et 
luua alamprogrammi
spetsiifilise jada 
salvestamiseks.

Asetage hiir mõne 
ikooni kohale et 
kuvada soovitused ja 
kirjeldused. 

Vedage plokid 
kustutamiseks 

prügikasti.

Mahuta ekraanile   Zoom in Zoom out Kustuta kasutamata plokid               Paremklikkige 

“Start” ikoonil et 

muuta programmi 

korduste arvu ja 
                                                                                                                                       määrata selle 

kirjeldus. 
Ainult “Start”

ikooni alla asetatud 

plokid on programmi 

osad. 



Gamepadi saab kasutada kahe mootori-

pordi (A, B, C) samaaegseks kontrollimiseks. 

Selle lubamiseks ühendage esmalt oma 

arvuti USB kaabli kaudu robotiga ning

klikkige “USB” ikoonil. Seejärel klikkige “GamePad” 

ikoonil mille leiate põhimenüüst. Leidke GamePad 

aknas “Ports” menüü ning valige portide paar mida 

soovite kontrollida: A-B või B-C või A-C. Süsteem 
lukustab valiku ja kui soovite teise paari valida, peate 

esmalt eelmise valiku märgistuse kustutama. Roboti 

kontrollimiseks klikkige nooltel või kasutage klaviatuuri 
nooli. Klikkides programminupul, saate iga sammu 
salvestada ja saata selle samal ajal Flow diagrammi. 
GamePad on kasulik olukordades kus soovite 

robotsõidukit liigutada lihtsal viisil, ilma mootorite 

pöörlemissuundadele mõtlemata. 

Funktsioon on alamprogramm spetsiifilise käskluste 

järjestusega. See on põhimõtteliselt programm 
prorgammis, mida saab salvestada, muuta ja korrata. 

Funktsioonid võivad olla väga kasulikud kui soovite 

lisada tegevuse kiirelt (näiteks rattad liiguvad edasi),
ilma vajaduseta lisada plokke ja muuta muutujaid iga 
kord uuesti. 

Funktsiooni lisamiseks vedage lihtsalt 

“funktsiooni” plokk vasakult küljelt Flow 

diagrammi. Tehke plokil selle valikute 

avamiseks paremklikk. Juba salvestatud 

funktsioone näete rippmenüüs või otsinguga, 

klikkides “Open from drive” nuppu. Alaprogrammide 

kuvamiseks tekstina klikkige “Quick view” nuppu või 

klikkige endakirjutatud kirjelduse nägemiseks        

“Description” nuppu.

Klikkige funktsiooni muutmiseks “Edit” nuppu või uue 

loomiseks “New Function”. Uues aknas on samal viisil 

kasutatavad samasugused plokid nagu 

põhiprogrammis. Lisaks on eraldi alamprogramm 

TextEditor. Kui olete muutmise lõpetanud, salvestage 

funktsioon klikkides salvestusikoonil ning väljuge 

alamprogrammi aknast tagasi põhiekraanile. 

Erinevuseks “funktsiooni” ja “korduse” avalduse vahel 
on see, et funktsiooniprogrammis saate lisada 

tingimuslikke avaldusi (näiteks KUI ja SAMAS KUI), aga 
kordusavalduses saate lisada ainult tegevusplokke 

ning määrata korduste arvu.

Peale/koos eelmisega muutuja

Nagu eelnevalt mainitud, Engino Robotics on loonud 

innovaatilise viisi paralleelprogrammeerimiseks (robot 

teostab mitmeid ülesandeid samaaegselt). Selleks tehke 

paremklikk mõnel plokil prorgammis ning avage tabel 

kõigi selle muutujatega. Tabelist leiate “Peale/Koos 

eelmisega” muutuja. vaikimisi on valikuks määratud  

“Peale eelmist”, mis tähendab et käsklus (plokk) 

teostatakse peale eelmise käskluse täitmist. Kui soovite 

et käsklus täidetakse samaaegselt eelnevaga, märkige 

valik “Koos eelmisega”. Koostöötavad plokid märgitakse 

värvilise joonega. Selle seadistusega saate määrata 

korraga täitmiseks nii palju plokke kui soovite, 

Viivituse muutuja ja ooteaja plokk

“Viivituse” muutuja on täpsem seade kui ooteaja plokk. 

Ooteaja plokk määrab lihtsalt ajaperioodi mille jooksul 
kontroller ei tee mitte midagi, ooteaeg algab eelmise 

käskluse täitmise lõppedes. “Viivituse” muutuja töötab 

sarnaselt eelmisega kuid omab lisavõimalusi. Näiteks 

kui käsklus on määratud "peale eelmist" viisil, siis 

töötab viivituse muutuja täpselt samal viisil kui ooteaja 

plokk. Kuid, kui uus käsklus on määratud viisil "koos 

eelmisega", siis viivitus lükkab vastava käskluse alguse 

edasi samas kui teised töötavad paralleelselt. 
Viivitusaja algus algab samal ajal kui "koos eelmisega" 
jada. 

Tegevused                                                                                                                          Funktsiooniplokk

GamePad

“Tegevuste” sektsioonis on neli plokki mis kontrollivad

spetsiifilisi välisseadmeid (mootorid, LEDid) või on

spetsiifiliste funktsioonidega (heli, ooteaeg).

Tegevusplokkide lisamiseks Flow diagrammi lihtsalt

vedage ja asetage ikoonid ekraani vasakult küljelt

Start ploki alla või tehke nende automaatseks

liigutamiseks neil topeltklikk. Kui plokk on

paigaldatud põhiekraanile, saate selle muutujaid

muuta paremklikiga.

Tähelepanu: iga tegevuse ja avalduse “port”

muutuja valikuks peate eelnevalt lisama vastavad

ikoonid ERP simulaatorisse.

LED plokk 

ja seade

Mootori plokk 

ja seade

Sumisti 

plokk heli 

lisamiseks

Ooteaja plokk 

ooteaja lisamiseks 

(paus roboti töös)
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Mootor ei tööta kui lüliti on asendis O.

Mootor töötab ERP suunas kui lüliti on asendis II. 

Asendis I on suund vastupidine.

Mootorid ei vaja tööks eraldi patareisid. 



Komplektis on kahte tüüpi andurid: puuteandur ja infrapunaandur. Kuigi ERP töötab nii analoog- kui ka 

digitaalanduritega, kasutatakse neid kahte digitaalanduritena ning seetõttu ei pea neid programmis eristama. 

Digitaalandur saadab lihtsa (oleku) signaali: Tõene või Väär, tagasi kontrollerisse.

ERP tarkvaral on kaks robotprogrammeerimiseks arendatud käsklust mis muudavad keeruliste programmide 

loomise lihtsaks ka algajatele. See baseerub “KOOS/PEALE EELMIST” muutujal mis võimaldab programmil 

kontrollida kas anduri olek on Tõene või Väär, samas kui kõik teised eelnevad käsklused on teostamisel. 

Tavapärased Flow diagrammid vajaksid kordust korduse sees, kuid ERP tarkvara lahendab selle probleemi, 

vähendades märgatavalt programmeerimissamme. 

Puuteandur

Andurid                                                                                                                               Infrapunaanduri seaded

Engino® puuteanduri saate ühendada RJ kaabli kaudu 

ERP kontrolleri portidesse 1, 2, 3 ja 4. Engino® 

puuteandur on põhimõtteliselt puutelüliti.

Infrapuna (IR) andur

Ühendage Engino infrapunaandur RJ kaabli kaudu 

ainult ERP kontrolleri portidega 2 ja 4. 

Engino® infrapunaandur on aktiivne IR andur mis

sisaldab kahte elementi: infrapunatransmitterit

(allikas) ning an infrapunaressiiverit (andur). IR 

allikas on LED mis kiirgab infrapunakiirgust 

elektromagnetspektri infrapunaregiooni lähedaselt 

(700nm kuni 1400nm). See on inimsilmale nähtamatu. 

Kui kiirgus jõuab objektini, peegeldub osa sellest 

tagasi IR ressiiverisse, mis on spetsiaalselt 

infrapunakiirguse tuvastamiseks loodud 

fototransistor. Vastavalt intensiivsusele ja programmi 

seadetele on anduri olek Tõene või Väär. 

IR andurit saab robotiga kasutada kahel juhul: 

takistuste tuvastamiseks selle teel ning musta ja valge 

värvi eristamiseks. Esimesel juhul peegeldab objekt 

saadetud kiirguse tagasi ressiiverisse, vähendades 

fototransistori takistust ja sellega muutes voolu 

liikumist. Andur on olekus Tõene kui objektilt kiirgab 

tagasi palju kiirgust, ja Väär, kui kiirgus puudub või on 

vähene. 

Teisel juhul, nagu on hästi teada, kiirgab valge värv 

tagasi peaaegu kogu kiirguse mis sellele langeb, 

samas kui must neelab enamuse. Nii saab robot 

järgida musta joont valgel pinnal, tuvastades erinevad 

lugemid eri värvi pindadelt. 
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RJ kaabli 

ühendus

Infrapunavalguse 

transmitter

Puute 

lüliti

Infrapunavalguse 

ressiiver

object

body

Pinnalt 

peegelduv 

kiirgus
IR ressiiver

IR transmitter

Pind

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.

RJ kaabli 

ühendus

ERP simulatori ikoon 

puuteandurile

ERP simulaatori ikoonid 

IR joonejärgimiseks ja     

IR objektituvastuseks

Kui lülitit vajutatakse siis ring sulgub, vool liigub ja 

anduri olek on  Tõene.

Kui lülitit ei vajutata siis on anduri olek Väär kuna 

ringis vool ei liigu. 
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.



VÕI loogikavärav: Kui 

üks või mõlemad 

sisendid on "Tõesed" 

siis on väljund 

"Tõene". Ainult siis kui 

mõlemad sisendid on 

"Väärad", on väljund 

"Väär". Näiteks, mootor 

pöörleb kui andur 2 või 

andur 4 või mõlemad 

on aktiveeritud. Kui 
kumbki anduritest (2 ja 
4) ei ole aktiveeritud siis 

mootor ei pöörle. 

JA loogikavärav: Kui 

mõlemad sisendid on 

"Tõesed" siis väljund 

on "Tõene". Vastasel 

juhul on väljund 

"Väär". Näiteks, valgus 

töötab ainult siis kui 

mõlemad andurid (1 ja 

3) on aktiveeritud samal 

ajal. Kui üks kahest või 
mitte kumbki ei ole 
aktiveeritud siis valgus 

ei tööta. 

Loogikaväravad

Loogikavärav on Boolean algebra rakendus elektroonikas. Boolean algebral on kaks väärtust: "1" Tõesele ja "0" 

Väärale. ERP juures kasutatakse kahte loogikaväravat: VÕI ning JA. Nende tulemus aitab robotil otsustada kas see 

teostab tingimusliku avalduse või mitte. Nende kasutamiseks paremklikkige mõnel tingimusliku avalduse plokil ning 

leidke loogikaväravad “sensor control” menüü alaosas. Klikkige loogikaväravate tühistamiseks        (paremal all 
nurgas). 

Samas kui tingimuslik avaldus: SAMAS 

KUI plokk on aktiivne niikaua kuni anduri 

tingimus on täidetud (Tõene või Väär), 

seega töötab alamprogramm tsüklina. 

Kui tingimus ei ole enam täidetud siis 

tsükkel peatub ning ülejäänud programm 

jätkub vastavalt. Näiteks, siis kui 

puuteandurit vajutatakse käivituvad 

sumisti ja LED ning töötavad kuni andur 
vabastatakse. KUI/MUIDU tingimuslik avaldus: 

KUI/MUIDU plokil on kaks osa. Esimese osa      

jada käivitub kui anduri tingimus on täidetud 

(näiteks Tõene), samal viisil nagu KUI plokk. Kui 

tingimus on vastupidine (näiteks Väär) siis 

käivitab robot MUIDU jada, milleks on ploki teise 
ossa asetatud plokid.  

Roboti otsustusvõime baseerub andurite tagasisidel.

Andurite avaldusi nimetatakse tingimuslikeks kuna

need käivituvad vaid juhul kui anduri tingimused on

täidetud. Valikus on neli tingimuslike avalduste

plokki: Kui, Samas kui, Kui/Muidu ning Korda kuni.

Paremklikkige plokkidel nende valikute muutmiseks:

anduri tüüp, port, olek, peale/koos eelmisega, lisamenüü
ning loogikaväravad.  Kui käsklused on konfliktis (nt

kontrollivad sama porti) siis vaikimisi seadetega

rakendub uus käsklus.

KUI tingimuslik avaldus: KUI plokk on

aktiivne kui anduri tingimus on täidetud

(Tõene või Väär). Näiteks, kui IR andur

tuvastab musta värvi siis mootor pöörleb päripäeva.
Pidage silmas et kui andur aktiveeritakse teistkordselt

käivitub tsükkel uuesti ka juhul kui eelmine jada ei ole

veel lõpetatud.

Korda kuni tingimuslik avaldus:

KORDA KUNI plokki kasutatakse spetsiifilise

käsklustejada kordamiseks mis peatuvad

vaid juhul kui andur aktiveeritakse.

Teiste õnadega, programm töötab tsüklina ning

peatub kui anduri tingimus on täidetud. Näiteks

mootor pöörleb pidevalt kuni puuteanduri vajutamiseni.

Tingimuslikud avadused

Kordusavaldus

“Korda” plokki kasutatakse määratud                   

käskluste jada kordamiseks. Avalduse sisse                 

saab paigaldada tegevused või funktsiooni-             

plokid tegevuse määramiseks. Seejärel tehke 

paremklikk ning määrake korduste arv.

Avalduse plokid

Avaldus on lihtsamalt öedes juhendite kogu mis ütleb robotile mida teha. Engino tarkvaras luuakse avaldused, 

asetades vastavad plokid Flow diagrammi. Avalduse plokke on viis tüüpi: Kui, Samas kui, Korda, Kui/Muidu ning 

Korda kuni. Need asuvad ekraanil vasakul pool ning need saab Flow diagrammi lisada topeltklikiga või vedades ja 

paigaldades. Asetage elemendid või funktsiooniplokid et luua käskluste järjestus. Ühte avalduse plokki otse teise 
avalduse ploki sisse paigaldada ei saa, sellisel juhul peate kasutama funktsiooniplokki. 

Lisamenüü

Korda: selle muutujaga saate määrata kui mitu korda 

tingimuslik avaldus teostatakse. Selleks muutke 

number lahtris (vaikimisi määratud “1”).

Katkestus: määrake kas avaldus katkestatakse 

(Tõene) või mitte (Väär), teise avalduse poolt. Näiteks, 

mootor pöörleb kui tingimus on olemas. Kui katkestus 

on Tõene ning teine avaldus kontrollib mootorit, siis 
isegi juhul kui esimese tingimus on ikka veel olemas, 

alustab seade teise avalduse täitmist. Vaikimisi on 
seade lubatud. 

Päästik: kontrollige elektrooniliselt kuidas andur 

aktiveeritakse. Kui päästik on "Tõene" (määratud 
vaikimisi) siis on andur aktiveeritud digitaalsignaali 

tõusval äärel või langeval äärel. See tähendab et 

puuteandur aktiveerub kui see teeb ülemineku olekust 

mittevajutatud olekusse vajutatud (tõusev äär) või
üleminekul vajutatud olekust mittevajutatud olekusse 
üleminekul (langev äär), sõltuvalt anduri olekust 
(vastavalt Tõene või Väär). 
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Madal tase

Kõrge tase Tõusev äär

Langev äär

Kui päästik on "Väär" aktiveerub andur digitaalsignaali kõrgel tasemel või madalal tasemel. See tähendab et

puuteandur aktiveerub kui seda vajutatakse (kõrge tase) või seda ei vajutata (madal tase), sõltuvalt anduri olekust 

(vastavalt Tõene või Väär).

Oota: määrake kas robot ootab kuni tingimuslik avaldus on täidetud enne ülejäänud programmiga jätkamist. 

Teisisõnu, ülejäänud programm (tingimuslikust avaldusest väljaspool olevad plokid) jätkub ainult siis kui andur on 

aktiveeritud. Vaikimisi ei ole lubatud, valige määramiseks rippmenüüst valik "Tõene”.

VÄÄR

TÕENE
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Sisend

Mootor 1

Mootor 2

Mootor 3

LED 1

LED 2

Heli

Harjutus 2. Vajutage “Program” (salvestades vilgub punane 

valgus) ning seejärel vajalikke nuppe järgneva jada 
loomiseks: 

Ÿ Vasak tiivik pöörleb päripäeva;

Ÿ Mõlemad tiivikud pöörlevad samaaegselt ükskõik mis suunas;

Ÿ Punane LED põleb;

Ÿ Oranz ja roheline LED põlevad samaaegselt.

Lõpetades vajutage salvestamiseks uuesti “Program” nuppu

ning seejärel programmi käivitamiseks “Play”.

Kui vajutate ja hoiate "Play" nuppu pikemalt, käivitub 

programm tsüklina (lõpmatu kordus). 

Harjutus 3. Pidage silmas et ERP ei salvesta nupuvajutuste 

vahelisi pause vaid esitab salvestused pausideta. Salvestage 

uuesti, kuid seekord lisage ooteajad iga harjutuse 2        

käskluse vahele, vajutades “Idle Time” nuppu.               

Kontrollige tulemusi oma mudeliga. 

Harjutus 4. Salvestage järgnev jada valgusfoori kontrollimiseks. 

Ärge unustage sobivate aegade kasutamist. 

Ÿ Punane valgus põleb (autod seisavad);

Ÿ Punane ja kollane tuli põlevad korraga (autod on valmis liikuma);

Ÿ Roheline tuli põleb (autod sõidavad);

Ÿ Kollane tuli põleb (autod valmis peatuma);

Ÿ Punane tuli põleb (autod seisavad).

Keerukustase

Engino® Robotics Platvorm (ERP) on robotsüsteem mis 

koosneb erinevate nuppudega põhikontrollerist mis on võimeline 

ühenduma erinevate välisseadmetega: mootorid, valgustid ja 

andurid. Õpime kuidas ERP manuaalselt programmeerida ning 

luua käsklustejada valgusfoori kontrollimiseks. 

Mis on sisendid ja väljundid.     

Mis on käskluste jada.

Kuidas programmeerida robotit

manuaalselt.

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM 70).

Väljund

Harjutus 1. Vajutage ERP seadme nuppe (sisend) ning 

kirjutage üles tulemus mudelil (väljund). 

Manuaalne programmeerimine

Õpime:                  ROBOTID

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 1-3 ning ehitage eksperi-

mentaalroboti mudel. Kontrollige et

ühendaksite kaablid õigetesse portidesse.

Võite keerata kaablid ümber teiste osade, nii

et need ei jääks ette. Sisestage 3 või 6 AA

patareid ERP tagaossa ning lülitage        

seade sisse, vajutades On-Off nuppu:

2. Vajutage ERP nuppe (sisend) harjutuses 1 

ning kirjutage üles tulemused (väljund), 

Vajutage mootorite lüliti asendisse II ning 
katsetage ERP mõlemat nuppu. Asendis O 
mootor ei tööta ning asendis I on suund 
vastupidine. 

3. Kasulik ERP funktsioon on võime

salvestada nuppude järjestus. Selle

katsetamiseks vajutage “Program” nuppu ja

salvestage jada harjutuses 2. Salvestamiseks

vajutage uuesti “Program” nuppu ja seejärel

käivitage vajutades “Play”. Katsetada saab

ükskõik kui palju kordi.

4. Kas märkasite et nupuvajutuste vahelisi

pause ei salvestatud? Läbige lisamiseks

harjutus 3.

5. Kasutage nüüd õpitut ja looge programm 

valgusfoori kontrollimiseks. 

Lisainformatsiooni leiate vajadusel 

harjutusest 4.

Engino® eksperimentaalrobot

mootori lüliti 
asendis II

mootori lüliti 

asendis II

Eelsalvestatud programmidDiscover: Avasta:

ERP kontrolleris on eelsalvestatud programmid, mis on loodud spetsiifiliste robotimudelite kontrollimiseks.

Eelsalvestusreziimi valimiseks lülitage ERP välja, hoidke vajalik nupp allavajutatuna (vt allpool millist valida)

ning vajutage On-Off nuppu. Roheline LED vilgub.

Humanoid: looge 5cm 

paksune must teerada 

valgele paberile ning asetage 

robot teele. IR andurite abil 

püsib robot rajal (vt lk 18-20). 

Haarats: looge 5cm 

paksune poolring kahe 

sirgjoone ja punase 

punktiga (vt joonis). 

Asetage punktile mingi ese. 

Seade liigub mööda rada 

ning tõstab eseme üles ja 

asetab maha tsüklina (vt lk 
21-25). 

Sõiduk: mudel liigub edasi, 

tuled põlemas. Kui 

puuteandur tabab takistust, 

liigub sõiduk tagasi koos 

heliesitusega ja süüdatud 

tagatuledega ning pöörab 

paremale (vt lk 15-17). 

Experimentaalrobot: 

käivitage esimene IR andur 

valgusfoori töö alustamiseks. 

Käivitage teine IR andur 

mõlema tiiviku liigutamiseks 

vastassuundades (vt lk 1-3). 

Dinobot: käivitage suu 

ülemise IR anduriga ja käed 

alumise IR anduriga. 

Mõlemad tuled põlevad (vt lk 

4-9). 

Ülekäigurada: vajutage 

puuteandurit valgusfoori 

aktiveerimiseks (vt lk 26-29). 

Automaatmaja: avage uks 

puuteanduriga. Käivitage ukse 

sulgemiseks IR andur. Käivitage 

laeventilaator ja valgustus (vt lk 30-

32). 

ERP eelsalvestatud reziimi avamiseks hoidke 

soovitud mootori nuppu allavajutatuna 

(vastavalt siin näidatud joonisele) ning vajutage 

On-Off nuppu. 

Tõstuk: mudel liigub edasi, 

tõstab koorma üles, liigub 

tagasi, pöörab vasakule, 

liigub edasi, asetab koorma 

maha ja peatub (vt lk 10-14). 
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Keerukustase

Programmi pöördprojekt.            

Kuidas kasutada ERP simulaatorit.

Mis on Flow diagramm.

Tegevus:

1. Ehitage juhendi lk 4-9 järgi dinobot 

mudel. Käivitage see kasutades harjutust 1.

2. Ühendage ERP seade USB kaabli 

kaudu arvutiga. Avage Engino Robotics 

Platform Pro tarkvara ning klikkige 

Connect USB nupul.

3. Klikkige “Receive Program” nupul, 
salvestatud jada laetakse arvutisse. 
Kuvatakse vertikaalne plokkide rida,  
“Flow diagramm”.

4. Klikkige “ERP Simulator view”

nupul ning tehke harjutus 2.

5. Läbige harjutus 3 et õppida rohkem 

tegevusplokkide ja nende muutujate kohta 

Flow diagrammis. Tehke muudatusi plokke 

vedades ja paigutades. Paremklikkige igale 

plokile, tutvuge avanevate hüpikakendega ja 

lõpetage tabel. 

6. Tühjendage ekraan klikkides ikoonil 

“New”. Klikkige simulaatori “Program”    

nupul (arvutis) ning salvestage sama 

programm nagu sammus 1. Jälgige mis 

juhtub mudeliga ja ekraanil. 

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga

(www.enginorobotics.com).

Harjutus 3. Kustutage Flow diagrammis esimene mootori 

ikoon (vedage prügikasti           ) ning lisage “Idle”                

ikoon (vasakult). Märkige allpool kastid mille muutujaid saab 

muuta igas tegevusplokis. 

Harjutus 1. Kasutage dinobot mudelit ja salvestage järgnev 

jada:

Ÿ Mõlemad rohelised LEDid põlevad samaaegselt (silmad lahti);

Ÿ Mootor 2 pöörleb päripäeva (suu avaneb);

Ÿ Mootor 2 pöörleb vastupäeva (suu sulgub);

Ÿ Mootor 1 pöörleb päripäeva (väikesed jalad liiguvad);

Ÿ Sumistiheli (dinobot möirgab).

Saatke oma programm arvutisse (vt punkt 2 ja 3).

Kas saab
muuta...? Port Aeg  Olek Suund    Paus

Enne/

koos 

eelmise

ga

Kiirus

Mootor

LED

Sumisti

Paus

Harjutus 2. Vedage ja 

paigutage välisseadmete 

(mootorid, LEDid ja andurid) 

ERP simulaatori portidesse, 

vastavalt dinobot mudelile. 

Kontrollige et paigaldaksite 

need korrektselt, see 

mõjutab programmi ja 

roboti käitumist. 

Harjutus 4. Tehke Flow diagrammis järgnevad muudatused:

Ÿ Silmad süttivad samaaegselt ja pilguvad 2 korda;

Ÿ Suu avaneb ja sulgub (kasutage ainult ühte plokki);

Ÿ Heli kõlab samal ajal kui suu liigub;

Ÿ Enne väikeste jalgade liikumist on ooteaeg 2 sekundit;

Ÿ Programm kordub 2 korda ja peatub.

Märkus: tehke selleks paremklikk “start” plokil ja valige

korduste arv (loops).

Robotsüsteemi ei saa lõpuni valmis teha ilma programmeerimis-

tarkvarata. ERP tarkvara võimaldab seadmest programme vastu 

võtta ja neid sinna saata. Käivitage Dinobot esmalt manuaalselt 

ning seejärel tarkvara kaudu, kasutades ERP simulaatorit, 
tegeliku ERP kontrolleri digitaalset versiooni. 

Flow diagramm ja ERP simulaator

Õpime:                  ROBOTID

®Engino  dinobot

7. Muutke Flow diagrammi

vastavalt harjutusele          

4. Saatke programm

ERPsse klikkides “Send    

Program” nuppu ja selle

märkides. Salvestage

programmm nimega
“dinobot” .

Avasta:

Keerukustase

Tegevus:

1. Leidke juhendid lk 10-14 ning ehitage 

tõstukroboti mudel ja laadung. Valige 

mootorilüliti asend II.

2. ERP saab ühendada nutiseadmega 

juhtmevabalt. Selle funktsiooni 

lubamiseks vajutage ooteaja nuppu, 

leidke ERP Bluetooth võrk läbi 

EnginoRobot BT äpi ning ühendage. 

3. Äppi saab kasutada samal viisil nagu 

seadet ennast. Katsetage digitaalseid nuppe 

ja programmeerige mudel harjutusega 1.

4. Laadige programm arvutisse, 

kasutades USB ühendust. Järgige 
juhendit harjutuses 2 “TextEditor” 
akna kohta.

5. Klikkige “GamePad” nupul ning 

valige avanevas aknas pordid A-B.  

Klikkige noolte testimiseks ja läbige 

harjutused 3 ja 4.

6. Kasutage GamePadi ja simulaatorit ning 
salvestage jada mida kirjeldatakse 
harjutuses 5.

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

- Nutiseade Android või iOS operatsiooinsüsteem-

iga ja installeeritud EnginoRobot BT äpiga.

Harjutus 4. Kuidas mudel pöörab (vastavalt rataste suunale)?

Harjutus 2. Kasutage hiirt ja klaviatuuri et teha erinevate 

muutujate vajalikud muudatused TextEditoris (kiirus, kestus, 

liikumissuund ja ooteaeg), nii et tõstuk teostaks ülesande 

võimalikult täpselt. Märkige tehtud muudatused alloleval 
joonisel. 

Harjutus 5. Salvestage GamePadi ja simulaatori abil 

järgmine jada:

Ÿ Tõstuk liigub edasi ja pöörab siis paremale;

Ÿ Tõstuk liigub edasi kuni leiab laadungi;

Ÿ Tõstuk tõstab laadungi üles;

Ÿ Tõstuk pöörab vasakule;

Ÿ Tõstuk laseb laadungi alla. 

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

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

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

Harjutus 3. Kas 

rattad pöörlevad 

samas suunas, kui 

igat nelja noolt 

vajutatakse? 

Kirjutage 

kastidesse JAH või 

EI.

Harjutus 1. Salvestage nutiseadmes järgnev jada:

Ÿ Tõstukrobot liigub edasi;

Ÿ Tõstuk tõstab koorma üles;

Ÿ Tõstuk liigub tagasi;

Ÿ Tõstuk laseb koorma alla. 

Märkus: edasi ja tagasi liikumiseks vajutage kahte

mootorinuppu samaaegselt. 

Engino® tõstukrobot

Engino® robotite kontrollimiseks on mitmeid viise. Üks nendest 

on läbi EnginoRobot rakenduse nutiseadmetele üle juhtmevaba     

Bluetooth ühenduse. Proovige ka tarkvaras olevat Engino®

GamePadi ning leidke erinevused manuaalse nupukontrolli ja 

digitaalse programmeerimise vahel. 

EnginoRobot äpp ja GamePad

Õpime:                  ROBOTID
Kuidas kontrollida robotit juhtmevabalt. 

Miks on tavaliselt parem kontrollida robotit 

digitaalse programmeerimisega manuaalse 

asemel. 

Avasta:

32  
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Keerukustase

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 15-17 ning ehitage 

sõidukroboti mudel.

2. Kontrollige et ühendaksite 

kaablid korrektselt. 

Puuteandur peab olema 

ühendatud ERP kontrolleri 

porti 3.

3. Avage ERP tarkvara ning järgige 

juhendeid harjutuses 1. Kasutage  

funktsiooni plokki edasiliikumise 

alamprogrammi salvestamiseks. 

Kui olete lõpetanud, saatke programm 
ERPi ja katsetage seda. Salvestage 

nimega “sõiduk edasi”.

4. Lisage vajalikud plokid äsjaloodud 

programmi, vastavalt harjutusele 2. 

Salvestage see nimega “sõiduk edasi-pööra”.

5. Mis juhtub kui seade avastab oma teelt 

teise takistuse? Järgige juhendeid 

harjutustes 3 ja 4 ning õppige puuteanduri 

ja IF avalduse kohta. Kasutage seda oma 

mudeli programmeerimisel, nii et see 

reageeriks vastavalt igale leitud takistusele. 

Salvestage programm nimega “sõiduk puute-

KUI”

6. Looge keerulisem programm KUI/

MUIDU avaldusega harjutuses 5.

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

Engino® sõidukrobot

Otsuste langetamine on see mis eristab tõelist robotit 

automatiseeritud seadmest. Selle ülesande muudavad 

võimalikuks andurid mis saavad tagasisidet ümbritsevast 
keskkonnast, aidates robotil otsustada kuidas tegutseda, 
vastavalt oma programmile. 

Funktsioonid, puuteandur, KUI ja KUI/MUIDU avaldused

Õpime:                  ROBOTID
Kuidas kasutada funktsioone.

Kuidas kasutada puuteandurit.

Mis on KUI tingimuslik avaldus.

Mis on KUI/MUIDU tingimuslik avaldus. 

Harjutus 1. Asetage arvutis korrektsed ikoonid ERP 

simulaatorisse vastavalt sõidukroboti mudelile. Vedage ja 

paigaldage vajalikud plokid Flow diagrammi järgneva 

programmi loomiseks: 

Ÿ Sõiduk liigub edasi 3 sekundit ning mõlemad esiLEDid põlevad 

samal ajal.

Märkus: kasutage “funktsiooni” plokki ja salvestage 

alamprogramm "liigu edasi". Kasutage vastavalt Peale/Koos 

Eelmisega käsklust ning määrake programm käivituma vaid 

üks kord. 

Harjutus 2. Asetage takistus sõiduki ette. Tehke harjutuse 1 

programmi vajalikud muudatused, et:

Ÿ Sõiduk liigub edasi 3 sekundit ja mõlemad esiLEDid põlevad

samal ajal kuni sõiduk saabub takistuse juurde;

Ÿ Sõiduk liigub tagasi 1 sekundi jooksul, kõik tuled põlevad;

Ÿ Sõiduk keerab 90 kraadi paremale, esiLEDid põlevad.             

Märkus: sõiduki keeramiseks võite määrata rattad pöörama 

vastassuunas või peatada ühe ratta liikumise täielikult. 

Katsetage vajalik arv kordi, leidmaks vajalik pööramisaeg. 

Harjutus 3. Vedage ja asetage KUI avalduse plokk Flow 

diagrammi. Paremklikkige sellel ning kirjutage allpool, 

milliseid muutujaid saab muuta (välja arvatud             

"advanced” valik).
.......................................................................................................

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

Harjutus 4. Kasutage plokke KUI avalduse sees, nii et:

Ÿ Sõiduk liigub edasi pidevalt ning esiLEDid põlevad

samal ajal;

Ÿ Kui puuteandurit vajutatakse siis liigub sõiduk tagasi

1 sekundi jooksul, kõik tuled põlemas ning keerab 90 kraadi

paremale esiLEDid põlemas.

Märkus: asetage plokid mida kasutasite harjutuses 2 KUI avalduse

sisse ning muutke programmi nii et see kordub peatumata.

Harjutus 5. Viige plokid KUI/MUIDU avalduse sisse, nii et:

Ÿ Sõiduk liigub edasi pidevalt ning mõlemad esiLEDid

põlevad samal ajal;

Ÿ Kui puuteandurit vajutatakse siis liigub sõiduk tagasi

1 sekundi jooksul kõik tuled põlemas, ning pöördub siis 90

kraadi paremale põlevate esiLEDidega. Muidu kõlab takistusel

teavitusheli.

Avasta:

Keerukustase

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.                            

- 4 x A3 valget kartongpaberit.

- Must kleeplint või marker.

- 4 valget objekti tuvastamiseks.

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 18-20 ning ehitage    

humanoidroboti mudel.

2. Kleepige A3 paberid kokku nii et 

moodustuks suur valge ristkülik. Kujundage 

must ovaal, 5cm paksuse joonega, kasutades 

kleeplinti või markerit (vt joonis paremal). 

Erinevaid rajakujutisi saate alla laadida 
veebilehelt www.enginorobotics.com 

(teaching resources sektsioonist).

3. Avage ERP PRO

tarkvara ning järgige 

juhendit harjutuses 1,

ja looge musta joone 

järgimisprogramm.

Selleks peavad kaks IR andurit olema 

suunatud allapoole.

4. Lugege harjutust 2 ning muutke oma

humanoid objektituvastusrobotiks. Selleks 
keerake kaks IR andurit suunaga ettepoole. 
Kui olete programmi loonud, katsetage seda, 

asetades neli valget objekti (sama kõrged 

nagu andurite kõrgus) nii et need looksid 
kujuteldava ruudu roboti liikumiseks (vt 
joonis paremal). 

Harjutus 1. Asetage arvutis korrektsed ikoonid ERP 

simulaatorisse vastavalt humanoidroboti mudelile. Vedage ja 

asetage vajalikud plokid Flow diagrammi järgmise programmi 

loomiseks: 

Ÿ Samas kui IR andur pordis 2 tuvastab musta värvi, liigutab 

mootor pordis B humanoidi edasi ja mõlemad tuled põlevad; 

Ÿ Samas kui IR andur pordis 4 tuvastab musta värvi, liigutab 

pordi A mootor humanoidi edasi ja mõlemad tuled põlevad. 

Kui olete vajalikud plokid paigaldanud, peate määrama

infrapunaandurite seaded, nii et need järgiksid musta

joont. Selleks lugege kasutusjuhendi osa

"infrapunaandurite seaded" lk 25-26.

Selle

programmiga

järgib humanoid

musta joont.

Programmi

testimiseks

asetage robot

loodud mustale

ovaalile ning

vaadake kas see

liigub ringi

süüdatud

tuledega.

Harjutus 2. Vedage ja asetage vajalikud plokid Flow

diagrammi järgmise programmi loomiseks:

Ÿ Humanoid liigub edasi;

Ÿ Kui see tuvastab valge objekti ühe või mõlema anduriga,

robot peatub hoiatusheli ja süüdatud tuledega;

Ÿ 5 sekundit hiljem pöörab humanoid 90 kraadi paremale

järgmise objekti tuvastamiseks.

Engino® humanoidrobot

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 objektituvastuse.

Kuidas kasutada infrapunaandurit.

Mis on SAMAS KUI tingimuslik avaldus.

Infrapunaandureid kasutatakse robootikas väga sageli kahes        Mis on loogikaväravad.

väga olulises rakenduses: musta ja valge värvi eristamisel 

ning objektituvastusel. Katsetage mõlemat programmeerimis-

väljakutset ning õppige kuidas määrata IR andurite seadeid ning 

kuidas kasutada SAMAS KUI tingimuslikku avaldust ja loogikaväravaid. 

IR andur, SAMAS KUI avaldus ja loogikaväravad

Õpime:                 ROBOTID  Avasta:
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Keerukustase

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

- 4 x A3 valget kartongpaberit.

- Must kleeplint või must marker.

- 1 väike veepudel (pooltäis 250 mL).

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 21-25 ning ehitage 

haaratsroboti mudel.

2. Järgige harjutust 1 ja looge 

kordustsükli programm, 

kasutades “korda” plokki.

3. Vahel on vajalik pidev silmustsükli 

teostus kuni anduri tingimus on 

täidetud. Järgige harjutust 2 

õppimaks kuidas seda saavutada, 

kasutades “korda kuni” plokki.

4. Ühendage A3 paberilehed kokku suureks 

valgeks ristkülikuks. Joonistage must poolring 

mille otstes on kaks joont ja punane ring 

nagu näidatud kõrvaloleval joonisel. Pildi võib 

alla laadida ka veebilehelt  

www.enginorobotics.com (teaching resources 

sektsioonist). Haarats peab olema ringi kohal 

kui seade joonel peatub. Asetage pudel 
punasesse ringi. 

5.  Läbige harjutus 3 ja muutke robot 

kandeseadmeks mis tõstab pudeli üles ja 
viib selle teisele poole. 

Harjutus 1. Asetage arvutis korrektsed ikoonid ERP

simulaatorisse vastavalt roboti mudelile. Vedage ja asetage

vajalikud plokid Flow diagrammi järgneva programmi

loomiseks:

Ÿ Seade liigub edasi täpselt 2 sekundit. see kordub 5 korda.

Ÿ Kui tsükkel lõppeb kõlab sumistiheli 2 sekundit.

Märkus: muutke “start” ploki muutuja “forever” asemel “1” ning 

kasutage programmi loomisel "korda" plokki. 

Harjutus 2. Looge järgnev programm (alustades peab haarats 
olema avatud):

Ÿ Seade liigub edasi kuni puuteandurit vajutatakse.

Ÿ Puuteanduri vajutusel seade peatub ning haarats sulgub 

piiksuva heli saatel. 

Märkus: muutke “start” ploki muutuja “forever” asemel “1” ning 

kasutage programmi loomisel "korda kuni" plokki. 

Harjutus 3. Looge järgnev programm (haarats peab alustades 
olema avatud):

Ÿ Samas kui IR andur pordis 2 tuvastab valge värvi, liigutab 

pordi A mootor seadet edasi;

Ÿ Samas kui IR andur pordis 4 tuvastab valge värvi, liigutab 

pordi C mootor seadet edasi;

Ÿ Kui puuteandurit vajutatakse, haarats sulgub ja haarab 

pudeli. Seejärel pöördub seade määratud aja jooksul, kuni 

leiab musta joone;

Ÿ Programm on edukas kui mudel jõuab teisele mustale joonele. 

Selle programmiga 

järgib haarats 

joont, vältides 

musta värvi, tõstab 

pudeli üles ning 

liigub tagasi. 

Asetage mudel 

joonele ja vaadake 

kas see töötab.

Mis on KORDA avaldus.

Mis on KORDA KUNI tingimuslik

Kordustegevuse täpne sooritamine on üks olulisemaid aspekte      avaldus.

programmeerimises ja robootikas. Programmi saab luua korduma

palju kordi, tsüklina. Õppige kuidas luua kordustsükleid ERPga

ning kuidas robot sellest välja pääseb ning programmi ülejäänud

osaga jätkab. 

KORDA ja KORDA KUNI avaldused

Õpime:                 ROBOTID

Engino®
 haaratsrobot

Avasta:

Keerukustase

Harjutus 1. Asetage arvutis korrektsed ikoonid ERP simulaatorisse

vastavalt jalakäija ülekäigumudelile. Vedage ja paigaldage vajalikud 

plokid Flow diagrammi, et luua järgnev programm mis simuleerib 

valgusfoori tööd sõidukitele (ärge unustage määrata vastavaid 

aegasid): 

Ÿ Roheline valgus põleb (autod sõidavad;

Ÿ Kollane valgus põleb (autod valmis peatuma);

Ÿ Punane valgus põleb (autod seisavad);

Ÿ Punane ja kollane valgus põlevad samaaegselt (autod liikumisvalmis);

Märkus: kui käivitate programmi tsüklina, ei ole lõppsammuna 

rohelise tule põlemist vajalik lisada, kuna see põleb tsükli alguses. 

Harjutus 2. Tehke vajalikud muudatused harjutuses 1, et lisada 

jalakäijate valgusfoor. See töötab paralleelselt autode fooriga, nii et: 

Ÿ Kui autode tuli on roheline, siis jalakäijate oma on punane;

Ÿ Kui autode tuli muutub kollaseks, siis jalakäijate tuli on ikka punane;

Ÿ Kui autode tuli on punane siis on jalakäijate tuli roheline;

Ÿ Kui autodele põleb korraga punane ja kollane tuli siis jalakäijate 

tuli muutub punaseks.

Harjutus 3. Muutke harjutust 2, nii et:

Ÿ Valguse vahetumine autode ja jalakäijate foorides toimub 

ainult siis kui jalakäija vajutab nuppu. 

Märkus: tutvuge allolevate ohutusnõuetega ja muutke 

vastavalt oma programmi. Pidage meeles et tuled töötavad ka 
enne muutumist! 

Kuidas programmeerida elulist näidist 

ülekäigurajast.

Milliseid ohutusnõudeid tuleks 

järgida.

Peale põhjalikku eksperimenteerimsit Engino Robotics 

platvormiga olete nüüd valmis teostama oma teadmisi praktikas! 

Selleks saate programmeerida päriselu näidismudeleid, näiteks 

nagu käesolev ülekäigurada. Kas suudate tagada Engino-mehe 

ohutu teeületuse?

Eluline näide: ülekäigurada

Õpime:                  ROBOTID

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 26-29 ning ehitage

ülekäiguraja mudel. Kartonglehe

sõiduteega leiate oma robotikomplektist.

2. Järgige harjutust 1 ja määrake autode 

valgusfoori seaded. 

3. Päriselus on valgusfooride 

programmeerimine väga oluline töö. 

Inimesed kes sellega tegelevad peavad 

kindlustama et kui üks tuli on roheline, on 

sellele vastav tuli kindlasti punane, nii et 

autod ja jalakäijad ei satuks kunagi teele 

ühekorraga. Seda meeles pidades, lisage 

jalakäijate foorituli harjutusega 2.

4. Siin tuleb Engino-

mees sooviga teed ületada!                       
Selle ohutuks teostamiseks 

peab ta kasutama ülekäigu-

rada. Järgige harjutust 3 ning

looge programm mis järgib 

kõiki ohutusnõudeid. Lõpetades 

märkige kõik ohutusnõuete valikud mille 
teostasite korrektselt.  

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

Engino® ülekäigurada

OHUTUSNÕUDED:

Kas kollane tuli põleb piisavalt kaua et autojuhid jõuaksid 

peatuda?

Kas tuled vahetuvad õiges järjekorras ja ilma konflikti sattumata? 

Näiteks, roheline tuli ei tohi kunagi põleda korraga autodele ja 

jalakäijatele. 

Kas roheline tuli põleb piisavalt kaua et jalakäijad jõuaksid tee 

ületada? 

Kas lisasid sumistiheli teavitamaks jalakäijaid millal teed ületada? 

Avasta:
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Keerukustase

Harjutus 1. On kuum suvepäev! Engino-mees pöördub tagasi 

koju peale meeldivat jalutuskäiku pargis. Kuna ta on väsinud, 

mõtleb ta kas oleks võimalik paigaldada automaatsüsteem mis 

avaks esiukse nupuvajutusega. Kas saad teda sellega aidata? 

Asetage arvutis korrektsed ikoonid ERP simulaatorisse 

vastavalt automatiseeritud maja mudelile. Vedage ja 

paigaldage vajalikud plokid Flow diagrammi, et luua järgnev 

programm: 

Ÿ Kui puuteandurit vajutatakse, avab mootor ukse. 

Kuidas programmeerida päriselu näitel 

automatiseeritud maja mudelit.

Kuidas muuta ehitis 

energiasäästlikumaks, kasutades 
roboteid. 

Teine näide päriselust on automatiseeritud maja. Üks robotite 

kasutamise suuri eeliseid on see, et nad töötavad ainult siis kui 

tingimused on vastavad. See võib olla kasulik kui soovida 

näiteks et maja õhukonditsioneer töötab energia säästmiseks 

ainult siis kui maja uksed on suletud. 

Eluline näide: automatiseeritud maja

Õpime:                  ROBOTID

Tegevus:

1. Leidke juhend lk 30-32 ning ehitage auto-

matiseeritud maja mudel. Järelejänud 

osadest saate luua Engino-mehe (lk 27, punkt 

6), kes käivitab maja andurid.

Märkus: mootor peaks töötama nii, et                                      
2. Maja ehitades sisestatakse juhtmed                      uks ei vaju kinni.
ohutuse tagamiseks ja kenamaks välimuseks 
tavaliselt seintesse. Keerake mudeli juhtmed 

selle jäljendamiseks ümber majaosade

kuid ärge muutke porte. 

3. Majaehitusel soovitakse võimalikult suurt 

energiasäästlikkust. See tähendab et maja 

peaks kasutama voolu ainult siis kui see on 

vajalik ning võimalikult vähesel määral. 

Järgige energiasäästliku robootilise maja 

ehitamisel harjutusi 1 ja 2.

4. Engino mudeli saab muuta 

energiasäästlikumaks kui sulgete seinad 

täielikult või asetate katusele Engino 

päikesepaneeli (saadaval päikeseenergia 

komplektis). Vastake harjutuse 3 

küsimusele robootilise maja perspektiivist. 

Vajalikud materjalid:
- Engino® Robotics PRO (STEM70).

- Arvuti ERP tarkvaraga.

Engino®
 automatiseeritud maja

Harjutus 2. Engino-mees saab nüüd siseneda majja 

automaatselt. Kuid miks piirduda vaid sellega? Ta arvab et oleks 

kena kui maja suudaks ta kohalolu "tajuda", nii et uks sulguks ja 

mõned seadmed alustaksid seejärel tööd. Selleks võiks olla 

õhukonditsioneer (ventilaator) maja jahutamiseks ning LED 
lamp ruumi valgustamiseks. Kas oleksid nii kena ja aitaksid 
teda veelkord? 

Muutke vajalikul viisil harjutuse 1 programmi, nii et: 

Ÿ Kui IR andur tuvastab majas liikumise, siis uks sulgub. 

Seejärel käivitub ventilaator ja süttib LED tuli. 

Selle programmiga säästate energiat kuna õhukonditsioneer 

töötab vaid siis kui uks on suletud, hoides jaheda õhu majas 

sees. Programmi saab muuta energiasäästlikumaks, kui lisate 

ventilaatorile minimaalse tööaja. Päriselus peatub 

õhukonditsioneer siis kui määratud temperatuur on 

saavutatud. 

Harjutus 3. Kas oskate välja mõelda veel viise kuidas muuta 

pärismaju energiasäästlikumaks, kasutades roboteid? 

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

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

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

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