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1 SISSEJUHATUS
1.1

Meeskond Öökullid

Meie oleme meeskond Öökullid Tallinna Kristiine Gümnaasiumist (TKG). Meie tiim sai alguse
TKG-st ning kuna TKG logo on öökull otsustas tiimi esimene generatsioon panna tiimi nimeks
Öökullid. Üle aastate on jäänud tiimi nimi ja logo püsima, millest viimane on samuti
inspireeritud TKG logost. Aastate vahel vahetuvad ka liikmeid ning see aasta on juba nooremad
liikmed neljandast generatsioonist.

1.2

Põhirobot Beast

Meie põhirobot Beast sai endale nime aastal 2014. Nimi tekkis, kui vanem generatsioon
tutvustas hooajal Tuleviku klass väiksematele klassidele robootikat, et neis huvi tekitada. Sellel
ajahetkel polnud meie robotil veel nime, ainukesed ideed olid: Ralliauto, Lõhkuja ja Kiirus.
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1.3

Beasti, varustuse ja meie robotimängu lühiülevaade

Beastil on sisseehitatud liikumisandur ning kaks värviandurit. Roboti rattaid pööravad kaks
suurt mootorit ja ülejäänud kaks keskmist mootorit keeravad aluste motoriseeritud osasid.
Meie kogu varustus koosneb põhirobotist ja alustest, mille asetame Beasti peale.
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2 MISSIOONIDE

STRATEEGIA

ja

EHITAMISE

JA

KODEERIMISE OSKUSTE AVASTAMINE
2.1

Missioonide strateegia

2.1.1 Plaaneerimine
Hooaja alguses võtsime ette robotimängu ruudustiku ja andsime igake ruudule väärtuse

•

Kaugus käivitusalast

•

Punktiskoor

•

Lahendamiseks kuluv aeg

•

Vajaliku varustuse suurus ja keerukus

Otseloomulikult oli veel faktoreid, mis aitasid meil otsust langetada, kuid eelnevalt antud
faktorid on põhilised.

Need skoorid aitavad meil mõista, milliste missioonide lahendamist tuleb esmatähtsustada
ning millistel sõitudel neid lahendada tuleks.
Veel üks väga oluline tegur on sõitude järjekord. Nagu eelnevatel aastatel tuleb kõige
aeganõudvama aluse ülesseadistus kõige varem. Sõitude järjekord oleneb ka sellest, millises
laua osas olevat missiooni lahenda üritatakse.
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erinevate tegurite põhjal:

2.1.2 I sõit

ROBOTI DISAIN

I sõit esimese sõiduga viime toidupakid lõuatõmbelati külge, korjame laualt kaasa kaks
toidupakki ja ühe mehikese liumäelt. Lisaks lükkame sammulugeja sinisesse asendisse,
sõidame jooksulindi tumerohelisse ja toome sõudeergomeetri ratta väljapoole suurt ringi.
2.1.3 II sõit

Teise sõiduga lükkame pingi lamedaks, eemaldame seljatoe, täidame vahed kuubikutega ja
viime esimese sõiduga kogutud tervisepakid hallile alale.
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Kolmanda sõiduga lahendame korvpalli, saadame teele ühe boccia kuubiku, sihime oma boccia
sihiku ja lõpetame pannes roboti tantsima.

2.2

Ehitamise ja kodeerimise oskuste avastamine

2.2.1 Kodeerimise oskuste avastamine
Juba eelmisel hooajal alustasime püütoni õppimist ning neid oskusi kasutades saame see
hooaeg programmeerida robotit kasutades püütoni keskkonna. Ühe näitena veel me võime välja
tuua fakti, et kodeerisime I sõidu kasutades nii püütonit kui ka scratchi, leides mõlema
keskkonna head ja vead.
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2.1.4 III sõit
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3 TÖÖPLAAN
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4 ROBOTI FUNKTSIOONID, LISAVIDINAD ja ANDURID
4.1

Roboti lahendus

4.1.1 EV3 Põhiroboti arendus
Hooaja alguses arendasime robotit, mis oleks võimeline kohapeal oma sõidusuunda muutma
(edaspidi ,,Prometheus“). Prometheuse idee juured ja esimesed prototüübid peituvad Öökullide
II generatsiooni juures. Prometheusel on neli rattaplokki, milles asuvad rattad, ühte suurtest
mootoritest kasutataks rattaplokkide keeramiseks ning teist suurt mootorit rataste edasi ja
tagasi liigutamiseks. Kaks väiksemat mootorit jääksid kasutamiseks aluste motoriseeritud
osadel. Prometheus jäi kõrvale kuna vajas LEGO mootorite poolt pakutavast suuremat täpsust.
4.1.2 SPIKE Põhirobot Beasti kirjeldus
Põhirobotit liigutavad kaks suurt SPIKE Prime’i mootorit. Kaks keskmist SPIKE Prime’i
mootorit on aluste mootorit vajavate funktsioonidel kasutamiseks. Me otsustasime
dokumenteerida terve roboti ehitust. Meie roboti arendamise protsess algas esimestest osadest.
Alguses oli meil plaan ehitada uus EV3 baasil robot aga otsustasime võtta kasutusele SPIKE
platvormi baasil roboti, sest selle güroandur on töökindlam ja selle mootorid on võimsamad.
Lisaks dokumenteerime ka iga aluse tööpõhimõtet ning ehitusprotsessi.
4.1.3 Beasti arendus
Esimene SPIKE robot oli esialgseks katsetuseks ja mootorite ning tarkvara tundma õppimiseks.

Pearoboti ehitus algas esimesest raamist. Selle raami külge sai pandud värviandurid.
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Põhirobotil (edaspidi ,,põhirobot”) on kaks värviandurit ja ajju sisseehitatud liikumisandur.
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Hakkasime mõtlema mootorite asukohale.

Mootorid paika saanud hakkasime ehitama roboti külgi.
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Valminud esimene baasroboti prototüüp.

Katsetuste käigus leidsime kohti arenduseks ja kahandamiseks. Sellest tulenevalt otsustasime
baasroboti nullist uuesti üles ehitada.
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Valminud ja lõplik baasrobot.

4.2 I eelvoor
4.2.1 Ⅰ sõit
Esimese sõidu aluse ehitamise alguses otsustasime, et see sõit sõidab vastu seina ja sellel on

kraana. Sõidu ehitamine algas toe kavandamisega.
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Sõidu stabiilsuse jaoks lisasime ka üle serva heidetavad rattad.

Toe valmis saanud sai asuda kraana ehituse kallale. Algne kraana pidid asuma pearoboti kohal
võimaldades olla sama aegselt mootorile väga ligidal. Algne plaan oli kasutada struktuurset
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väga stabiilset kraanat aga lõpuks sai mindud kergema kraana teed.

Toe külge lisasime renni millega sammulugeja kangi paigal hoida.
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Lisasime tavalise ratta abil liigutatava käpa millega liigutame kasti.
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Kraana sai ehitatud roboti küljele. See tulenes soovist võtta kaasa laua idapoolseim tervisepakk,

Valminud kraananoole ots sai ehitatud kummidega abil painduma. Lisaks said selle külge
lisatud missioonide lahendused
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mille teostamiseks oli tarvis pikemat kraananoolt.
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See on käpp millega viime esimeses sõidus ära kasti ja innovatsiooniprojekti see liigub edasi
ja tagasi. Sellega lükkame ka rattad üle serva. Käpa otsas on süsteem millega saame kasti
ühendada ja lahti ühendada stabiilselt ainult robot peab liikuma edasi ja tagasi.
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Roboti etteotsa ehitasime ratta millega lahendame jooksulindi missiooni. Jooksulindi
lahendamiseks kasutatav ratas on ühendatud samasse mootorisse mille abil liigutame käppa.
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Algne käpa abil liigutatav kast.
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Täiustasime oma käpa otsa võllidega millega haarame kaasa sinise ratta.

Vahepeal katsetasime ka vertikaalselt liikuvat kraanat, kuid hiljem ehitasime kraana
horisontaalseks. Seda siis vertikaalse kraana liialt paljust loksumisest.
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4.2.1.1 III versioon esimesest sõidust
Ehitus algas esimeste juppidega. Sõidul lahendavad missioonid olid tarvis kraana tugevalt
külge ehitada. Muud lahendused oli tarvis vaid RETROFIT
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Sõidu ehitus algas esimestest juppidest.

Algselt sai katsetamiseks kraana ehitatud mootorile võrdlemisi lähedale

Hiljem otsustasime, et on mõttekam kraana kaugemale ehitada.
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Algne tugi

Tavalise ratta ülekanne. Selle ülekandega liigutame kasti millega viime innovatsiooniprojekti
mudeli ja toome ühe mehikese baasi tagasi.
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Lahendus tervisepakkide lõuatõmbelati peale panemiseks.

Panime siia toe et sõidaks otse jooksulindi vastu

Algne kast mehikeste püüdmiseks ja innovatsiooniprojektimudeli äraviimiseks.
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Algne idee karabiin mis oleks pidanud võtma ära tervisepaki

Ehitasime kraana tugevalt roboti külge.

Sõidu eesossa lisasime ratta millega lahendame jooksulindi missiooni.
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4.2.2 Ⅱ sõit
II sõit lahendab pingi missiooni.
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Esimesed jupid.

Saanud lahenduse võrdlemisi valmis hakkasime otsima kohti arendusteks.
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Eksperimenteerisime sõidu mootoriga isesõitvaks sõiduks kuid loobusime sellest selle vähese
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töökindluse tõttu.

Olles eemaldanud kõik kummimootoriga seotu oli sõit valmis. Pildil on valmis teine sõit alt
vaadatuna.
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4.2.3 III põhisõit
Kolmanda sõiduga tahtsime lahendada korvpalli, suunata boccia sihiku, viia ülejäänud
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kuubikud ja lõpetada pannes roboti tantsima.

Sõidu ehitus algas kahveltõstuki ehitusega.

Kahveltõstukile ehitasime ümber ümbrise.

25

ROBOTI DISAIN

Kavandasime kolmanda sõiduga lahendada ka jooksulindi missiooni kuid loobusime mõttest
kuna lahendame selle esimese sõiduga.

Sõidu etteotsa kahveltõstuki kõrvale salve millega viime ära kuubikud. Vasakul pildil on näha
meie innovaatilist süsteemi millega saame kuubikuid viia kahele poolele. Alguses suunab see
kuubiku korvpalli korvi kuid kui korvpalli korv kahveltõstukiga üles tõsta lukustub süsteem
teisele poole ja suunab ülejäänud kuubikud Boccia sihtmärki.
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Lisasime robotile nupu pikenduse millega sõitu käima ja vajadusel seisma panna.

Sõidu teise otsa lisasime mehhaanilise lahenduse mis sisse sõites lahendab boccia sihiku
missiooni.
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4.2.4 Ⅲ varusõit
III sõidul puudub kindel alus, kuna sõit oma olemuselt on piisvalt lihtne. Lõuatõmbelati alt läbi
sõitmine nõuab aga kompaktset robotit, mida meie põhirobot just on. Aluse peale ehitamine
aga võtaks liialt palju ruumi.

4.3 Finaal
Olles saanud finaali otsustasime roboti panna dieedile, ehk kõik sõidud uuesti üles ehitada.
4.3.1 I sõit
Esimene sõit on läbi aastate olnud kõige keerukama ülesseadmisega. Meie finaalis kasutatav
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esimene sõit on eelvooru kolmas sõit peale dieeti.

Eelvooru kolmas sõit enne ümberehitusi.
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salvemehhanismi ja kergendasime kahveltõstuki tugistruktuuri.

Lisasime ka väga lihtsa lahenduse liumäe laste kodualasse toomiseks.
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Kolmandalt sõidult eemaldasime dieedi korras boccia sihiku lahenduse, lihtsustasime

4.3.2 II sõit
Teine sõit on oma olemuselt väga lihtne, mootorit rakendatakse võlli pööramiseks mille abil
suuname kuubikud sihtringi ja poetame ühe liumäelapse raskele rehvile istuma. Lisaks toome
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ühe tervisepaki ja sinise ratta.

Hilisema täiendusena viime selle sõiduga ära 8 boccia kuubikut ja toome ära sinise ratta ja ühe
tervisepaki
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4.3.3 III sõit

Kolmas sõidu ehitus algas mahajäätava jooksulindi lahenduse loomisega

Hakkasime ehitama tagaosa millega lahendada sõudeergomeeter ja tuua ära telefon.
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Lõpuks lisasime lahendus millega kanditud sinine ratas sihtringi viia.

Roboti külge lisasime oma väga uuendusliku karabiini disaini.
’
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4.3.4 IV sõit

Sõit sai valmis ühe päevaga ja katsetasime ka kummimootori kasutamist. Loobusime ideest
kuna robotiga lahendamine on kiirem.
4.3.5 V sõit

Viienda sõidu ehitus algas sammulugeja lahenduse ehitusega.
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Neljas sõit on lahendatavate ülesannete poolest võrdväärne eelvooru teise sõiduga
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Edasiarendusena lisasime pneumaatika, et robot mängu lõppedes lõuatõmbelatile toetuma.
Lisaks rakendame üht mootorit, et neli tervisepakki lõuatõmbelatile rippuma jätta.
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KOODI FUNKTSIOONID ja SELETUS

5.1 Üleminek EV3-lt SPIKE-ile
Kui eelmistel aastatel oleme kasutanud EV3 robotit ja seega ka kasutanud LEGO
MINDSTORMS Education EV3 tarkvara Beasti programmeerimiseks, siis see hooaeg läksime
teist teed ja võtsime kasutusele SPIKE Prime’i. Kuna SPIKE Prime pakkus ka rakenduse-sisest
võimalust kasutada Püütonit teksti-põhist programmeerimist, siis kasutame ka seda võimalust
ära. Allpool oleme lisanud ka pildi meie programmist, mis kasutab liikumisandurit
keeramiseks. Kuigi see programm on kommentaaridega, siis lisame siia põhjalikud selgitused,
et teha programm veel arusaadavamaks.
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5.2

Koodi seletus – sõitmine teatud väärtuseni kasutades liikumisandurit

Juba eelmisel hooajal asusime õppima teksti põhist kodeerimist keeles püüton. Tänu nendele
oskustele, mida täiendasime ka see hooaeg ning tänu sellele saime osad sõidud programmeerida
SPIKE Prime rakenduses kasutades püütonit. Esimesel sõidul programmeerisime isegi sõidu
mitmes keskkonnas, et saada teada keelte erinevusi ning avastada nende head ja vead. Kahjuks
tuli välja, et SPIKE Prime originaalselt püütonit ei toeta, mis tähendab, et maksimum kiirusi
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jms on võimalik saavutada ainult Scratch keskkonnas mistõttu läksimegi sellele üle täielikult

peale eelvoore. Alt leiabki meie HMS sirgeltsõidu programmi ehk sõitmine teatud väärtuseni
kasutades liikusmisandurit.
Alustame if-võrdlusest – kui MyBlock’i on sisse kirjutatud väärtus 0, siis liikumisanduri reset
tuleb, kui mõni muu väärtus ei toimu. Edasi teeme timer’ile reset’i ning paneme mootor A-le
relatiivse positsiooni 0. Järgmiseks kasutame kavalat süsteemi – kui otsitav = 0, siis otsime
värviandur E-ga musta joont, kui otsitav jääb 0 ning 10 vahele, siis sõidame sekunditega ning
kui otsitav on üle 10, siis otsime kraade. Kui programm on valinud õige väärtuse, mida otsima
alustab paranduse leidmine ning sõitmine, mis iga loop’i sees sama. Arvutame vea ehk
liikumisanduri näit lahutada nurk (mida otsime). Selle korrutame koefitsiendiga, mille leiame
järgmise valemiga – 100-st lahutada võimsus jagada 40-ga. Selle abil on parandus muudetud
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vastavalt võimsusele, et robot teeks piisavalt korrigeerimist, kuid ei hakkaks liialt loksuma.
Kui oleme ühe valitud loopidest lõpetanud peatame mootorid ning programm lõppeb.
See programm on täiendus meie eelmistest liikumisanduri sirgeltsõitmistest, nagu ka meie
teised programmid. Algselt kasutasime ainult kraadides sõitmis, pärast lisasime ka sekunditega
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ja musta jooneni sõitmise, lisaks tegime ka koefitsiendi arvutuse, enne oli see koguaeg 1.5.

LEGO ja LEGO Logo on LEGO Groupi kaubamärgid. ©2020 LEGO Group. FIRST® on For
Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) registreeritud kaubamärk.
LEGO® on LEGO Groupi registreeritud kaubamärk. FIRST® LEGO® League ja RePLAYSM
on FIRST-i ja LEGO Groupi ühises valduses olevad kaubamärgid. ©2020 FIRST ja LEGO
Group. Kõik õigused reserveeritud.
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