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Mikrokontrollerid ja praktiline 

robootika. Robootika didaktika

Raivo Sell
2013

Pedagoogide täiendusõpe

1) Riiklike õppekavade rakendamine

Päevakava

8. Märts
10:30-11:30  Ülevaade Robootikast
11:30 Kohvipaus
11:45-13:00 Didaktika
13:00-14:00 Lõuna
14:00-15:00 Robootika Kodulabor
14:45 Kohvipaus
15:45-17:00 NetLab, Kauglabor, 
Virtuaallabor

9. Märts
9:00-10:30  Algoritmid
10:30 Kohvipaus
10:45-12:00 Programmeerimine C
12:00-13:00 Lõuna
13:00-14:00 Kontrolleri 
programmeerimine
15:00 Kohvipaus
14:45-16:00 Praktiline töö
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Eesmärgid ja väljundid
Õpieesmärgid Arendada praktilisi teadmisi mikrokontrolleritest mehhatroonikas ja anda ülevaade 

mikrokontrollerite kasutamisest ning nende rakendamisest robotite juhtimisel. 
•Arendada oskusi ja rakendada neid teadmisi lihtsamate praktiliste 
robootikasüsteemide ülesannete lahendamisel.
•Omandada teadmised ja praktilised oskused robootika õppeaine korraldamiseks ja 
praktiliseks läbiviimiseks üldhariduskoolis, kutsekoolis või huvikoolis

Õpiväljundid: Õppeaine läbinud:
•on võimeline õpetama „Mehhatroonika ja robootika“ RÕK valikainet üldhariduskoolis 
või „Robootika„ õppeainet kutsekooli huviringis või huvikoolis. 
Lisaks, 
•omab ülevaadet mikrokontrolleri üldisest arhitektuurist ja mikrokontrollerite 
lihtsamatest rakendustest mehhatroonikas;
•tunneb lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise- ja kasutusvõimalusi 
mehhatroonika valdkonnas valitud mikrokontrolleri baasil; 
•oskab koostada lihtsamaid robot-tüüpi seadme juhtimise protseduure 
mikrokontrolleril;
•oskab koostada ja lahendada mikrokontrolleri kasutamisega seonduvaid praktilisi 
probleeme algtasemel ja teab kust saada tuge;
•kavandab didaktiliselt efektiivse robootika õppeaine;
•planeerib vahendid ja valib sobiva robootika õppeplatvormi vastavalt sihtrühmale;
•seostab robootika õppeaine teiste loodus- ja tehnoloogia õppeainetega;
•korraldab robootika õppe ja arvestab erinevate õppestiilidega.

Teemad
Koolituse teemad: Käsitletavad teemad: 

Koolituse didaktilises osas 
• tutvustatakse robootika kursuse ülesehituse põhimõtteid koolis, robootika 

praktilist rakendamist ja laborivahendeid;
• tutvustatakse didaktilisi vahendeid robootika õpetamiseks;
• käsitletakse praktilise töö planeerimist, meeskonna koostamist,
• tutvustatakse kauglabori võimalusi, robootika kombineeritud õpet, roboti 

ehitamiseks vajalike seadmete ja vahendite planeerimist, 
dokumentatsiooni koostamist

• käsitletakse motivatsiooni tõstmise ja innovatsiooni soodustamist 
õpilastes, ainetevahelist integratsiooni, rahvusvahelise koostöö ja 
ühisõppe võimalusi koolirobootikas.

Koolituse sisulises osas:
• antakse ülevaade mikrokontrolleri arhitektuurist ja rakendustest AVR 

mikrokontrolleri näitel, mikrokontrolleri liidestamine andurite ja täituritega 
mehhatroonika süsteemides. Mikrokontrolleri programmeerimiskeskkonna 
kasutamine, C keele põhitõed.

• Tehakse osalejatega läbi mikrokontrolleri programmeerimine ja 
robootikaseadmete ning roboti praktiline kasutamine ja nende 
rakendamine õppetöös.



3

Hindamine
Õppeprotsessi 

kirjeldus/kasutatavad 
meetodid:

Õppeprotsess on kombineeritud auditoorne ja e-õpe. Lisaks kasutatakse erinevaid 
praktilise töö vahendeid nagu Robootika Kodulabori komplekt ja Robootika 
Kauglaborid. Õpetamisel kasutatkse aktiivõppe meetodeid ja praktilist käelist tegevust.

Hindamine, nõuded 
lõpetamiseks:

Arvestusel hinnatakse loengutes ja kursuse kirjanduses käsitletud temaatika omandamist 
ning läbitöötatavuse sügavust, kus õppija saab ülevaate mikrokontrollerite 
rakendustest mehhatroonikas, peab tundma lihtsamaid praktilisi mikrokontrolleri 
kasutusvõimalusi mehhatroonika valdkonnas, oskama koostada lihtsamaid 
protseduure mikrokontrolleril ning oskama lahendada mikrokontrolleri kasutamisega 
seonduvaid praktilisi probleeme.

Praktiliste tööde tulemuslikkuse ning loengutes omandatud teoreetiliste käsitluste praktilist 
kasutamist hinnatakse mooduli tööde aruannete baasil , mis kujutavad endast 
mikrokontrolleri abil lahendatud lihtsamaid programmeerimisülesandeid, mis on seotud 
riistvara komponentide ühendamise ja juhtimisega selle mikrokontrolleri abil ning mida 
on võimalik teha iseseisva tööna. Teadmiste kontroll toimub arvestusena , mis 
baseerub kursuse jooksul koostatud praktiliste tööde aruannetest ja didaktika 
kavast . Didaktika kava on õppija poolt koostatud robootika didaktiliselt struktureeritud 
rakendamise kava (praktiseeriva õpetaja puhul oma kooli robootika õppeainest 
lähtuvalt), mille esitab tähtaegselt õppejõule. Juhendit kaitseb üliõpilane 
kaasüliõpilaste ees õppejõu juuresolekul ja vastab talle esitatavatele, juhendi 
koostamisega seotud küsimustele.

Lõpuhinne kujuneb praktiliste tööde kirjalike aruannete hindest, kus aruannete summaarse 
hinde osakaal moodustab 60% ja didaktiline kava 40% koondhindest. Arvestusele 
pääsemise eeldus on minimaalselt 50 % auditoorsetest tundidest osavõtt.

Mehhatroonika ja robootika

Robootika didaktika
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2/4 Mis on 
MEHHATROONIKAMehhatroonika -

mehaanika,
elektroonika ja 
infotehnoloogia
sünergia

Mehhatroonika –
• targad seadmed
• robotid
• integreeritud 
süsteemid

Mehhatroonika –
metoodika 
elektromehaanilise 
süsteemi 
optimaalse 
lahenduse 
leidmiseks

Mis on mehhatroonika?
Termin “Mehhatroonika” võeti kasutusele 
Jaapanis 1970-ndate keskel
pärast mikroprotsessorite laiemat 
kasutuselevõttu tööstuses.

Mechatronics - Mechanical & Electronics M
ehaanika

E
lektroonika

A
rvutiteadused

Mehhatroonika

Mehhatroonika uurimise  
võtmevaldkonnad:
� Süsteemi modelleerimine
� Andurid ja täiturid
� Signaalid ja digitaaltehnika
� Kontrollerid ja loogikasüsteemid
� Tarkvara ja andmetöötlus
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Mida mehhatroonikainsenerid teevad?

Mehhatroonikainseneride tööks on 
integreerida erinevad teadusharud, nagu 
mehaanika, elektroonika, arvutiteadus, jne. 
ühtseks terviklikuks töötavaks lahenduseks.

Mehhatroonikainsenerid juhivad 
keerukate/tarkade süsteemide 
projekteerimismeeskondasid. Loodud 
rakendused on kõikjal meie ümber – alates 
meditsiinist ja olemeelektroonikast ning 
lõpetades kõrgetasemeliste sõjaliste ja 
kosmoseprojektidega.

Seega on mehhatroonikainsenerile lisaks põhivaldkondade tundmisele 
väga olulised ka pehmed teadmised ja oskused nagu:

projektijuhtimine, suhtlemine, majandus, grupitöö, haldus, 
jne…

Mehhatroonikasüsteem

Bioloogilised süsteemid kui inspiratsioon
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Mehhatroonikasüsteem

Protsessor
Juhtimine

Keskkond

Andurid
Seire

Mehaanika
Liikumine

Tüüpilised 
mehhatrooniksüsteemi 
protsessid:

Süsteemi juhtimine

Informatsiooni 
hankimine

Tegevuste täitmine

Ergutusülesanne
� TV HARJUTUS 2, lk 9
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Didaktika
� Robootika didaktika

� Metoodikad

� Õppevahendid

� Õpikud

� Praktiline õpe

� Projektipõhine õpe

� Motivatsioon

� Õpisituatsioonid ja õpiobjektid

� Integratsioon

Õpi
protsess
Metoodiline

skeem
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Robootika valikaine
� RÕK “Mehhatroonika ja Robootika” ainekava

Kirjandus
� “Mikrokontrollerid ja praktiline robootika”

� Robootika?... See on imelihtne! 
LEGO MINDSTORMS NXT programmeerimine NXC-keeles 

Plaanis

“AVR Mikrokontroller ja 
praktiline robootika”

Arduino mikrokontroller
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E-õppevahendid
� LTT “Mehhatroonika ja Robootika” õpik

� Moodle e-kursus LTT “Mehhatroonika ja Robootika”

� Robootika Kodulabori tugikeskkond
home.roboticlab.eu

Robootika õpik ja e-kursus

http://robootika.ee/lego/moodle/
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Õppekomplektid 
(mikrokontrolleritel baseeruvad)

Infineon 16bit C167 KTH MLC
Lab-in-your-pocket

http://www.rhu.se/activities/projects/financed_projects/m-p/paulson_margareta_00_final.pdf

Õppekomplektid 
(mikrokontrolleritel baseeruvad)

LEGO Mindstorm NXT

http://www.robomiku.ee/pood/



11

Õppekomplektid 
(mikrokontrolleritel baseeruvad)

Arduino

http://www.ittgroup.ee/index.php/et/e-shop/browse/2-mikrokontrollerite-arendusplaadid?sef=hc

Õppekomplektid 
(mikrokontrolleritel baseeruvad)

http://www.ittgroup.ee/index.php/et/e-shop/browse/1-robootika-oppekomplektid?sef=hc
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Raspberry Pi

http://www.raspberrypi.org/
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–Robotex (TTÜ / TÜ / IT Kolledz )

–Robot Igaühele (TTÜ Robotiklubi)

–Lego FLL

–Baltic Robot Sumo

–Võru Roboti Tsõõr 2013 (VKHK)

–Robootika teaduskonkurss (TTÜ avatud ülikool)

–EstLat robotivõistlus 

www.robootika.ee

Robootika üritused Eestis

ROBOTEX
Võistlus toimub kahel päeval -
ühel päeval “avatud” grupis, teisel päeval “pro” grupis. „Pro“ grupp on mõeldud kõigile osalejatele, kuid eelkõige 
kõrgema tehnilise tasemega robotite jaoks.

Kaks autonoomset robotit võistlevad korraga ühel väljakul, millel asetsevad 9 palli. Eesmärgiks on lüüa võimalikult 
palju palle vastase väravasse. Võidab robot, kes lööb vastase väravasse kõige rohkem palle. Kahe roboti vaheline 
võistlus toimub vähemalt kahes voorus. Edasi pääseb robot, kes on saanud rohkem voorude võite.

Tehnoloogianäitus, Töötoad
Sellelgi aastal on plaanis korraldada seniselt menukaid töötube. Seekord oleme laiendanud oma tegevushaaret 
robootikast disaini ja ettevõtluseni. Osaleda saavad kõik, kellel huvi ja pealehakkamist. Registreerimine algab kaks 
nädalat enne üritust Robotexi kodulehel.

Joonistus- ja fotokonkurss
Robootikahuvilised, kes ei saa osaleda võistlusel võivad kaasa lüüa robotiteemalisel joonistus- ja fotokonkursil. 
Reeglid avaldatakse septembri algul ning parimatest töödest koostatakse näitus võistluspäevadel, parimaid 
autasustatakse. Seega tasub kindlasti osaleda!

Näitused ja väljapanekud: 
Näitamiseks on väljas TTÜ Tehnoloogiakooli kursuse “Tootearendus ja disain” lõputööd, näitus Eesti disainikeskuse 
korraldatud konkursi SÄSI töödest ning juubeli puhul ka näitus “ Robotex läbi aegade”.
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Baltic Sumo Cup

You will have a chance to see intensive competition between the best 
baltic sumo robots in three categories:

Standard Sumo (3kg). Level: From midlevel to expert. Very agressive and 
powerful robots.

Mini Sumo (0.5kg). Level: From beginners to midlevel. Most popular class.

Roomba Sumo. Level: For everybody. Easy to use and modify.

Teaduskonkurss

Digitaalne tehas

Tark ostukäru

http://home.roboticlab.eu/et/competition/digifactory
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Koolitused

Õpetajakoolitus
I moodul (Lego baasil)
II moodul (Lego baasil)
III moodul (Robootika Kodulabori baasil)
IV moodul (Robootika Kodulabori baasil)

Robotex
Töötuba Robotexil

Robotex

http://www.robotex.ee/
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Robot igaühele
●TTÜ Avatud Ülikooli ja TTÜ Robotiklubi koostöös 
korraldatav TTÜ Tehnoloogiakooli kursus 
gümnaasiumiõpilastele. Kursuse eesmärk on õpetada 
noortele elektroonikat, mehhaanikat ja 
programmeerimist, ehk kõike mida vaja teada roboti 
ehitamisest. 

http://www.robotiklubi.ee/kursused/robot_igayhele/2013

Robootika õpetamisest
Mida pidada silmas õppeaine 
alustamisel….

• Grupi suurus
• Kasutatav riistvara
• Tugikeskkond
• Praktiline töö ja aruandlus
• Gruppide haldamine
• Hindamine
• Probleemilahendus

ÕPETAJAKOOLITUS

ÕPETAJA TUGI
(Õpilase tugi)
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Praktilise töö näidisprotsess

Praktilise töö protsess
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Robootika Kodulabori 
kontseptsioon

PREZI
ülevaade
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Vahendite hankimine

• Robootika Kodulabor – www.robolabor.ee
• LEGO – http://www.robomiku.ee/pood/

Kaasfinantseerimised
• TH kaasfinantseerimine

http://www.tiigrihype.ee/et/tehnoloogia-kaasfinantseerimine
• KOV kaasamine

Projektid
• Vaata Maailma

Ergutusülesanne
� Kooli plaanid 2013-2014

Robootika õppeaine osas, vahendid, eesmärgid, jms.

Paberile  - 10 min

Ettekanne: 5 min
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Kodune töö
� Didaktiline kava 

Robootika õppeaine praktiline kava oma koolis
� Korralduslik osa
� Õppevahendid
� Tundide teemad
� Grupitöö organiseerimine
� Hindamine
� Motivaatorid
� Ainetevaheline integratsioon
� Jne

� Praktiline töö Kaug- või Virtuaallaboriga

Tänan
Raivo Sell

www.roboticlab.eu
www.robolabor.ee


