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VEX IQ robootikaõppe juhendi ülevaade
Oleme välja töötanud käesoleva robootikaõppe juhendi, kaasneva Õpetaja lisa ning võrgus kasutatava
VEX IQ Õpikava (www.vexiq.com/curriculum) alg- ja põhikooliõpilastele suunatud VEX IQ platvormil 

õppetundi, mida saab kasutada järjest, valikuliselt või eraldi tundidena.

Käesolev materjal aitab nii õpilastel kui ka õpetajail kasutada VEX IQ roboteid teaduse, tehnoloogia,
inseneriteaduse ning matemaatika maailmade avastamisel.

Kaksteist õppetundi on üles ehitatud järgmiselt:
Tund A: See on Sinu tulevik - Mis on STEM, inseneriteadus ja robootika
Tund B: Hakkame pihta - Võtame ette VEX IQ komplekti, juhtpuldi ja roboti aju
Tund C: Sinu esimene robot - Ehitame ja katsetame Clawbot IQ robotit
Tund D: Lihtmehhanismid ja -liikumine - Uurime kangide, plokkide, pendlite jne maailma
Tund E: Ahelreaktsiooni väljakutse - Kavanda ja juhi lihtmehhanisme kasutades lahedaid masinaid
Tund F: Aluspõhimõtted - Avasta ja kasuta teaduse- ja matemaatika põhialuseid
Tund G: Mehhanismid - Uuri põhjalikumalt masinaehitust
Tund H: Tornide väljakutse - Kavanda ja ehita väljakutse lahendamiseks kaugjuhitav robot
Tund I: Targad masinad - Avasta, kuidas andurid töötavad ning kuidas alustada programmeerimist
Tund J: Ahelreaktsioonide programmeerimisväljakutse - Ehita ja programmeeri lahedaid masinaid
Tund K: Targemad masinad - Laienda oma teadmisi anduritest ja programmeerimisest
Tund L: Tornide programmeerimisväljakutse - Kavanda ja ehita iseseisvalt torne ehitav robot

põhinevat robootikaõpet toetavateks materjalideks. Käesolev juhend sisaldab 12 paindlikku 



See on Sinu tulevik
A

STEM = teaduS + Tehnoloogia + insEneriteadus + Matemaatika



See on Sinu tulevik
Tunni ülevaade:
Maailmal on vaja, et tänased õpilased kasvaksid teadlasteks, insenerideks ning probleeme 
lahendavaiks homseteks juhtideks. Teadus toob meieni pidevalt uusi läbimurdelisi avastusi ja 
väljakutseid, luues paremaid võimalusi tehnoloogia abil erinevate probleemide lahendamiseks.

Inimesed, kes oskavad kasutada tehnoloogiat probleemide lahendamiseks, võimaldavad 
muuta maailma paremaks. VEX IQ platvorm ja -õpikava on lõbusad ja kaasahaaravad vahendid, 
mis aitavad lastel alustada retke saamaks just selliseks probleemide lahendajaks, keda meie
maailm kõige rohkem vajab. Sõltumata, mida Sa oma tulevikust ootad, aitavad VEX IQ platvorm ja 
-õpikava Sul arendada oskuseid, mida oodatakse 21. sajandi uuendajailt.

Tunni sisu:
- Mis on STEM?
- Mis on inseneriteadus?
- Mis on robootika?

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Ideeraamatu harjutus

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad 
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!

Mis on STEM?

kaasahaaravaks õppesuunaks. VEX IQ platvorm on õpilaste jaoks suurepärane vahend 
STEM valdkonna avastamiseks.

Mis on inseneriteadus?
Inseneriteadus keskendub praktilise ja teadusliku teadmise kasutamisele tuvastatud probleemide
lahendamisel. Enamiku meid ümbritsevaist toodetest, ehitistest ja struktuuridest on loonud insenerid, 
kasutades matemaatikat ja teisi teadusharusid. Insenerid kasutavad probleemidele lahenduste otsimisel 
tihti insenerimärkmikku. Sul on võimalik harjutuste tegemisel kasutada Ideeraamatu lehekülgi, mis 
aitavad Sul mõelda nii nagu insener!

Inseneriteadus jaguneb viide harusse:
Keemia –  kasutab loodusteadusi, et muuta toormaterjale ning kemikaale probleemide 
lahendamiseks paremini kasutatavale kujule.

Taristu - kasutab probleemide lahendamiseks loomulikult tekkinud ja inimloodud keskkondade 
kavandamist, -ehitust ja -hooldust. Näiteks keskkonna- ja ehitusinsenerid.

Energeetika – elektri, elektroonika ja elektromagneetika kasutamine probleemide lahendamiseks.

A.2

A.1

A.3

STEM tähistab viisi, kuidas teaduS, Tehnoloogia, insEneriteadus ja Matemaatika on ühendatud 



Mehaanika – disaini, ehituse ja mehaanilise jõu kasutamine masinate ja mehaaniliste süsteemide
loomisel mõne probleemi lahendamiseks.

inseneriteaduse haru koos, saades tulemuseks täiesti uue inseneriteaduse haru. Näiteks võib tuua   
biomeditsiini ja robootika.

Mis on robootika?
Robootika on spetsialiseerunud inseneriteadus, mis tegeleb robotite kavandamise, ehitamise, 
käitamise ja rakendamisega.

Robot on igasugune inimese poolt ehitatud masin, mis suudab asendada inimest töö või teiste 
tegevuste tegemisel.

Roboteid saab juhtida juhtpultidega (kaugjuhitavad robotid), nad saavad toimida iseseisvalt 
(autonoomsed robotid), kuid samuti võib robotite juhtimine olla segu kaugjuhtimisest ning 
iseseisvast toimimisest (hübriidrobotid). Robotid on hakanud aina enam levima, sest nad on asendama
inimest rutiinsete tegevuste teostamisel või ohtlike ülesannete täitmisel.

A.3

A.4

jätk.

Robootilised koosteliinid võivad ehitada autosid, arvuteid,
ja teisi igapäevaelus vajalikke asju.

muru või abistada puudega inimesi.

Politseirobotid suudavad uurida ohtlikke olukordi sellal,

uurida seal kihavat, meile veel tundmatut, elu.

Spetsialiseerunud valdkonnad - need inseneriteaduse harud kasutavad mitut eelnevalt loetletud

kui politseinikud neid ohutult kauguselt juhivad.

Teenindusrobotid saavad puhastada põrandaid, niita Süvamererobotid sukelduvad kuni 10 km sügavusele, et



See on Sinu tulevik: mõistete harjutus
Õpilase nimi: 

Õpetaja / klass:           Kuupäev: 

Juhend:

A.5

Mõisted:

Autonoomsed robotid Keemia inseneriteadus Taristu inseneriteadus

Energeetika inseneriteadus Inseneriteadus Hübriidrobotid

Mehaanika inseneriteadus Robot Robootika

Spetsialiseerunud inseneriteadus STEM  

      ühendab teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja 

      

      kasutab loodusteaduseid, et viia toormaterjale või 
kemikaale probleemide lahendamiseks paremini kasutatavale kujule.

      kasutab inimloodud ja looduslikult kujunenud keskkondade 
kavandamist, -ehitamist ja -hooldust probleemi lahendamiseks.

      kasutab elektrit, elektroonikat ja elektromagneetikat 
probleemi lahendamiseks.

      loob probleemi lahendamiseks masinaid ja mehhaanilisi 
süsteeme, kasutades kavandamist, ehitamist ja mehaanilist jõudu.

      
moodustades täiesti uue inseneriteaduse valdkonna.

      on spetsialiseerunud inseneriteadus, mis tegeleb robotite
kavandamise, ehitamise, käitamise ning rakendamisega.

on iga inimloodud masin, mis suudab asendada inimest töö või 
teiste tegevuste tegemisel. 

Juhtpultidega juhitavaid roboteid kutsutakse  .

Iseseisvalt toimivaid roboteid kutsutakse   .

Roboteid, millel on nii kaugjuhitavate kui ka autonoomsete robotite omadused, kutsutakse:       

 .

Täida lüngad, sisestades iga määratluse juurde õige mõiste. Iga mõistet kasutatakse vaid korra.

Kaugjuhitavad robotid

matemaatikaõppe ühtseks haaravaks õpivaldkonnaks.

kasutab praktilisi ja teaduslikke teadmisi, et luua 
lahendusi identifitseeritud probleemidele.

valdkond kasutab mitut inseneriteaduse valdkonda koos,



Sinu tuleviku ideeraamatu harjutus
Õpilase nimi:

Õpetaja/klass:          Kuupäev:  

Juhend:

Kujuta ette robotit, mis suudab lahendada mõne Sulle teadaoleva probleemi.

Joonista pilt sellest, kuidas robot võiks välja näha ning kirjuta roboti alla tema nimi.

A.6

Juhend:

Kirjuta, mida Su robot suudaks teha ning mis probleemi ta lahendaks. Kirjuta, kuidas ta töötaks ning 
kuidas teda kontrollitaks (kas Su robot on autonoomne, kaugjuhitav või hübriidne).

               

               

               

               
 





Hakkame pihta!
B



Hakkame pihta!
Tunni ülevaade:
Selles tunnis vaatame, mis on VEX IQ komplektis, uurime VEX IQ juhtpulti ja robotiaju ning teisi 
komplekti tähtsamaid komponente. Sa saad selgeks, kuidas paaristada juhtpulti roboti ajuga
ning kuidas kasutada malli nurktalade määramisel.

Tunni sisu:
- VEX IQ riistvara kasutamine
- VEX IQ juhtpuldi ja roboti aju kasutamine

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Kontrolleri paaristamine roboti ajuga (toimingu läbiviimiseks vaata VEX IQ komplekti juhendit)
- Valikuline: nurktalade määramine malli abil (küsi õpetajalt täpsemaid juhiseid)

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!

B.1



B.2
VEX IQ riistvara kasutamine
VEX IQ platvormi komplektid on lihtsalt kasutatavad, lõbusad ja käepärased töövahendid kõigi 
nelja STEM alustala õppimiseks, sobides kõigi õpivajaduste ja -soovidega. Käesolev õppetund 
tutvustab Sulle komplekti riistvara. Kui otsid teavet VEX IQ juhtpuldi või roboti aju kohta, siis vaata 
peatükki (B.3), mis käsitleb neid teemasid. Üks VEX IQ riistvara parimaid omadusi on selle paindlikkus: 

Platvorm võimaldab ehitada mootoriteta mudeleid, mootoritega mehhanisme ja masinaid, aga samuti
täismõõdulisi kaugjuhitavaid ning autonoomseid roboteid, sobides seega igale õpilasele, nii 
algajale kui ka asjatundjale, kaasahaaraval viisil oskuste omandamiseks.

Komplekti riistvara ülevaade

Talad
erinevad suurused

Eritalad
nurk-, T-, täisnurk talad

Plaadid
erinevad suurused

Struktuuridetailid Struktuuridetailid Struktuuridetailid

Ühenduspulgad
mitmed pikkused erinevad pikkused erinevat tüüpi

Kasuta talade, plaatide, nurga-
kinnitite jne ühendamisel

Hoiavad soovitud vahet
talade ja plaatide vahel ning ühenduspulki

Eraldajad Eraldajate ühendused

Ühendavad eraldajaid

kui suudad midagi ette kujutada, siis suudad seda ka VEX IQ abil ehitada. 



Teljed
erinevad pikkused

Teljepuksid Telje lukustusplaadid
erinevad suurused

Kannavad jõu üle ratastele, 
plokkidele, hammasratastele või 

võimaldavad neil pöörelda.

Ühendavad teljed talade ja 
plaatidega, võimaldades teljel
pöörelda, hoides seda samas

vajalikus asukohas.

Plaadid, mis lukustuvad 
telje külge, võimaldades

neil pöörelda koos teljega.

Kummist teljekaelused Nurgakinnitid
erinevat tüüpi

Seibid ja puksid

Hoiavad objekte teljel
paigal või hoiavad telge

ennast paigal.

Loovad nurkühendusi talade
plaatide või teiste VEX IQ

osade vahel.

Kasutades telgedel
vähendavad hõõrdumist ja

hoiavad vajalikku vahet.

B.2 jätk.



B.2 jätk.

Plokid
mitmed võimalused

Kummirihmad
erinevad suurused

Kummirihma ankur

Kasuta rihmajamis või
väikeste rataste või rullidena.

Kasuta koos plokkidega või
energia salvestamiseks või

pingutajana.

Kasuta kummipaelte
ja -rihmadega.

Hammasrattad
erinevad suurused

Veljed ja rehvid
erinevad suurused

Nutimootor

Jõu ülekandmiseks teisele ham-
masrattale ja/või mehhanismile

Veeremine ja liikumine Tekitab pöördliikumise



B.3

B.4

VEX IQ juhtpuldi ja roboti aju kasutamine
VEX IQ juhtpulti ja roboti aju on lihtne kasutada. Selles õppetunnis tutvume nende tähtsamate 
osadega ja aitame Sul roboti aju ning juhtpuldi kiirelt tööle saada. Ära unusta täiendava kasuliku 
teabe jaoks komplekti dokumentatsiooni lugeda.

Osade ülevaade

Täiendavad tegevused
VEX IQ juhtpuldi paaristamine roboti ajuga: Juhtpult ja roboti aju võivad olla juba paaristatud, 
kuid võib juhtuda, et Sul tuleb seda ise teha. Pöördu õpetaja poole ja loe vajadusel juurde oma
komplekti juhenditest.

Nurktalade määramine: Sinu õpetaja võib õpetada Sind nurktalade tüüpi määrama mitmel 
erineval moel, kaasa arvatud malli kasutades. Küsi täpsemaid juhiseid oma õpetajalt.

Juhtpult Roboti aju Raadio

Paarista juhtpult roboti ajuga
ning saad oma roboti üle
täieliku kontrolli. Täis aku 

kestab üle 50 tunni.

Aju 12 identsest pordist igasse
saad ühendada suvalise

 seadme. Püsiprogrammid tee-
vad roboti ehitamise lihtsaks
ja lõbusaks. Programmeeritav.

Ühendab juhtpuldi roboti
ajuga. Olemas nii 900 MHz, 

2,4 GHz kui ka Bluetooth 
võimalused, vastamaks
erinevaile vajadustele.

Ühendusjuhtmed

Erineva pikkusega juhtmed, 
millega ühendada mootorid ja andurid roboti aju külge.



B.5
Hakkame pihta! mõistete harjutus
Õpilase nimi: 

Õpetaja/klass:           Kuupäev: 

Juhend:

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. Pildid EI ole samas mõõtkavas.

Mõisted:

Eritala  Tala  Ühenduspulk  Juhtpult

Nurgakinniti  Hammasratas Plaat Plokiratas

Raadio Roboti aju  Kummipaela ankur  Kummipael

Kummist teljekaelus Telg  Teljepuks  Mootor

  Rehv Ratta velg

  

  

  

  

  

Eraldaja Eraldajate ühendaja





Sinu esimene robot
C



Sinu esimene robot
Õppetunni ülevaade

juhiseid ja kasuta lehel C.5 olevat “Sinu esimese roboti hindamistabelit” oma töö hindamiseks. 

Tunni sisu: 
- Sinu esimese roboti ehitamise võimalused
- Kavandamise protsessi õppimine

Tunni tegevused
- Robotiehitus koostejuhiste (komplektiga kaasas) järgi ning Sinu esimese roboti hindamistabel.
- Ideeraamatu lehekülgede täitmine robotit ehitades ja testides.

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!

C.1

Selles tunnis ehitad ja katsetad Sa oma esimest VEX IQ robotit. Järgi komplektiga kaasas olnud 

Kasuta õppetunni ideeraamatu lehekülgi oma töö dokumenteerimiseks ja valmis roboti testimiseks.



Ehita Clawbot IQ robot ja katseta seda

ehitada täiesti toimiva kaugjuhitava roboti ja seda katsetada! Järgi ehitamisel VEX IQ Clawbot-i ehitus-
juhiseid ja kõik sujub hästi!

Ehitusvõimalused
Võimalus 1: Ehita koostejuhiste järgi ainult
standardne alussõiduk (Standard Drive Base).
See annab Sulle toimiva veermiku ja jõuülekande, 

Sinu fantaasiale. Pane tähele, et sellele alussõidukile
on ka teised tunnid üles ehitatud: Sinu töö leiab kasutust!

Allalaetavad ehitusjuhised
Standardse alussõiduki ja Clawbot IQ roboti täielikud ehitusjuhiseid saab alla laadida internetist.
Sinu õpetajal võib koopia Sinu jaoks juba olemas olla - kui aga mitte, siis külasta aadressi 
www.vexiq.com/clawbot-iq!

Võimalus 2: Ehita koostejuhiste järgi standardne  
alussõiduk, testi seda ning juhiste kasutamist
jätkates, ehita samuti käpp, torn ja esemete 
hoidik. Kasuta Clawbot IQ roboti testimisel 
VEX IQ väljakutse mängu objekte, tennise-
palle, kuubikuid või muid taolisi esemeid.

C.2

C.3

Esimese roboti ehitamine on ainulaadne elamus. Clawbot IQ ehitusjuhised aitavad isegi täielikul algajal

mida saab vahetult kasutada, aga ka muuta vastavalt 



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

Sinu esimese roboti ideeraamatu leheküljed: 
Kavandamise protsessi õppimine

esimese roboti ehitamisel ning samuti aitavad Sul omandada roboti kavandamise protsessi.

Inseneriteadus oli õppetunnis See on Sinu tulevik avatud praktilise ja teadusliku teadmise
rakendamisena määratletud probleemidele lahenduse leidmisel. Samuti õppisime, et insenerid
kasutavad märkmikku, mis aitab inseneridel probleemide üle mõelda ning neid lahendada. Mida  
kirjutab ja joonistab insener sellisesse 
märkmikku, kui küsimused ja lahendused 
ei ole veel teada?

Insenerid kasutavad kavandamise protsessi, mis 
koosneb reast sammudest, mille järgimine
aitab lahendada probleemi ning kavandada 
lahendusi. See on sarnane noortele tead-

Ei ole olemas ainuõiget kavandamise 
protsessi. Enamusel inseneridel on mingi 
oma nõks kavandamise edukaks läbi-
viimiseks. Lihtsustatult võttes on 
kavandamine tsükkel, mis tavaliselt algab 
probleemiga ning lõpeb lahendusega, kuid 
läbiviidavad sammud võivad erineda.

kolmesammuline tsükkel:

Samm 1: Mõtle probleemi üle või genereeri idee. Ära unusta seda üles kirjutada või joonistada.
Mõnikord antakse probleem või idee Sulle ette, kuid mõnikord avastad Sa ise lahendamist vajava
probleemi või idee.

Samm 2: Siin võtad Sa ette tegevusi ja “teed” midagi probleemi lahendamiseks või oma idee 
tõestamiseks. Meie tundides on see kohaks, kus ehitad valmis oma võimaliku lahenduse.

Samm 3: Katseta seda, mida tegid sammus 2.

Kas Su probleem on täielikult lahendatud? Kui otsustad testimise ajal, et probleem ei ole täiesti
lahenenud, siis Sul on, mille üle mõelda. Seega kirjutad või joonistad Sa üles testimisel leitud 
järgmise probleemi ning kordad tsüklit, kuni probleem on lahendatud. Alati pea meeles, et 
probleemid EI OLE LÄBIKUKKUMISED. Probleemid on kavandamise ootuspärane osa!

Selles õppetunnis kasutad ühte ideeraamatu lehte iga Sinu probleemi lahendamiseks vajaliku 

küsimused juhatavad Sind roboti ehitamisel, valmistades Sind ette kasutama tulevikus “päris”
insenerimärkmikku oma kavandite jäädvustamiseks. Aga nüüd ehita oma esimene robot!

C.4

“Sinu esimese roboti ”õppetund sisaldab ideeraamatu lehekülgi, mis aitavad juhtida Sinu mõtlemist 

lastele õpetatava “Teadusliku meetodiga”.

Lihtsustatult võttes on kavandamine

“Mõtle-Tee-Testi” tsükli osa kohta, järgides roboti ehitamise juhiseid. Ideeraamatu spikrid ja 



Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Clawbot IQ 
süsteemid süsteem(id)

toimib/-vad

Määratletud

toimib/-vad
süsteem

on olemas, 
osaliselt

toimivana

süsteemid
on olemas,

kuid ei toimi

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud

ideeraamatus 
õpetaja näidatud

viisil)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
tõstes

efektiivsust

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumen-
teeritud

Kavandamiskäiku
on kasutatud
järjekindlalt

Kavandamis-
käigu kasutamist

on näha

Ressursside
kasutamine
(erinevad 

materjalid, teave
inimesed, ajakulu,

jne)

Ressursse
on kasutatud

säästvalt

maksimeeritud

Ressursse on 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
mõnede

ressursside
kasutamisest

kavatsetud
sihile

vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjale ja osi)

Kontrollsüsteemid
Juhtpuldi-mootori

sidumine

Täielikult ja
ootuspäraselt

toimiv
kontroll-
süsteem

Järjepidevalt
ja osaliselt

ootuspäraselt
toimiv

kontroll-
süsteem

Toimiv, kuid
mitte 

järjepidev
kontroll-
süsteem

Mittetöötav
või osaline

kontroll-
süsteemide
toimimine

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed

ühendatud

efektiivselt ja
täiesti toimivalt

Aku laetud.
Juhtmed 
ühendatud
turvaliselt.

Toimib

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev
(aku või  
juhtmete 

probleemid)

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)

Mehaanilised
süsteemid 

(sõiduülekanne, 
käpp, sõrg)

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või
on poolik /

ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
kõrgelt

esitamisel
arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonna
liikmed on

eesmärgid ja
töötavad koos

Meeskonna
liikmed on
osaliselt

eesmärgid ja
töötavad koos

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

Kavandamise kriteeriumid

Tehnilised kriteeriumid

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

C.5

Sinu esimese roboti hindamisleht

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Vilunud = 3

Määratletud

efektiivselt

süsteem(id)
Määratletud Määratletud

efektiivsustja efektiivsus

turvaliselt,

järjepidevalt

efektiivneefektiivne,

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

jaganud rollid,
jaganud rollid,



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

C.6
Sinu esimene robot, ideeraamatu lehekülg: standardne alussõiduk
Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass:       Kuupäev:  Lk: 

Juhend:

Järgi Clawbot IQ juhendi (ehituse sammud 1-19) kasutamisel käesoleval lehel
olevaid samme, et ehitada standardne alussõiduk.

1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:     
Näited: “Idee - ma tahan ehitada Clawbot-i alussõiduki” või “Probleem - parema poole rattad ei pööra”.

      

      

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodi seda paremini kirjeldada.

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:     
Näiteks: “Kasuta standardse alussõiduki ehitamisel Clawbot IQ ehitusjuhendit” või “Kontrolli 
parema poole rattaid, telge, teljekaeluseid, mootorit ja juhtmeühendust roboti ajuga”.

               

               

               

               

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

               

               
Kas Sinu standardne alussõiduk töötab ja toimib ootuspäraselt?   JAH  EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi minna ja 
ehitada Clawbot IQ lõpuni või asuda järgmise õppetunni omandamisele.

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu alussõiduk hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

jätk.C.6
Sinu esimene robot, ideeraamatu lehekülg: Clawbot IQ roboti torn

   

Juhend:

Järgi Clawbot IQ juhendi (ehituse sammud 20-38) kasutamisel 
käesoleval lehel olevaid samme, et ehitada standardne alussõiduk.
(peale standardse alussõiduki valmimist).

1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:  
Näiteks: “Idee – ma tahan ehitada Clawbot IQ roboti torni” või “Probleem – torn

               

              

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodi seda paremini kirjeldada.

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:    
Näiteks: “Kasuta Clawbot IQ torni ehitamiseks Clawbot IQ ehitusjuhiseid” või “kontrolli 2x torni 
ehitamise juhiseid, et roboti ehitus oleks täpne.”

                       

                       

                       

                       

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

                       

                      
Kas Sinu Clawbot IQ torn toimib ootuspäraselt?    JAH  EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi minna ja 
ehitada Clawbot IQ lõpuni või asuda järgmise õppetunni omandamisele.

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu Clawbot IQ torn hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk:             

ei sobitu korralikult standardsele alussõidukile”.



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

jätk.C.6
Sinu esimene robot, ideeraamatu lehekülg: Clawbot IQ esemehoidik

       

Juhend:

Järgi Clawbot IQ juhendi (ehituse sammud 39-48) kasutamisel käesoleval 
lehel olevaid samme, et ehitada Clawbot IQ esemehoidik. 
(peale standardse alussõiduki ja torni valmimist).

1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:     
Näiteks: “Idee - Ma tahan ehitada Clawbot IQ esemehoidiku” or “Probleem -      
esemehoidik ei ole õigesti ehitatud.”

      

      

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:    
Näiteks: “Kasuta Clawbot-i ehitusjuhiseid Clawbot IQ esemehoidiku ehitamiseks” või “Kontrolli  
esemehoidiku osasid, võrdle seda juhendiga, tee vajalikud muudatused”.

               

               

               

               

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

               

               
Kas Sinu Clawbot-i esemehoidik toimib ootuspäraselt?   JAH  EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi minna ja 
ehitada Clawbot IQ lõpuni või asuda järgmise õppetunni omandamisele.

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu esemehoidik hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodiseda paremini kirjeldada.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

jätk.C.6
Sinu esimene robot, ideeraamatu lehekülg: Clawbot IQ roboti sõrg

  

1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:     
Näiteks: “Idee - ma tahan ehitada Clawbot IQ roboti sõra” või “Probleem -     
sõrg ei avane ega sulgu.”

               

              

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:    
Näiteks: “Kasuta Clawbot IQ ehitusjuhendit Clawbot IQ sõra ehitamiseks” või “Kontrolli mootorit, 
telge, teljekaeluseid ja juhtmete ühendusi roboti ajuga”.

                       

                       

                       

                       

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

                       

                      
Kas Sinu Clawbot IQ roboti sõrg toimib ootuspäraselt?   JAH  EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi minna ja 
ehitada Clawbot IQ lõpuni või asuda järgmise õppetunni omandamisele.

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu Clawbot IQ roboti sõrg hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 

Juhend:

Järgi Clawbot IQ juhendi (ehituse sammud 49-87) kasutamisel käesoleval 
lehel olevaid samme, et ehitada Clawbot IQ roboti sõrg. 
(peale standardse alussõiduki, torni ja esemehoidiku valmimist).

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodi seda paremini kirjeldada.





Lihtmehhanismid ja -liikumine
D



Lihtmehhanismid ja -liikumine
Tunni ülevaade:
Selles tunnis õpid kuute erinevat tüüpi lihtmehhanismi ja pendlit. Selle tunniga saad selgeks

mehaaniliste süsteemide ehituskivideks, sõltumata, kui keerulised need süsteemid ka ei oleks.

Tunni sisu:
- Kuus erinevat lihtmehhanismi: ratas ja telg, kaldpind, kiil, kang, plokk ja kruvi.
- Lihtne liikumine: pendel
- Võtmesõnad: töö, jõud, toetuspunkt, lihtne harmooniline liikumine

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Lihtmehhanismide ehitamine ehitusjuhiste järgi
- Ideeraamatu lehekülje täitmine (masina kavandamine ja/või roboti kavandamine)

D.1

neid masinaid iseloomustavad teaduslikud põhimõtted ja mõisted. Lihtmehhanismid on kõikide

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



Lihtmehhanismid ja -liikumine
Selles tunnis keskendume masinaehituse lihtsaimaile ehituskividele: lihtmehhanismid ja -liikumine.
Baasteadmised lihtmehhanismidest ja -liikumisest aitavad õpilastel paremini mõista erinevate 

mehhaanika õppimisel.

Lihtmehhanismid
Lihtmehhanismid on vahendid töötegemise lihtsustamiseks. Teadus määratleb tööd, kui jõudu,
mis mõjub esemele, et seda liigutada. Tõukamine, tõmbamine ja tõstmine on levinud töö vormid.
Jõud on iga tõmme või tõuge, mis põhjustab muutuse eseme asukohas (liikumine), suunas või 
kujus.

Lihtmehhanismide kuus liiki:
Ratas ja telg - See masin lihtsustab tööd, aidates kehasid edasi liigutada. Ratas (ümar ots) pöörleb
koos teljega (silindriline, tavaliselt horisontaalne, post), kutsudes esile liikumise. Näiteks kärul toetub 
kast telje peale.

Kaldpind - tasapind, mis on kallutatud nii, et see saab aidata kehadel edasi liikuda. Lihtne näide 
kaldpinnast on kaldtee.

Kiil - Selle asemel, et kasutada kaldpinna lamedaid osi raskuste tõstmiseks, võid hoopis kasutada 
selle teravaid otsi, et teha teistsugust tööd. Kui kasutad kaldpinna otsa asjade üksteisest eemale
tõukamiseks, siis kutsutakse seda liikuvat kaldpinda kiiluks. Kiilu üheks näiteks on kirvetera.

Kang - Iga vahend, mis kangutab midagi lahti, on kang. Kangidega saab samuti esemeid tõsta. Kang
on vardakujuline jäik keha, mis võib pöörelda liikumatu telje või toetuspunkti ümber. Näiteks naelte
kangutamiseks kasutatav haamri sõrg on kang. Samuti on kangiks tavaline kiik.

D.2

D.3

Kaldpind

Kruvi

Kang

Plokk

Kiil

Ratas ja telg

asjade tööpõhimõtteid, on aluseks mehhanismide kavandamisel ning on esimeseks sammuks



Plokk - Telje asemel võib ratas pöörata hoopis köit, nööri või rihma. Sellist ratta ja telje kooslust
kutsutakse plokiks. Ploki puhul on nöör tõmmatud ümber ratta. Ratta pöörlemisel liigub nöör ühes
või teises suunas. Kui kinnitad nööri külge konksu, saad ratta pöörlemist kasutada esemete 

Kruvi - Kui kaldpind mähkida ümber silindri, siis selle teravast äärest saab uus lihtmehhanism: kruvi. 
Kui metallist kruvi panna kaldtee kõrvale, siis on sarnasust raske näha, kuid tegelikult on kruvi lihtsalt üks 
teistsugune kaldpind. Kruvi töö näiteid ei pea kaugelt otsima: piisab, kui vaatad, kuidas kruvi teeb 
tööd lihtsamaks: kruvi keeramisel liigub see kergesti läbi tahke keha, näiteks läbi puidust klotsi.

Kui pendel liikuma pannakse, langeb (kiirendab) ta gravitatsioonijõu mõjul alla. Gravitatsioonijõud
on kahe keha, näiteks Maa ja selle pinnal oleva eseme, vaheline külgetõmbejõud. Liikumiskaare 
põhjast liigub pendel üles teisele poole, aeglustudes kuni peatumiseni. Seejärel hakkab pendel taas
langema, saavutades jällegi põhja jõudes suurima liikumiskiiruse, et ülesse liikudes taas aeglustuda.
Oma algsele asukohale jõudes on pendel teinud läbi oma liikumise (võnkumise) täieliku tsükli. Kuna 
tegemist on korduva tsükliga, kutsutakse sellist liikumist ka lihtsaks harmooniliseks liikumiseks.
Pendli võnkumine peatub lõpuks tänu hõõrdejõule (jõud, mis mõjub kahe keha kokkupuutepinnal 
ning takistab kehadel teineteise suhtes liikuda), kuid mitte enne mitmete võngete möödumist.

Lihtne liikumine: pendel
Lihtne liikumine (täisnimetusega lihtne harmooniline 
liikumine) on liikumine, mille puhul keha liigub mitte-
keerulisel korrapärasel viisil. 
See tähendab:

- Kehale mõjub jõud, mis seda liigutab

- Toimub liikumine, mis saavutab mingi kindla
suurima väärtuse

- Keha pöördub tagasi oma “algsesse” asukohta

- Protsess kordub

Võtame pendli näite ja vaatame, mis juhtub.  
Pendlit määratletakse kehana, mis ripub niidi või
varda abil kindla punkti küljes nii, et ta saab 
gravitatsioonijõu mõjul võnkuda edasi ja tagasi.

D.3

D.4

jätk.

tõstmiseks või langetamiseks, muutes töö seeläbi kergemaks. Näiteks lipuvarda puhul 
kasutatakse plokki lipu heiskamiseks või langetamiseks.



D.5
Lihtmehhanismid ja -liikumine: mõistete harjutus
Õpilase nimi                                                                   

Õpetaja/klass          Kuupäev:   

I osa juhend:

Täida lüngad, sisestades iga määratluse juurde õige mõiste. Iga mõistet kasutatakse vaid korra.

    on vahendid, mis aitavad tööd muuta kergemaks.

    on jõud, mis mõjub kehale, et liigutada seda edasi.

 on iga tõuge või tõmme, mis põhjustab keha asukoha, suuna või kuju muutumise. 

    on keha liikumine mitte-keerulisel korrapärasel viisil.

    on kahe keha, näiteks Maa ja selle pinnal oleva eseme, vaheline 
külgetõmbejõud.

   on jõud, mis mõjub kahe keha kokkupuutepinnal ning takistab 
kehadel teineteise suhtes liikuda.

I osa mõisted:

Jõud      Hõõrdejõud   Töö   Pendel

Lihtne harmooniline liikumine  Lihtmehhanismid   Gravitatsioonijõud

II osa juhend:

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. 

II osa mõisted:

Kaldpind  Kang   Plokk  Kruvi   Kiil  Ratas ja telg

on niidi või varda abil kindla punkti küljes rippuv keha, mis saab gravitatsioonijõu
mõjul võnkuda edasi ja tagasi.



1 2

1x 2x4x

228-2500-026 228-2500-026228-2500-127

4x 2x

228-2500-060

228-2500-150

3

D.6
Lihtmehhanismid ja -liikumine: näidete ehitusjuhised
Kaldpinna ehitusjuhis



1

3

1x 2x

2x 2x

4x

2x

1x

2x

228-2500-028 228-2500-132

228-2500-151 228-2500-143

228-2500-143

228-2500-120

228-2500-120

228-2500-067

2

4

2x2x

228-2500-208 228-2500-209

jätk.D.6
Kangi ehitusjuhis



1

3

4x 4x1x 1x

1x 1x228-2500-143 228-2500-143

228-2500-124 228-2500-124228-2500-164 228-2500-164

2

4

8x

3x

2x

1x

228-2500-060
228-2500-023

228-2500-028

228-2500-070

jätk.D.6
Ploki ehitusjuhis



5

7

6

8

2

5

2x2x 1x

228-2500-208 228-2500-209

304.8mm 
(12”) String
(not included)

8x
2x

1x

228-2500-060
228-2500-023

228-2500-028

jätk.D.6



2

4x1x

228-2500-060

228-2500-023

9

1

1x
228-2500-026

3x

228-2500-070

jätk.D.6

Pendli ehitusjuhis



3

5

4

6

4x
1x

1x

1x

228-2500-143

228-2500-143

228-2500-122

228-2500-007

1x

1x

228-2500-208 228-2500-209

228-2500-080

1x

2

4x1x

228-2500-060

228-2500-023

1x
228-2500-026

jätk.D.6



5

7

jätk.D.6



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

D.7
Lihtmehhanismid ja -liikumine, ideeraamatu lehekülg: 
masina kavandamine

       

Juhend:

Peale seda, kui oled kätt harjutanud lihtmehhanismide ja -liikumise näidis- 
mudelitega, võib Su õpetaja paluda Sul endal kavandada kas liht-
mehhanismi või pendli. Järgides õpetaja juhiseid, kasuta seda idee-
raamatu lehekülge, et dokumenteerida oma kavand.

1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:     

             

             

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodi seda paremini kirjeldada.

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:

                       

                      

                        

                      

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

                      

                      
Kas Sinu lihtmehhanism/pendel toimis ootuspäraselt?   JAH  EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Võid nüüd jätkata, kavandades uue lihtmehhanismi või
pendli või asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Su mehhanism/pendel hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

jätk.D.7
Lihtmehhanismid ja -liikumine, ideeraamatu lehekülg:  
roboti kavandamine

Võta ette Clawbot IQ robot ning lisa sellele üks lihtmehhanism või pendel nii, 
et tulemuseks on kaugjuhitav robot, mis tõstab tennisepalli, kuubiku või sarnase

pendlit peaksid ülesande lahendamiseks kasutama. 
1. “MÕTLE” - Siia kirjuta või/ja joonista oma “idee” või “probleem”:     

      

      

2. “TEE” – Siia loetle ülesanded, mis tekkisid Sinu “MÕTLE” sammul:

               

               

               

               

3. “TESTI” – Kui Sinu “TEE” samm on täidetud, katseta oma kavandit. Kirjuta tähelepanekud üles:

               

               
   Kas Sinu robot toimis ootuspäraselt?

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Võid nüüd jätkata, kavandades uue lihtmehhanismi või
pendli või asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et üles leida
probleem. Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi
“MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Su robot hakkab õigesti tööle.

Probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Samuti joonista oma idee või probleem, kui saad niimoodi seda paremini kirjeldada.

    

Juhend:

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 

eseme põrandalt või laualt 2,5 cm kuni 5 cm kõrgele platvormile (näiteks paksule 
raamatule). Sinu õpetaja võib määrata, missugust tüüpi lihtmehhanismi või



Ahelreaktsiooni väljakutse
E



Ahelreaktsiooni väljakutse
Tunni ülevaade:
Selles tunnis kasutad oma teadmisi lihtmehhanismidest, et avastada, ehitada ja testida ahel-
reaktsiooniseadmeid.

Tunni sisu:
- Mis on ahelreaktsiooniseade?
- Ahelreaktsiooni näidisseadme ehitusjuhised
- Ahelreaktsiooni väljakutse reeglid

Tunni tegevused:
- Valikuline: Ahelreaktsiooni näidisseadme ehitamine (pöördu juhiste saamiseks õpetaja poole)
- Ahelreaktsiooni väljakutse seadme ehitamine, järgides ahelreaktsiooniseadme hindamislehte  

 (mootorita, mootoriga, mõlemad - küsi õpetajalt juhiseid)
- Ideeraamatu lehekülgede täitmine (seadme ehitamine ja testimine)

E.1

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



Mis on ahelreaktsiooniseade?
Ahelreaktsiooniseade on keeruline masin, mis täidab väga lihtsa ülesande väga keerulisel viisil.
Ahelreaktsioon on jada sündmustest, mis on omavahel seotud nii, et iga sündmus käivitab järgmise 
sündmuse.

Selles tunnis tuleb Sul kasutada lihtmehhanismide ja/või pendlite jada, et luua ahelreaktsiooni-
seade. Iga üksikut lihtmehhanismi/pendlit selles seadmes kutsutakse tervikseadme etapiks.  
Samuti tuleb Sul kavandada ja ehitada vähemalt üks päästemehhanism, et käivitada oma ahel-
reaktsiooniseadme tegevus.

Ahelreaktsiooni näidisseadme ehitamine
Sinu õpetaja võib järgmiseks paluda Sul ehitada mootorita ahelreaktsiooni näidisseadme ja 
seda katsetada.

E.2



E.3
Ahelreaktsiooni näidisseadme ehitusjuhised
Auto parkimine



1

3

2

4

1x 2x4x

2x 1x

228-2500-026 228-2500-026228-2500-127

228-2500-127

228-2500-003

4x

1x

2x 1x

228-2500-060

228-2500-060228-2500-150 228-2500-150

jätk.E.3
Kaldpinna ehitusjuhis

Õpetajale: Selle ahelreaktsiooni näidisseadme ehitamisel kasutatakse tasapinda, plokki ja pendlit õppetunnist
“Lihtmehhanismid ja -liikumine: näidete ehitusjuhised”. Kuigi selle ahelreaktsiooni näidisseadme kangil on 
omad ehitusjuhised, võib kangi valmistada ka “Lihtmehhanismid ja -liikumine” näidete ehitusjuhiste järgi 
ehitatud kangi muutes.



5

3

228-2500-208

1x

1
2

4x

1x

2x

1x
228-2500-060

228-2500-028

228-2500-042

228-2500-132

jätk.E.3

Kangi ehitusjuhis



3
4

2x

2x 2x

2x

2x

2x

1x

2x

228-2500-151

228-2500-151
228-2500-065

228-2500-143

228-2500-143
228-2500-165

228-2500-120

228-2500-120

228-2500-067

1x

228-2500-132

1
2

1x1x

228-2500-163

jätk.E.3

Auto ehitusjuhis



2x

228-2500-143
228-2500-165

1x1x

228-2500-163

3

2
1

1x

2x

2x

228-2500-028

228-2500-028

228-2500-128

4x

228-2500-060

jätk.E.3

Garaaži ehitusjuhis



1

3

4x 4x1x 1x

1x 1x228-2500-143 228-2500-143

228-2500-124 228-2500-124228-2500-164 228-2500-164

2

4

8x

3x

2x

1x

228-2500-060
228-2500-023

228-2500-028

228-2500-070

jätk.E.3
Ploki ehitusjuhis



5
6

2

5

8x
2x

1x

228-2500-060
228-2500-023

228-2500-028

7

jätk.E.3



2

1

4x1x

228-2500-060

228-2500-023

1x
228-2500-026

3x

228-2500-070

3 4

4x
1x

1x

1x

228-2500-143

228-2500-143

228-2500-122

228-2500-007 1x

1x

228-2500-208 228-2500-209

228-2500-080

1x

jätk.E.3
Pendli ehitusjuhis



5

6

2

4x1x

228-2500-060

228-2500-023

1x
228-2500-026

5

7

jätk.E.3



1

3

2

4

10x

8x
2x

12x

2x

2x2x

2x

228-2500-060

228-2500-060
228-2500-017

228-2500-060

228-2500-011

228-2500-007228-2500-148

228-2500-148

1Kaldpind

Pendel

1

jätk.E.3
Lihtmehhanismide ja pendli 
ühendamine



5

7

6

8

1x

228-2500-021

4

3

3

1x1x 1x

228-2500-208 228-2500-209

304.8mm 
(12”) nöör/niit
(ei ole komplektis)

Plokk

jätk.E.3



9
10

1x
4x

228-2500-017

228-2500-072

8

11 12

1x

228-2500-060

Auto

Kang
2

2

jätk.E.3



13

Garaaž

jätk.E.3



Ahelreaktsiooni väljakutse reeglid: auto parkimine
Väljakutse eesmärk ja ülevaade: Eesmärk on 
ehitada ahelreaktsiooniseade, mis pargib auto
edukalt garaaži. Sinu õpetaja annab Sulle (või
palub Sul ehitada) väljakutses kasutatavad 
auto ja garaaži mudelid.
Tavaliselt palutakse õpilastel töötada 
üheskoos meeskondadena, kuid ülesannet 
võib ka üksinda lahendada.

Väljakutse reeglid mootorita ahelreaktsiooniseadmele (4-6 klass):
1. Ehita nelja-astmeline ahelreaktsiooniseade, mis pargib auto garaaži.

2. Sinu ahelreaktsiooniseade ei kasuta mootorit, roboti aju ega juhtpulti.

3. Kasuta kolme või enamat järgnevast seadme etappide ehitamiseks: ratas ja telg, kaldpind, kiil,
kang, kruvi, pendel. Kui soovid, võid kasutada samat liiki lihtmehhanismi või pendlit enam kui 
ühe korra.

4. Palun tutvu “Mootorita ahelreaktsiooniseadmete” hindamislehega, et mõista, missugustele 
tingimustele peaks Sinu seade vastama.

5. Kavandamisel ja veaotsingul võib kasutada ideeraamatu lehekülgi. Sinu õpetaja annab 
Sulle täiendavaid juhiseid ideeraamatu lehekülgede kasutamise kohta.

Väljakutse reeglid mootoriga ahelreaktsiooniseadmele (4-8 klass):
1. Ehita nelja-astmeline ahelreaktsiooniseade, mis pargib auto garaaži.

2. Sinu ahelreaktsiooniseade peab kasutama kolme või enamat mootorit, roboti aju ja juhtpulti.
Selles ülesandes tuleb Sul oma seadet juhtpuldiga juhtida.

3. Kasuta kolme või enamat järgnevast oma seadme etappide ehitamiseks: ratas ja telg, kaldpind, 
kiil, kang, plokk, kruvi, pendel. Kui soovid, võid kasutada samat liiki lihtmehhanismi või pendlit enam 
kui ühe korra.

4. Väljakutse lahendamiseks EI kasutata andureid ega programmeerimist.

5. Palun tutvu “Mootoriga ahelreaktsiooniseadmete” hindamislehega, et mõista, missugustele 
tingimustele peaks Sinu seade vastama.

6. Kavandamisel ja veaotsingul võib kasutada ideeraamatu lehekülgi. Sinu õpetaja annab 
Sulle täiendavaid juhiseid ideeraamatu lehekülgede kasutamise kohta.

E.4



Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Vastavus 
püstitatud 

väljakutsele:
mehhanismide 

kasutus

Neli või enam
hästi viimistletud

etappi, mis
vastavad

kõigile 
väljakutse
reeglitele

Kolm hästi
viimistletud
etappi, mis
vastavad

enamusele
väljakutse
reeglitest

Võimalik on
eristada

kahte või 
kolme etappi,

osaliselt
viimistletud

On üks 
etapp, mis
ei pruugi
olla hästi 

viimistletud

Lihtmehhanismide
ja pendli kasutus

Seades on
kolm või enam

lihtmehhanismi
ja/või pendel

Seade
kasutab kahte

toimivat
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

On üks
lihtmehhanism

või pendel,
mis toimib

On üritatud
kasutada

ühte 
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

Mehaanilised
süsteemid

(mehhanismid  
ja päästikud)

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade
omab

unikaalseid
ja/või leidlikke

tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole 
selge

Kavandamise kriteeriumid

Tehnilised kriteeriumid 

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

E.5
Mootorita ahelreaktsiooniseadme hindamisleht (klassid 4-6)

Vilunud = 3

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
kõrgelt

esitamisel
arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonna
liikmed on

eesmärgid ja
töötavad koos

Meeskonna
liikmed on
osaliselt

eesmärgid ja
töötavad koos

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneefektiivne,

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

jaganud rollid,
jaganud rollid,

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või
on poolik /

ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud

ideeraamatus 
õpetaja näidatud

viisil)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
tõstes

efektiivsust

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

Kavandamiskäiku
on kasutatud
järjekindlalt

Kavandamiskäigu
kasutamist on

näha

Ressursside
kasutamine
(erinevad 

materjalid, teave
inimesed, ajakulu,

jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
mõnede

ressursside
kasutamisest

kavatsetud
eesmärgile
vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjaleja osi)
efektiivsustja efektiivsus

efektiivset



Tehnilised kriteeriumid

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

E.6
Mootoriga ahelreaktsiooniseadme hindamisleht (klassid 4-8)

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Vastavus 
püstitatud 

väljakutsele:
mehhanismide 

kasutus

Neli või enam
hästi viimistletud

etappi, mis
vastavad

kõigile 
väljakutse
reeglitele

Kolm hästi
viimistletud
etappi, mis
vastavad

enamusele
väljakutse
reeglitest

Võimalik on
eristada

kahte või 
kolme etappi,

osaliselt
viimistletud

On üks 
etapp, mis
ei pruugi
olla hästi 

viimistletud

Lihtmehhanismide
ja pendli kasutus

Seades on
kolm või enam

lihtmehhanismi
ja/või pendel

Seade
kasutab kahte

toimivat
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

On üks
lihtmehhanism

või pendel,
mis toimib

On üritatud
kasutada

ühte 
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

Kavandamise kriteeriumid

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud

ideeraamatus 
õpetaja näidatud

viisil)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
efektiivsust

tõstes

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

Kavandamiskäiku
on kasutatud
järjekindlalt

Kavandamiskäigu
kasutamist on

näha

Ressursside
kasutamine
(erinevad 

materjalid, teave
inimesed, ajakulu,

jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
mõnede

ressursside
kasutamisest

kavatsetud
sihile

vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjale ja osi)
efektiivsustja efektiivsus

efektiivset

Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang MärkmedVilunud = 3

Mehaanilised
süsteemid

(mehhanismid  
ja päästikud)

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või
on poolik /

ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kontrollsüsteemid
Juhtpuldi-mootori

suhtlus

Täielikult ja
ootuspäraselt

toimiv
kontrollsüsteem

Järjepidevalt
ja osaliselt

ootuspäraselt
toimiv

kontrollsüsteem

Toimiv, kuid
mitte 

järjepidev
kontroll-

süsteem

Mittetöötav
või osaline

kontroll-
süsteemide
toimimine

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed ühen-
datud turvaliselt,

Aku laetud.
Juhtmed ühen- 
datud turvaliselt.

Toimib
järjepidevalt.

Toimiv, kuid ei
ole järjepidev 

(aku või  juhtmete
probleemid).

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)
efektiivselt ja

täiesti toimivalt

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade omab
unikaalseid

ja/või leidlikke
tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole selge

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
hästi tõhus,

arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonnaliikmed
on jaganud rollid,

töötavad koos

Meeskonnaliikmed
on osaliselt 

jaganud rollid,

töötavad koos

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneesitamisel

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

eesmärgid ja
eesmärgid ja



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

E.7
Ahelreaktsiooni väljakutse, ideeraamatu harjutus: kavand

  

Järgneval kahel lehel kavanda nelja-etapiline ahelreaktsiooniseade, mis vastab 
väljakutse ning hindamislehe tingimustele.

Visanda oma seadme esimene etapp, koos päästemehhanismiga, siia.

Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):  

Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):  

Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):  

Visanda oma seadme teine etapp siia.

Visanda oma seadme kolmas etapp siia.

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



Visanda oma seadme neljas etapp siia.

Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):  

Visanda siia erinevate etappide ühendamise plaan.

Vaatlustulemused:

     

     

     

     

     

Kas Su seade toimib ootuspäraselt?                  JAH                    EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamistabelis head tulemused. Võid nüüd edasi 
minna ja asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et 
otsustada, missugune probleem vajab veaotsingut. Kasuta seejärel ahelreaktsiooniseadme
veaotsingu lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi “MÕTLE-TEE-TESTI”, 
kuni Sinu seade hakkab õigesti tööle.

Järgides oma kavandit EHITA oma seade. Seejärel TESTI ja VAATLE.

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

jätk.E.7



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

Visanda oma seadme probleem siia.

Visanda oma lahendus probleemile siia.

Vaatlustulemused:

     

     

     

     

     

Kas Su seade toimib ootuspäraselt?                  JAH                    EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi 
minna ja asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta vaatlustulemusi ning hindamislehte, et otsustada, missugune probleem 
vajab veel veaotsingut.  Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda 
protsessi “MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu seade hakkab õigesti tööle. 

Järgides oma lahendust, TEE seadmele PLANEERITUD MUUDATUSED, seejärel TESTI ja VAATLE.

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

jätk.E.7

Ahelreaktsiooni väljakutse, ideeraamatu harjutus: veaotsing

      

Kasuta koopiat sellest ideeraamatu lehest iga seadme probleemi kohta.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



Aluspõhimõtted
F

Sisend Sisend Sisend

Väljund

Väljund

Väljund

Rakendatud
jõud

Mass

Hõõrdumine
Vastassuunaline, liikumist takistav jõud

Kiirus Jõumoment



Aluspõhimõtted
Tunni ülevaade:
Selles tunnis uurid Sa STEM aluspõhimõtteid. Paljud insenerid kasutavad neid oma igapäevatöös. 
Need põhimõtted on väga kasulikud mehhaaniliste süsteemide kavandamisel.

Tunni sisu:
- Hõõrdumine
- Raskuskese
- Kiirus, jõumoment ja võimsus
- Ülekandetegur

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Ideeraamatu harjutus

F.1

Sisend Sisend Sisend

Väljund

Väljund

Väljund

Rakendatud
jõud

Mass

Hõõrdumine
Vastassuunaline, liikumist takistav jõud

Kiirus Jõumoment

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



Hõõrdumine
Hõõrdejõud on liikumist takistav jõud, mis tekib kahe 
keha vahel, kui neid omavahel hõõruda. Hõõrde-
jõud avaldub siis, kui kehade pinnad puutuvad 
kokku ja neile avaldatakse jõudu nii, et need 
pinnad hakkavad üksteisel libisema. Hõõrdejõud  
on vastassuunaline liikumist põhjustava jõuga. Kui 
puudub liikumist põhjustav jõud, siis ei ole ka
hõõrdumist ega hõõrdejõudu.

Raskuskese
Raskuskese on koht kehas (näiteks robotis), kus kaal on jaotunud ühtlaselt ning millele toetudes on 
keha tasakaalus. Raskuskeskme näiteks on tasakaalus kiige keskkoht, mis asub toetuspunktil.

Roboti raskuskese on lihtsustatult öeldes koht, kus on kogu roboti raskuse keskkoht.  Kuna 
raskuskese sõltub nii kaalust kui ka asukohast, on raskematel esemetel raskuskeskme asukohale 
suurem mõju, kui kergematel esemetel. Kui näiteks Su robot saab koguda, hoida ja liigutada 
esemeid, siis need esemed võivad muuta Sinu roboti raskuskeset, kuna nad lisavad robotile 
raskust. Selle tulemusena võib robot näiteks rasket palli tõstes ümber kukkuda.

F.2

F.3

Ligikaudne
raskuskeskme asukoht

Ligikaudne
raskuskeskme asukoht

Roboti käpp tõstab kuubikutRoboti käpp on tühi

Rakendatud
jõud

Mass

Hõõrdumine
Vastassuunaline, liikumist takistav jõud

Ligikaudne
raskuskeskme asukoht



Kiirus, jõumoment ja võimsus
Kiirus on keha liikumise kiiruse mõõtmise viis. Kiirus näitab, kui kaugele liigub keha mingi ette-
antud ajaühiku jooksul. Mõõdetud kiiruse näitu väljendatakse pikkusühikutes ajaühiku kohta, 
näiteks kilomeetrit tunnis või meetrit sekundis.

Jõumoment on ringjooneliselt suunatud jõud, mis tavaliselt pöörab mingit keha. Jõumoment on
pöörav jõud. Kui keha pöörleb jõumomendi mõjul, siis tekib keha ääres sirgjooneliselt mõjuv
jõud (näiteks telg pöörab ratast ning ratas liigub selle mõjul maapinda mööda edasi). Jõu-
momenti väljendatakse jõuühiku korrutisena teepikkuse ühikuga, näiteks njuutonmeeter.

Võimsus on töö tegemise kiirus. VEX IQ mootorid muudavad elektrienergia mehaaniliseks 
energiaks ja annavad mehaanilisele süsteemile vajaliku võimsuse. Võimsust mõõdetakse 
tavaliselt vattides.

Kiiruse, võimsuse ja kiiruse põhimõtted on osa süsteemist, mida insenerid kutsuvad 
klassikaliseks mehaanikaks. Klassikalises mehaanikas on kiirus ja jõumoment omavahel 
pöördvõrdelised: kui üks kasvab, siis teine väheneb. Suuremad kiirused tähendavad väiksemat 
jõumoment ning suurem jõumoment tähendab madalamat kiirust.

Sarnaselt on ka kaugemal asuvail osadel suurem mõju roboti raskuskeskmele, kui neil osadel,
mis on roboti raskuskeskme lähistel. Seega, kui Su robotil on käpp, mis tõstab või sirutub välja, 
siis selle liikumine muudab roboti raskuskeskme asukohta. 

Samuti mõjutab mehaanilise süsteemi poolt tekitatud kiirust ja jõumomenti võimsus, mida 
süsteemile rakendatakse.

F.3

F.4

jätk.

Ligikaudne
raskuskeskme asukoht

Roboti käpp ülevalRoboti käpp all

Ligikaudne
raskuskeskme asukoht

Sisend Sisend Sisend

Väljund

Väljund

Väljund

Kiirus Jõumoment



Ülekandetegur
Ülekandetegur näitab, kui palju kiiremaks ja kergemaks teeb masin Sinu tööd. Ülekandetegur on  
arvutus, mis võrdleb mehhanismi väljundjõu suurust masinale selle tööle panemiseks rakendatava 
sisendjõu suurusega. Ülekandetegurit saab sobitada kindlale vajadusele, näiteks jalgratta käike  

võimsus on piiratud, kuid sobitades ülekandeteguri vajamineva kiiruse ja jõumomendiga,
saab jalgratturi võimsust rakendada maksimaalselt erinevates olukordades. VEX IQ komplekti 
kasutades saab ülekandetegurit muuta näiteks hammasrataste ülekandearvu muutes.

F.5

Suure jõumomendiga käigud aitavad ülekandetegurit kasutades ratturil rattaga mäkke tõusta.

saab seada ühte moodi mäkkesõiduks ning teist moodi tasasel sirgel sõitmiseks. Jalgratturi 

Jalgratta suure kiirusega käigud on kõige efektiivsemad mäest alla või tasasel pinnal sõites.



F.6
Aluspõhimõtted: mõistete harjutus

         

   

Juhend

Täida lüngad, sisestades iga määratluse juurde õige mõiste. Iga mõistet kasutatakse vaid korra.

    on liikumist takistav jõud, kui üks keha hõõrdub teise vastu.

    on koht kehas või süsteemis, kus kaal on jaotunud ühtlaselt ning millele
toetudes on keha tasakaalus.

Raskuskeskme määramisel on oluline nii  kui ka .

    väljendab, kui kiiresti keha liigub.

    on ringjooneliselt suunatud jõud, mis tavaliselt pöörab mingit keha.

    on kiirus, millega tööd tehakse.

Kiirust mõõdetakse kilomeetrit tunnis või     .

Jõumomendi ühikuks on jõud x teepikkus, näiteks .   

Võimsust mõõdetakse tavaliselt .

Klassikalises mehaanikas on kiirusel ja jõumomendil  suhe.

   on arvutus, mis näitab, kui palju kiiremaks ja kergemaks teeb masin  
Sinu töö.

Mõisted:

Raskuskese   Meetrit sekundis   Hõõrdumine  Njuutonmeeter

Pöördvõrdeline Kiirus    Kaal   Ülekandetegur

Jõumoment Asukoht    Vattides   Võimsus

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:                  



F.7
Aluspõhimõtted, ideeraamatu harjutus: ülekandetegur

       

Ülekandetegur on arvutus, mis näitab, kui palju kiiremaks ja kergemaks teeb masin Sinu töö.
Ülekandetegur võrdleb masina või mehhanismi väljundjõudu jõuga, mida rakendatakse masina või 
mehhanismi tööle panemiseks. Ülekandetegurit saab seada vastavusse vajadustega.

Juhend:

Sinu ülesanne on ette välja mõelda mehhanism või seade, mille ülekandetegurit saab vastavalt 
vajadusele muuta. Näiteks oli ülekandeteguri tunnis kirjeldatud jalgratta võimet muuta üles- või 
allamäge sõitmiseks käike, et vastata muutuvaile kiiruse ja jõumomendi vajadustele.

1. “MÕTLE” - Mõtle mõnele teisele olukorrale, kus masin, seade või mehhanism, mis suudab muuta
oma ülekandetegurit, oleks mingil viisil kasulik. Kirjelda järgnevalt seda olukorda või “probleemi”. 
Kasuta niipalju, kui võimalik, mõisteid õppetunni mõistete harjutusest (hõõrdumine, raskuskese, 
kiirus, võimsus, jõumoment jne):

              
           

              
          

              
          

              
           

2. “TEE” – Joonista ja kirjelda oma masinat, seadet või mehhanismi. Anna sellele ja selle osadele 
nimetused, näita ja kirjelda, kuidas see töötaks ning kuidas ülekandetegurit kasutatakse. Kasuta 
niipalju, kui võimalik, mõisteid õppetunni mõistete harjutusest (hõõrdumine, raskuskese, kiirus, võimsus, 
jõumoment jne):

Joonista ja nimeta oma masin, seade või mehhanism. Anna selle osadele nimetused.

Kirjelda, kuidas see masin töötab ning kuidas ülekandetegurit muudetaks:

                         

                         

                          

                         

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 





Mehhanismid
G



Mehhanismid
Tunni ülevaade:
See tund kinnistab Sinu teadmisi aluspõhimõtete tunnist, vaadates sügavamale robootiliste 
süsteemide mehaanilistesse aspektidesse. Need uued teadmised aitavad Sul roboteid paremini 
kavandada ja ehitada.

Tunni sisu:
- Alalisvoolumootorid
- Ülekandearv
- Alusvankrid
- Esemete käsitlemine
- Tõstemehhanismid

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Üleakandearvu harjutused ülekandearvu simulaatori abil

G.1

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



100g
500 g 1 kg

Mehhanismid: alalisvoolumootorid (klassid 4-8)
Robotid kasutavad väliskeskkonnas toimimiseks aktuaatoreid, mille abil nad kas liiguvad või 
kontrollivad mõnda mehhanismi või süsteemi. Aktuaatorid juhivad kõike, mis mobiilses robotis  
liigutab. Kõige tavalisem aktuaator on mootor, VEX IQ süsteemid kasutavad alalisvoolumootoreid.

Alalisvoolumootorid muudavad elektrienergia elektromagnetväljade ning pöörlevate mähiste abil 

Kui mootorile rakendatakse elektripinget, annab mootor välja kindla koguse mehaanilist võimsust,

Mootori koormus
Alalisvoolumootorid reageerivad koormuse kasvamisele

sellele rakendub pöörlemissuunaga vastupidine jõud
(hõõrdumine või raskus), mis toimib koormusena. 
Mida suurem on mootori tööle rakenduv koormus,

Kuid vastavalt “Aluspõhimõtete” tunnis õpitule, 
kuna mootoril on kindel võimsus, siis jõumomendi

Kui mootori koormus kasvab edasi, siis lõpuks

Voolutarve
Alalisvoolumootor tarbib mootori koormusest 
sõltuvalt kindla koguse elektrivoolu (mõõdetakse amprites). Mida suuremaks muutub mootorile
rakendatud koormus, seda suuremat jõumomenti tekitab mootor koormuse ületamiseks ning
seda enam voolu tarbib mootor.

G.2

Mootor rakendab maapinna vastu pöörleva ratta
hõõrdumise ületamiseks jõumomenti.

mehaaniliseks energiaks, mis kantakse tavaliselt üle pöörlevale teljele, hammasrattale või rattale.

pööreldes mingi kindla kiiruse ja kindla jõumomendiga.

pöördemomendi suurenemisega. Mootoril on koormus, kui 

seda suuremaks püüab mootor viia jõumomenti.

kasvades mootori pöörlemiskiirus väheneb.

mootor lõpetab pöörlemise ja seiskub.



Mehhanismid: ülekandearv
Ülekandearvu põhitõed (klassid 2-8)
Nagu oled eelnevalt õppinud, on ülekandearvu muutmine üks lihtsamaid võimalusi mehhanismi
või süsteemi ülekandeteguri muutmiseks, et saavutada vajalik kiirus ja/või jõumoment. Ülekande-
arv väljendab vedava (jõusisendile ühendatud) ja veetava (jõuväljundile, näiteks rattale või 
mehhanismile) ühendatud) hammasratta omavahelist suhet. 

Kui Sul on süsteem, kus vedav hammasratas on VÄIKSEM veetavast, siis jõumoment kasvab
ning kiirus kahaneb:

Sellise muudatuse tegemine ülekandetegurile aitab, kui Sa soovid liikumist aeglustada, tõsta 
raskemaid esemeid või suurendada lükkamivõimekust.

Kui Sul on süsteem, kus vedav hammasratas on SUUREM veetavast, siis kiirus kasvab ning 
jõumoment kahaneb:

Sellise muudatuse tegemine ülekandetegurile aitab, kui Sa soovid liikumist või tõstmist kiirendada
ja Sa ei vaja raskete esemete tõstmise võimekust ning kui eelistad ülekande ehitamisel nobedust 
tõukamisvõimele.

G.3

Vedav 
hammasratas

Veetav
hammasratas

Kiirus Jõumoment

Vedav 
hammasratas

Vedav 
hammasratas

Veetav
hammasratas Veetav hammasratas



12   :   36

12   :   60

36   /   12

60   /   12

3   /   1

5   /   1

Ütle: “ülekandearv on 
kaksteist kolmekümnekuuele”

Ütle: “ülekandesuhe on 
kolm ühele”

Ütle: “ülekandearv on 
kaksteist kuuekümnele”

Ütle: “ülekandesuhe on 
viis ühele”

Näide 1

Näide 2

Ülekandesuhe

Ülekandesuhe

Ülekandearv

Ülekandearv

G.3 jätk.

Ülekandearvu ja ülekandesuhte väljendamine (klassid 4-8)
Nii ülekandearv kui ka ülekandesuhe on matemaatilised arvutused, mis kirjeldavad vedava ja
veetava hammasratta suhet. Mõlemad kasutavad hammasrataste hammaste arve lähte-
väärtustena, kuid need arvud on valemites erinevas järjekorras:
Ülekandearv = vedava hammasratta hammaste arv / veetava hammasratta hammaste arv
Ülekandesuhe = veetava hammasratta hammaste arv / vedava hammasratta hammaste arv

Märge: ülekandearvu väljendatakse murruna, mida tihti 

      
taandatakse, et lihtsustada ülekandesuhte kuju

Vedav hammasratas

Vedav hammasratas

Veetav
hammasratas

Veetav hammasratas

Vedav 
hammasratas

Veetav hammasratas



Vaheratas

Vedav
hammasratas

Veetav hammasratas

Vaheratas

Vedav
hammasratas

Veetav hammasratas

Vaherattad

Vedav
hammasratas

Veetav 
hammasratas

G.3 jätk,

Hammasmehhanismid ja vaherattad (klassid4-8)
Lihtsa hammasmehhanismi saame, kui ühendame hulga hammasrattaid, mis vahendavad liikumist 
sisendist (mootoriga ühendatud vedav hammasratas) väljundisse (rattaga ühendatud veetav 
hammasratas). Lihtsas hammasmehhanismis võib olla hulk hammasrattaid järjest ühendatud. Kõiki 
hammasrattaid, mis üksnes vahendavad liikumist ning mis asuvad vedava ja veetava hammasratta  
vahel, kutsutakse vaheratasteks. Vaheratastel ei ole nende hammaste arvust sõltumata mingit 
mõju ülekandearvule ega ülekandesuhtele.

Hammasmehhanismide
näited

Kõigis kolmes hammasmehhanismi näites on vedav hammasratas 12-hambaline ning veetav 
hammasratas 36-hambaline. Seega on kõigi kolme näite ülekandearv sama: 12:36. Vaherataste suurus
ning nende hammaste arv ei mõjuta ülekandearvu ega ülekandesuhet, vaherattad üksnes kannavad
jõudu üle!



Ühendatud
jagatud teljega

Veetav 
       hammasratas

Vedav
hammasratas   

12 hammast
60 hammast

Mitmeastmeline ülekanne

Ülekandesuhe

= 25 / 1

Ütle: “ülekandesuhe on
kakskümmend viis ühele”

(60 / 12)     x     (60 / 12)

(5 / 1)     x     (5 / 1)

G.3 jätk.

Mitmeastmelised ülekanded ning nende ülekandesuhe (klassid 6-8)
On olukordi, kus seade vajab suuremat ülekandetegurit, kui ühe paari hammasratastega teostada
saaks. Näiteks, kui VEX IQ robotis on vaja teostada hammasülekanne ülekandearvuga 12:500, siis
on see probleem, kuna komplektis ei ole 500 hambaga hammasratast. Sellises olukorras saab 
samas mehhanismis kasutada mitmeastmelist hammasülekannet. Mitmeastmelises ülekandes
on mitu paari hammasrattaid. Igal paaril on oma ülekandearv ning jagatud telg, mis ühendab
paari teise hammasrattapaariga. Mitmeastmelisel ülekandel on ikka olemas nii vedav kui ka  
veetav hammasratas ning samuti on sellel olemas ülekandesuhe, mida siin kutsutakse mitme-
astmelise ülekande ülekandesuhteks ning mis arvutatakse kõigi eraldi paaride ülekandesuhte
korrutisena.

See tähendab, et väljundtelg (veetav hammasratas) pöörleb 25 korda aeglasemalt, kui 
sisendtelg ning et väljundteljel on 25 korda suurem jõumoment.

Märge õpetajale: Sellel lehel toodu paremaks avamiseks lastele saab kasutada VEX IQ ülekandearve
 simulaatorit (G.8) ning ülekandearvu harjutusi (G.9).

Ülalolevas näites on kasutatud 12 hambaga ja 60 hambaga hammasrattais. Mitmeastmelise üle-
kande ülekande-
suhe arvutatakse
järgnevalt:



Mehhanismid: alusvanker (klassid 4-8)
Liikuvad-, sh võistlusrobotid on sõltuvalt neile seatud ülesannetest väga erinevalt ehitatud. Siiski on 
neil üks ühine omadus: kõik need robotid kasutavad tavaliselt mingit viisi liikumiseks. Liikumisvõimet
tagavat robootilist allsüsteemi kutsutakse alusvankriks. Alusvankreid on mitmesuguseid, väga

levinuimaks on ratastel põhinev alusvanker. Üks lihtsamaid alusvankreid, mida saad ise ehitada, on
Clawbot IQ standardne alussõiduk.

Alusvankri ehitus
Kõige tavalisem multifunktsionaalse võistlusroboti alusvanker koosneb:

- Ristkülikukujuline tugiraamistik (roboti osa, millele kinnituvad rattad, mootorid ja/või muud 
alusvankri osad)

- Kaks mootorit

- Neli ratast

- Hammasrattad, mis kannavad mootori jõu ratasteni 

Alusvankreid on igasuguses suuruses ning erinevate võimalustega. Mõnes neist ei kanta mootori

ristkülikukujulised! Kuidas iganes kavatsed Sa oma roboti alusvankri ehitada, peaksid Sa arvesse 
võtma hõõrdumist pöördel.

Hõõrdumine pöördel on pööramist takistav hõõrdumine, mis tekib, kui rattad lohisevad maapinnal 
külgsuunas roboti (või muu liikuva sõiduki) pööramisel. Mida suurem on hõõrdumine pöördel, seda   
raskem on robotil pöörata. Lihtsa alusvankri hõõrdumist pööramisel saab vähendada kahel 
erineval viisil: 

1. Ehita alusvanker nii, et rattavahe (vahemaa alusvankri rataste vahel) laius (küljelt-küljele) on      
pikkusest (eest-taha) suurem:

G.4

Ehita ülaltoodud alusvankrid ja katseta neid, et vaadelda pööramisel tekkivat hõõrdumist.

Kaks tavalist VEX IQ rehvi
+ kaks VEX IQ omniratast
=VÄIKSEM hõõrdumine

Rattavahe 
laius > pikkus = 

VÄIKSEM hõõrdumine

Rattavahe 
pikkus > laius = 
SUUREM hõõrdumine

Neli tavalist VEX 
IQ rehvi = SUUREM
hõõrdumine

tavalised on näiteks rattad ja roomikud (nagu tankil). Võistlusrobotite ja tegelikult kogu robootika 

jõudu kõikidele ratastele, mõned kasutavad erinevaid rattaid ning mõned neist ei ole isegi mitte

2. Kasuta teistsuguseid rattaid või rehve, et vähendada pöördel hõõrdumist:



Mehhanismid: esemete käsitsemine (klassid 4-8)
Liikuvatel- ja võistlusrobotitel on mehhanismid, mis võimaldavad robotil käsitseda selle ümber 
olevaid esemeid. Selliseid mehhanisme on kolme liiki: sahad, kühvlid ja haaratsid.

Sahad

küljele. Sahad liigutavad esemeid ilma neid üles korjamata ning
neid käsitsemismehhanisme on kõige lihtsam kavandada ning  
ehitada.

Kühvlid
Teist liiki käsitsemismehhanismid rakendavad jõudu eseme
alla nii, et selle eseme saab üles tõsta ning edasi viia. Niipea, 
kui ese on kühvlil, saab seda tõsta ning alla langetada. Ese
püsib kühvlil raskusjõu mõjul.

Haaratsid
Kolmandat liiki käsitsemismehhanismid rakendavad esemele
jõudu vähemalt kahte kohta, võimaldades seeläbi eset haarata.
Haaratsite abil saab esemeid kindlalt hoida ning seda liiki 
mehhanismid võimaldavad esemeid kõige täpsemini käsitseda.
Üks tavalisemaid haaratseid on näpistav sõrg.

Liigist sõltumata on mõned käsitsemismehhanismid
ehitatud käsitsema üksikuid esemeid, samas kui teised
on ehitatud koguma ja hoidma mitmeid esemeid. 
Neid spetsialiseerunud käsitsemismehhanisme, mis on 
ehitatud koguma ja hoidma mitut eset korraga, kutsutakse
kogujaiks. Kogujate kasutamine võib aidata suurendada

G.5

Esimest tüüpi käsitsemismehhanismid rakendavad jõudu eseme

esemete käsitsemise süsteemi toimimise tõhusust.



Mehhanismid: tõstemehhanismid (klassid 4-8)
Enne tõstemehhanismide vaatlemist peatume korraks vabadusastmetel. Keha vabadusaste 
viitab keha võimele liikuda kindlal liikumissuunal. Kui keha saab liikuda mitmes erinevas suunas, siis
on sellel kehal mitu erinevat vabadusastet. Näiteks üles-alla liikumine on üks vabadusaste, vasakule-
paremale liikumine teine; seega keha, mis suudab liikuda üles-alla ja vasakule-paremale, omab
KAHTE vabadusastet.

Tõstemehhanism on iga selline mehhanism, mis on loodud täitma ülesandeid ja/või tõstma esemeid.
Seda meeles pidades vaatleme tõstemehhanismide liike. Võistlusrobotitel kasutatakse põhiliselt
kolme tüüpi tõstemehhanisme: pöördliigendid, tõstukid
ning liigendmehhanismid.

Pöördliigendid
Enim kasutatavaid tõstemehhanisme võistlusrobotitel
on pöördliigendid.  Pöördliigendid on kavandamiseks ja 

 

ehitamiseks kõige lihtsamad tõstemehhanismid.
Näiteks VEX IQ Clawbot-i käpas on pöörava ning tõstva
tõstemehhanismi ehitamiseks kasutatud hammasrattaid
ja telge. Pöördliigendid liiguvad piki kaart, muutes tõstmisel 
nii käsitsetava eseme kaugust roboti alusest kui ka käsitsetava 
eseme suunda ümbritseva keskkonna suhtes.

  

Tõstukid
Liikuvad- ja võistlusrobotid kasutavad tõstemehhanismina 
ka tõstukit. Tõstuk kasutab sirgjoonelist (lineaarset)
liikumist esemete tõstmiseks otse üles. VEX IQ komplektiga
saab tõstukeid ehitada, kasutades hammaslatte ja siine,  
mis on osa VEX IQ hammasrataste komplektist. Tõstukid
on tõstemehhanismid, mis liiguvad otse üles ja alla, hoides
samana nii tõstetava eseme kaugust roboti alusest kui ka
nende objektide suunda ümbritseva keskkonna suhtes.

Liigendmehhanismid
Tõstemehhanismide ehitamisel saab kasutada liigend-
mehhanisme. Liigendmehhanismid koosnevad omavahel 
vabalt pöörlevate liigenditega ühendatud lülide jadast.  

tüüpi liikumiseks ning võivad selle juures olla väga 
stabiilsed. Näiteks võib algne liikumine kasutada  
pöördliigendit, kuid liigendmehhanism tervikuna võib toimida 

ehitamisel kasutada erinevaid talasid, telgi ja kinnituspulki.

G.6

Liigendmehhanismid muudavad algse liikumise teistsugust 

tõstukina. VEX IQ komplektiga saab liigendmehhanismide 



Üks levinumaid liigendmehhanisme on liigendnelilülik. Liigendnelilülik võimaldab sõltuvalt 

liikumisulatust. Tavaliselt ehitatakse liigendnelilülik sellisena, kus lülide paarid sama pikkusega
ning üksteisega paralleelsed nii nagu järgnevalt näidatud:

Pöörlev liigend, tõstuk või liigendmehhanism?
Oma roboti vajadustele parima tõstemehhanismi liigi valimisel vasta järgnevaile küsimustele:

- Tõstmine – Kui kõrgele tuleb ese tõsta?

- Eseme suund – Kas tõstetavad esemed peavad säilitama oma suuna (näiteks vett täis klaas)?

- Suurus – Kas miski (võistlusreeglid, kasutamise koht) piirab roboti suurust?

- Keerulisus – Mitut vabadusastet on vaja kasutada? Missuguste vahenditega seda saavutada?

- Mootorite vajadus – Kas Sul on piisavalt mootoreid? Kas kasutatavate mootorite arv on piiratud?

Kui Sul on aega, proovi näidatud liigendnelilülik ise ehitada, et näha, kuidas liigendmehhanism töötab!

G.6 jätk.

ehitusest laia liikumisvahemikku. Muutes iga lüli pikkust on võimalik oluliselt muuta lõplikku 



G.7
Mehhanismid: mõistete harjutus

                                                                        

                                   

Juhend:

  Täida lüngad, sisestades iga määratluse juurde õige mõiste. Iga mõistet kasutatakse vaid korra.

Mõisted:

      

Hammasmehhanism    

Vedav hammasratas    

Ülekandearv    

Käsitsemismehhanism     

Sahad

Seiskub     

Alalisvoolumootorid (klassid 4-8):

       muudavad elektrienergia elektromagnetväljade ning 

      , kui sellele rakendub pöörlemissuunaga vastupidine jõud
(hõõrdumine või raskus), mille ületamiseks peab mootor suurendama jõumomenti.

Mootori koormuse edasisel kasvamisel lõpetab mootor lõpuks pöörlemise ja                . 

Ülekandearv (klassid 2-8):

       väljendab vedava hammasratta suhet veetava 
hammasrattaga.

 on jõuallika, näiteks mootori, külge ühendatud hammasratas.

 on väljundi, näiteks ratta või mehhanismi, külge ühendatud
hammasratas.

Lihtne        on kogum omavahel ühendatud hammasrattaid, mis 
kannab jõu sisendilt üle väljundile. Kõiki vedava ja veetava hammasratta vahelisi hammasrattaid, mis
jõudu üksnes vahendavad, nimetatakse . 

Alusvankrid (klassid 4-8):

Roboti liikumisvõimet tagavat robootilist allsüsteemi kutsutakse ka 
   

.

 on liikuva roboti osa, millele kinnituvad mootorid, rattad
 ja/või muud alusvankri moodustavad seadmed.

       on pööramist takistav hõõrdumine. 

 on alusvankri rataste vaheline kaugus.

Õpilase nimi                                                          

Õpetaja/klass Kuupäev:

pöörlevate mähiste abil mehaaniliseks energiaks.

      

   

   

    

     

    

   

Alalisvoolumootorid Tugiraamistik Koguja   Tõstuk

Vabadusaste Veetav hammasratas

Haaratsid Alusvanker

Vaheratas Tõstemehhanism

Liigendmehhanismid Mootoril on koormus 

Pöördliigend Kühvel

Hõõrdumine pöördel Rattavahe



jätk.G.7
Esemete käsitsemine (klassid 4-8):

 on mehhanism, mis võimaldab robotil käsitseda enese 
ümber olevaid esemeid. 

       liigutab esemeid ilma neid üles korjamata ning need 
on kõige lihtsamini kavandatavad ja ehitatavad käsitsemismehhanismid.

 rakendab jõudu eseme alla nii, et selle eseme saab 
üles tõsta ja edasi viia.

       rakendavad esemele jõudu vähemalt kahte kohta, 
võimaldades seeläbi eset haarata.

Neid spetsialiseerunud käsitsemismehhanisme, mis on ehitatud koguma ja hoidma mitut eset 
korraga, kutsutakse . 

Tõstemehhanismid (klassid 4-8):

viitab keha võimele liikuda iseseisvalt kindlal 
liikumissuunal.

 on iga selline mehhanism, mis on loodud täitma 
ülesandeid ja/või tõstma esemeid.

Liikuvatel- ja võistlusrobotitel kõige rohkem kasutatav tõstemehhanism on  
 . 

kasutab sirgjoonelist (lineaarset) liikumist esemete otse

     üles tõstmiseks.

muudavad algse liikumise teistsugust tüüpi liikumiseks.
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G.8
VEX IQ ülekandearvu simulaatori ehitusjuhis



5 6

228-2500-079

1x 1x
1x

228-2500-214 228-2500-214

2

1

Märge: Ainus hammasrattakooslus, mida kasutada ei saa, on
12 hambaga hammasratas nii sisend- kui ka väljundteljel.

jätk.G.8
Hammasratasülekande alusmudel
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jätk.G.8
Vaherattaga mudel
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3

1x

228-2500-215

jätk.G.8

Mitmeastmelise ülekande mudel



G.9
Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 1: ülekandearvu alused (klassid 2-8)

                           

                          

Juhend:

Peale ülekandearvu aluste (G.3) õppimist, näita, mida oled õppinud, tõmmates õigele vastusele ringi ümber.
Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 60 hambaga 
hammasrattaid.

Vedav hammasratas
(sisend)

Veetav hammasratas
(väljund)

Kuidas mõjutab selline ülekandearv väljundit võrreldes sisendiga? 
(tõmba õigele vastusele ring ümber)

36 hammast 36 hammast

Võrdne

12 hammast 60 hammast

36 hammast 12 hammast

12 hammast 36 hammast

60 hammast 12  hammast

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:

Võrdne

Võrdne

Võrdne

Võrdne
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jätk.G.9

  

 

              

Peale ülekandearvu ja -suhte (G.3) väljendamise õppimist näita, mida oled õppinud! Arvuta ja kirjuta
õiged vastused. Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 
60 hambaga hammasrattaid.

Vedav 
hammasratas

(sisend)

Ülekandearv Ülekandesuhe Kas kiirus või
jõumoment
suureneb?

36 hammast 36 hammast

         :                  /                  /                               

12 hammast 60 hammast

         :                  /                  /                               

36 hammast 12 hammast

         :                  /                  /                               

36 hammast 60 hammast

         :                  /                  /                               

60 hammast 12 hammast

         :                  /                  /                               

    

           

Juhend:

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:

Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 2: ülekandearvu ja -suhte 
väljendamine (klassid 4-8)

Veetav
hammasratas

(väljund)

Taandatud
ülekandesuhe



jätk.G.9

                                                                                      

  

Peale hammasülekannete ja vaherataste (G.3) õppimist näita, mida Sa teada said! Arvuta ja kirjuta 
õiged vastused. Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 
60 hambaga hammasrattaid.

Vedav (sisend)
hammasratas

Vaheratas Veetav (väljund)
hammasratas

Ülekandearv Ülekandesuhe

36 hammast 60 hammast 36 hammast

         :                  /                  /         

12 hammast 36 hammast 60 hammast

         :                  /                  /         

36 hammast 12 hammast 60 hammast

         :                  /                  /         

12 hammast 36 hammast 36 hammast

         :                  /                  /         

12 hammast 36 hammast

ja 36 hammast

60 hammast

         :                  /                  /         

  
    

   

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:

Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 3: hammasülekanded ja 
vaherattad (klassid 4-8)

Juhend:

Taandatud
ülekandesuhe



Ühendatud jagatud
tejlega

Veetav
       hammasratas

Vedav
hammasratas

12 hammast
60 hammast

Mitmeastmeline ülekanne

= 25 / 1

Ütle: “Mitmeastmelise 
ülekande ülekandesuhe on
25 ühele.”

(60 / 12)     x     (60 / 12)

(5 / 1)     x     (5 / 1)

jätk.G.9

 

Meeldetuletuseks:
Mitmeastmelises ülekandes on mitu hammasratta-
paari. Igal paaril on oma ülekandearv ning 
jagatud teljed ühendavad hammasratta-
paare. Süsteemil tervikuna on ikka olemas
vedav hammasratas ning veetav hammas-
ratas. Samuti on ülekandel olemas
ülekandesuhe. Siin kutsutakse
seda mitmeastmelise ülekande 
ülekandesuhteks, mille leidmiseks
korrutatakse üksikute paaride üle-
kandesuhted omavahel. 
Allpool olevas, 12- ja 60 hambaliste
hammasratastega näites arvutatakse
ülekandesuhe järgmiselt:

Vedav 
hammasratas 1

Veetav
hammasratas 1

Mitmeastmelise
ülekande

ülekandesuhe

12 hammast 60 hammast 12 hammast 36 hammast

         /                  /                  /         

12 hammast 36 hammast 12 hammast 36 hammast

         /                  /                  /         

12 hammast 36 hammast 12 hammast 60 hammast

         /                  /                  /         

Hammasrattapaar 1 Hammasrattapaar 2

Juhend:

Kasutades “Mitmeastmelise ülekande ülekandesuhte” tunnis (G.3) õpitut, näita oma teadmisi, 
arvutades ja kirjutades õiged mitmeastmelise ülekande ülekandesuhted. Vastuste leidmiseks võid 
ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 60 hambaga hammasrattaid. 

  
    

           

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:

Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 4: mitmeastmeline ülekanne
(klassid 4-8)

Vedav 
hammasratas 2

Veetav
hammasratas 2

Taandatud
ülekandesuhe 1

Taandatud
ülekandesuhe 2





Tornide väljakutse
H



Tornide väljakutse
Tunni ülevaade
Nüüd on aeg tunda robotivõistluste põnevust! Rakenda eelmistes tundides õpitut, et ehitada välja-
kutseks valmis kaugjuhitav robot, mis on võimeline osalema VEX IQ väljakutse mängus 
meeskonnatöö oskuste (Teamwork Skills) ja robotioskuste (Robot Skills) võistlustel.

Tunni sisu:
- Väljakutse ülevaade
- Väljakutse reeglid (http://www.vexiq.com/Highrise)

või hoopis ise loodud robotimängu.

Tunni tegevused:
- Kasutades robotivõistluse hindamislehte, ehita väljakutse robot
- Täida robotit kavandades ja testides ideeraamatu (insenerimärkmiku) leheküljed 

H.1

Märge: Sinu õpetaja võib otsustada käesoleva tunni raames kasutada mõnda teist VEX IQ väljakutse mängu 

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



Väljakutse ülevaade

robotimängu klassis, on käes aeg kavandada ja ehitada robotimängu kaugjuhitava osa jaoks robot!
Kasuta kõiki oma teadmisi VEX IQ platvormist ning eelnevatest õppetundidest, et luua robot, mis 
suudab osaleda VEX IQ Tornide väljakutse meeskonnamängus (Teamwork Challenge) ja/või roboti-
oskuste mängus (Robot Skills Challenge)!

Mängu reeglid:
Kõik mängu reeglid ning muu oluline teave on väljas VEX IQ Tornide väljakutse internetilehel:
www.vexiq.com/Highrise

Olulised märked

- Käesoleva õppetunni läbiviimiseks on Sinu õpetajal vaja Tornide väljakutse mängu elemente  
   (Highrise Field & Game Elements) ja VEX IQ mänguväljakut. NB! Vajaduse korral võib VEX IQ 

 
- Alternatiivselt võite koos õpetajaga olla loovad ning hoopis ise kavandada ja ehitada 
   täiesti uue robotimängu!

Ideeraamatu lehekülg: insenerimärkmik
Sellele õppetunnile on lisatud ideeraamatuleheküljed, mida saad kasutada oma insenerimärkmiku

jäädvustamiseks nii palju, kui vaja. Alternatiivselt on Sul ja Sinu õpetajal võimalik kasutada märkmikku
“Robotics Engineering Notebook”, mille saavad kõik VEX IQ väljakutsele registreerunud meeskonnad
ning mida on võimalik ka eraldi osta.

Väljakutse roboti hindamisleht:
Seda hindamislehte saab kasutada oma roboti võimekuse määratlemisel 11 tehnilises ja mitte-
tehnilises valdkonnas. Ükskõik, kuidas Su õpetaja otsustab hindamislehte kasutada, on selge, et 
Sinu TÖÖ ja Sinu LOOMING (robot) on samaväärselt tähtsad. 

H.2

H.3

Sõltumata sellest, kas kavatsed osaleda robootikavõistlusel, korraldada ise võistlust või mängida

   mänguväljaku asemel kasutada sarnast robotimänguks sobivat väljakut.

loomiseks. Kasuta neid lehti oma roboti ideede, ehituse, paranduste, muudatuste ja parenduste



Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Püsitatud väljakutsele
elujõuliste lahenduste

loomine

On olemas mitu
hästi arendatud
lahendust, mis

vastavad 
põhilistele

kriteeriumidele

On näha mitut
lahendust ja üks

on arendatud
nii, et vastab

enamikule
kriteeriumitest

On näha mitut
lahendust, mis

ei ole välja
arendatud

On näha
lahendust, mis

võib, aga ei 
pruugi olla välja

arendatud

Lihtsad ja/või
keerulised
süsteemid

Kõik lihtsad ja/või
keerulised

süsteemid on
tähistatud ja

toimivad efektiivselt

On olemas
toimivad

lihtsad ja/või
keerulised
süsteemid

On olemas
mitu lihtsat

süsteemi, mis
toimivad

On olemas
üks toimiv

lihtne süsteem,
näiteks üksnes

alusvanker

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud 
ideeraamatus või

insenerimärkmikus)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
suurendades
efektiivsust

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud

Kavandamiskäiku
on kasutatud

püsivalt

On tunnuseid
kavandamiskäigu

kasutamisest

Programmeerimine
(autonoomne ja/või

kaugjuhitav)
nähtav kogu

koodi ulatuses

Püsivus on
nähtav ühes
või mitmes

koodi üksuses

Funktsionaalne,
kuid mitte

järjepidev

Programmeerimine
ei ole lõpule
viidud või on
vaevu toimiv

Kavandamise kriteeriumid

Tehnilised kriteeriumid

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

H.4
Väljakutse roboti hindamisleht

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Vilunud = 3

Ressursside
kasutamine

(erinevad materjalid,  
teave, inimesed, 

ajakulu, jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud
ja efektiivsus

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
ressursside

kasutamisest
kavatsetud
eesmärgile
vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjaleja osi)
efektiivsust

Efektiivsus on

programmeerimine

Mehaanilised
süsteemid

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või on
poolik / ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kontrollsüsteemid Täielikult ja
ootuspäraselt

toimiv
kontrollsüsteem

Järjepidevalt
ja osaliselt

ootuspäraselt
toimiv

Toimiv, kuid
mitte 

järjepidev

Mittetöötav
või osaliselt

toimiv

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed ühen-
datud turvaliselt,

Aku laetud.
Juhtmed ühen- 
datud turvaliselt.

Toimib
järjepidevalt.

Toimiv, kuid ei
ole järjepidev 

(aku või  juhtmete
probleemid).

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)
efektiivselt ja

täiesti toimivalt

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade omab
unikaalseid

ja/või leidlikke
tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole selge

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
hästi tõhus,

arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonnaliikmed
on jaganud rollid,

töötavad koos

Rollid  ja eesmärgid
on osaliselt

jagatud, toimub

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneesitamisel

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

eesmärgid ja
koostöö



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

H.5
Ideeraamat: insenerimärkmik

       

Kasuta oma roboti ideede, ehituse, paranduste, muudatuste ja arendamise
dokumenteerimiseks neid lehekülgi nii palju, kui vajalik. Lähtu õppetükis 
Sinu esimene robot õpitud “Mõtle-tee-testi” mudelist. Anna igale lehele 
number ja kasuta oma äranägemise järgi ideede, märgete, vaatluste, visandite, arvutuste jms 
jaoks. Alternatiivselt soovitame Sul kasutada robootika insenerimärkmikku (tootekood 
276-3023), mis antakse kõigile VEX IQ väljakutsele registreerunud meeskondadele, kuid mida 
müüakse ka eraldi. NB! Kirjuta ainult selle lehe koopiatele ning jäta see leht tühjana alles selleks 
juhuks, kui Sul on selle lehe koopiaid juurde vaja!

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 





Targad masinad
I



Targad masinad
Tunni ülevaade:
Käesolev õppetund tutvustab õpilastele andureid ja VEX IQ programmeerimist. VEX IQ andurite
abil saab ehitada autonoomselt ja hübriidselt juhitavaid roboteid või teisi masinaid. VEX IQ andureid
on lihtne ühendada ning lihtne programmeerida. Nende abil saab mõõta aega, vahemaad, pööramist, 
ja puudutust. Samuti saab andurite abil anda tagasisidet, võimaldada inimesel suhelda robotiga jne.

Tunni sisu:
- Põhimõisted: andur, programmeerimine, ultrahelilained, kaugusandur, güroskoop, pöördenurk,

enkooder
- VEX IQ andurite ülevaade

Tunni tegevused:
- Mõistete harjutus
- Autopilootroboti ehitamine ehitusjuhiste (VEX IQ komplektiga kaasas) abil
- Autopiloodi liikumisviiside katsetamine (juhised leiad VEX IQ komplekti dokumentatsioonist) 
- Andurite vaikefunktsionaalsuse harjutused
- Lihtsad programmeerimisharjutused üksnes roboti aju kasutades
- Lihtsad programmeerimisharjutused programmeerimistarkvaraga
- Ideeraamatu lehekülgede täitmine robotit programmeerides ja testides

I.1

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



Põhimõisted
Andur on seade, mis tajub mingit füüsilise keskkonna omadust ja reageerib sellele. VEX IQ andurid
suudavad tuvastada valgust, värvi, esemeid, liikumist jne!

Programmeerimine on protsess, millega antakse arvutile või mõnele teisele masinale (näiteks  
robotile) ja selle lisaseadmeile kodeeritud käsklused mingi kindla ülesande automaatseks täitmiseks.

Ultraheli on inimese kõrvale kuulmiseks liiga kõrge sagedusega heli. VEX IQ kaugusandur saadab 
välja ultrahelilaineid, mis peegelduvad nende teele jäävatelt esemetelt tagasi. Kaugust selliste
esemeteni saab mõõta, mõõtes aega, mis kulub ultrahelilainel tagasi jõudmiseni.

Güroskoop (või güro) on andur, mis suudab tajuda ja mõõta (eseme) pööramist.

Pöördenurk kirjeldab, kui palju on mingi asi (näiteks robot) pööranud. Keha, mis on teinud täis-
pöörde tagasi oma algsesse asukohta, on pööranud 360 kraadi. Keha, mis on pööranud vastupidi
oma algse suunaga, on pööranud 180 kraadi. VEX IQ andurid suudavad mõõta pöördenurka, 
võimaldades seeläbi robotit täpselt juhtida.

Enkooder tajub mehaanilist liikumist ning tõlgib selle informatsiooni (kiirus, asukoht, kiirendus) 
kasulikuks teabeks.  VEX IQ mootoritel on sisseehitatud enkoodrid.

I.2



I.3

Anduri nimetus Anduri pilt Anduri kasutus Vaikefunktsionaalsus

Põrkeandur Võimaldab tajuda põrget/ 
puudutust. Tuvastab
seina, takistuse või 
piirab mehhanismi

liikumist.

Kui põrkeandur on 
ühendatud porti 2, 

lülitab sisse või välja
porti 4 ühendatud

mootori.

PuuteLED Puuteandur punase,
rohelise ja sinise LED-iga.

soovitud sagedusel 

puudutuse.

Lülitab sisse-välja “Driver 
Control” programmi 

kasutava autopiloot- või 
sarnase roboti, kui 

anduri otsa puudutatakse.
Põleb roheliselt, kui sees;

punaselt, kui väljas.

Kaugusandur Kasutab vahemaa
mõõtmiseks ultraheli.
Mõõdab vahemaad

2,5 cm kuni 3 m. 
Kasutatakse takistuste 

vältimiseks.

Aeglustab ja peatab
“Driver Control” 

programmi kasutava 
autopiloot- või sarnase 

roboti, kui robot läheneb 
takistusele.

Värviandur Tuvastab esemete 
värvuse. Mõõdab eraldi
punase, rohelise ja sinise
värvuse tugevust 256 

astmeliselt.

Lülitab sisse-välja “Driver 
Control” programmi 

kasutava autopiloot- või 
sarnase roboti, kui 

andur “näeb” rohelist
või punast värvi.

Güroandur Mõõdab pöörlemisnurka,
-kiirust ning arvutab

suuna. Kasutatakse tihti
autonoomse roboti
navigeerimiseks ja 

pööramiseks.

Pöörab “Driver Control”
programmi kasutava

autopiloot- või sarnase 
roboti selle algsuunda,

kui robot peatub.

Mootor Juhib ja mõõdab kiirust,
suunda, aega, pöördeid

ja/või pöördekraade,
kasutades sisseehitatud

enkoodrit.

Ei ole täiendavat 
vaikefunktsionaalsust,

kuid enkooder
võimaldab täpset mootori

kontrolli läbi lihtsa
programmeerimisega.

VEX IQ andurite ülevaade

Olekud: sees, väljas või

vilkumine. Tuvastab sõrme



I.4
Targad masinad: mõistete harjutus

           

I osa juhend

Täida lüngad, sisestades iga määratluse juurde õige mõiste. Iga mõistet kasutatakse vaid korra.

II osa mõisted

Pöördenurk    Güroskoop     Andur

Enkooder    Programmeerimine   Ultraheli

 on seade, mis tajub mingit füüsilise keskkonna omadust 
ja reageerib sellele. 

     on protsess, millega antakse arvutile või mõnele teisele masinale ja selle  
lisaseadmeile kodeeritud käsklused mingi kindla ülesande automaatseks täitmiseks. 

     on inimese kõrvale kuulmiseks liiga kõrge sagedusega heli. 

 on andur, mis suudab tajuda ja mõõta (eseme) pööramist.

     kirjeldab, kui palju on mingi asi (näiteks robot) pööranud. 

 tajub mehaanilist liikumist ning tõlgib selle informatsiooni kasulikuks 
teabeks.

II osa juhend

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. Pildid EI ole samas mõõtkavas.

II osa mõisted

Põrkeandur    Kaugusandur    Mootor

Värviandur    Güroandur     PuuteLED

Õpilase nimi 

Õpetaja/klass Kuupäev:



1+4

6.2

6.1

Juhuslik liikumine Spiraalne liikumine Muruniiduki liikumine

I.5

I.7

I.6

Autopilootroboti ehitamine
Vaata ehitusjuhiseid VEX IQ komplekti dokumentatsioonist.

Andurite vaikefunktsionaalsuse harjutused
PuuteLED-i vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Peatu ja liigu”

autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT mootorid
ja puuteLED, tee nii:
-
 

Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

-
 

Vali roboti ajus programm “Driver Control” ja käivita see.

- Programmi käivitudes põleb puuteLED roheliselt. Puuduta puuteLED-i sõrmega, et lülita roboti
juhtimist sisse (roheliselt põlev puuteLED) ja välja (punaselt põlev puuteLED).

- Proovi sõita, kui puuteLED on roheline.

-
 

Proovi sõita, kui puuteLED 
on punane.

Autopiloodi liikumisviisid
Sinu õpetaja määrab, mida alljärgnevast tuleb tunni läbimiseks ära teha:

I. Loe ja arutle õpetaja ning klassikaaslastega õppetunde “Põhimõisted” ja “Andurite ülevaade”. 

II. Täida tunni mõistete ülesanne. Eraldi lehel.

III. Ehita autopilootrobot. Vaata ehitusjuhiseid VEX IQ komplekti kasutusjuhendist.

IV. Kasuta autopilootrobotit ja katseta autopiloodi kõiki kolme liikumisviisi. 

      
koos toimida. Vaata täpsemalt komplekti kasutusjuhendist.

V. Andurite vaikefunktsionaalsuse harjutused

 Lisaks alljärgnevale teabele vaata ka komplekti kasutusjuhendit.

Roheline Punane

Need on näited sellest, kuidas andurid saavad targas masinas

Programmis “Driver Control” toimib puuteLED vaikimisi roboti jaoks valgusfoorina. Kasutades 



Roheline Punane

I.7 jätk.

Kaugusanduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Kokkupõrke vältimine”
Programmis “Driver Control” on kaugusanduri ülesandeks vaikimisi takistada robotil esemete või
seina otsa sõita. Kui kaugusandur näeb eset, hakkab ta autopilootrobotit aeglustama ja lõpuks
peatab selle, et vältida kokkupõrget. Kasutades
autopiloot- või sarnast robotit, millel on AINULT
mootorid ja kaugusandur ühendatud aju
suvalistesse portidesse, tee nii: 

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm “Driver Control”.

- Juhtpulti kasutades sõida robotiga seina poole.
Kui kaugusandur näeb eset/seina, mis on robotile liiga lähedal, peatab ta selle peale roboti, et 
vältida kokkupõrget.

Värvianduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Punane tuli, roheline tuli”

värviandur “näeb” rohelist paberit (või muud rohelist eset), lubab programm Sul robotit juhtida. 
Kui värviandur “näeb” punast paberit (või muud punast esest), ei ole roboti juhtimine lubatud. 
Kasutades autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT  
mootorid ja värviandur, tee nii:

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm “Driver Control”.

- Robot alustab “kaugjuhtimine lubatud”  
olekus. Kui värviandurile näidata punast paberit,
siis roboti juhtimine on keelatud. Kui värviandurile
näidata rohelist paberit, siis roboti juhtimine
lubatakse taas.

Güroanduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Stardisuund”
Güroanduri vaikeülesanne “Driver Control” programmis on viia robot tagasi programmi käivitamise 
hetkel olnud suunda niipea, kui robotit juhtpuldiga ei juhita. Robot kasutab güroandurit, et mõõta, 
kui palju on roboti suund algasendiga võrreldes muutunud. Juhtpuldi kasutamise lõpetamisel pöörab 
robot end automaatselt tagasi sellesse suunda, kus ta programmi käivitamisel oli. Kasutades
autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT mootorid  
ja güroandur, tee nii:

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm “Driver Control”.

- Kasuta juhtpulti, et anda robotile uus suund.
Kui Sa lõpetad roboti juhtimise, pöörab robot
end automaatselt tagasi algupärasesse 
suunda.

“Driver Control” programmiga töötab värviandur roboti jaoks vaikimisi valgusfoori lugejana. Kui 
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I.8

I.9

Lihtsad programmeerimisharjutused üksnes roboti aju kasutades

ekraani ja nuppe. Vaata juurde VEX IQ komplekti kasutusjuhendist ning jälgi seal toodud 

Lihtsad programmeerimisharjutused programmeerimistarkvaraga
Enne ühegi järgneva harjutuse läbi viimist:

1. TAASTA “DRIVER CONTROL” PROGRAMMI VAIKESEADISTUSED!

2. 
salvestada omi programme, ühendada arvutit VEX IQ robotiga, edukalt saata omi programme arvutist VEX IQ
roboti ajusse ning käivitada omi programme peale nende roboti ajusse laadimist.
Sinu õpetaja otsustab, kuidas programmeerimistarkvara Sulle tutvustada.

Märked: Kõik allolevad näited kasutavad autopiloot- või sarnast robotit, mille aju kasutamata portidega on ühendatud 
AINULT mootorid ja vajalik andur. Kasuta ideeraamatu lehekülge oma programmide kavandamisel ning vajadusel nende
veaotsingu läbiviimisel. Viitena on toodud ideeraamatu näidislehekülg.

Programmeerimisharjutused põrkeanduri ja mootoritega:
1. Robot tagurdab autonoomselt seina poole, kuni vähemalt üks autopilootroboti põrke-   

     anduritest tajub põrget, misjärel robot peatatakse.

2. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused puuteLED-i ja mootoritega:
1. Robot sõidab iseseisvalt edasi 5 mootoripööret, puuteLED põleb samal ajal roheliselt.

2. PuuteLED on programmi käivitamisel punane. Vajuta puuteLED-i, see muutub roheliseks ja robot  
      sõidab iseseisvalt edasi. Puuduta taas puuteLED-i, et see muutuks punaseks ja robot seiskuks.

3. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused kaugusanduri ja mootoritega:
1. Robot sõidab iseseisvalt seina poole. Robot peatub 10 cm enne seina.

2. Robot sõidab iseseisvalt seina poole. Robot peatub 5 cm enne seina, seejärel tagurdab    
  5 mootoripööret.

3. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused värvianduri ja mootoritega:
1. Robot sõidab iseseisvalt edasi, kui värviandur näeb rohelist värvi. Robot peatub, kui   

  värviandur näeb punast värvi.

2. Robot sõidab iseseisvalt edasi, kui värviandur näeb rohelist värvi. Robot sõidab iseseisvalt   
  tagasi, kui värviandur näeb sinist värvi. Robot peatub, kui värviandur näeb punast värvi.   
  

3. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused güroanduri ja mootoritega:
1. Robot sõidab iseseisvalt edasi 5 mootoripööret, seejärel pöörab 180 kraadi ja peatub.

2. Robot pöörab 90 kraadi, siis peatub 5 sekundiks, seejärel pöörab veel 90 kraadi, peatub 5   
  sekundiks ning kordab seda, kuni programm peatatakse.

3. Õpetaja loodud harjutus.

Roboti konfiguratsiooni saab teha muudatusi, kasutades üksnes VEX IQ roboti aju LCD 

juhiseid. Tee roboti konfiguratsioonis muudatusi ning testi robotit peale igat muudatust!

Tutvu programmeerimistarkvaraga. On oluline, et oskaksid programmeerimistarkvara käivitada ja kasutada,  



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

I.10
Targad masinad, ideeraamatu lehekülg: lihtsad 
programmeerimisharjutused programmeerimistarkvaraga

      

Juhend:

Enne neid harjutusi veendu, et tunned programmeerimistarkvara ja
selle tööd. Järgi käesoleval lehel toodud samme, et dokumenteerida,
testida, parandada ning viimistleda oma programmi. Kui Su 
programm vajab rohkem samme, kui siia lehele mahub, kasuta vajadusel
mitut lehte.

Kirjelda robotit, mida Sa programmeerima hakkad: Loetle andurid, mida Su programm kasutab:

Kirjelda, mida Sa tahad, et Su programm suudaks teha:

“MÕTLE”
Kirjuta siia samm-sammult
programmi korraldused.

“TEE”
Kirjuta programm, kasutades

programmeerimistarkvara ning
tee siia töö käigus märkmeid.

“TESTI”
Kas see samm Sinu

programmist toimib nagu vaja?
Mida tuleb parendada (TP)?

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Kui KÕIK programmi sammud EI toimi ooduspäraselt, kasuta TP kirjete kohta nii palju selle lehe koopiaid, kui vaja,
kuni Sinu programmi kõik osad toimivad ootuspäraselt.
Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

Targad masinad, ideeraamatu lehekülg: lihtsad 
programmeerimisharjutused programmeerimistarkvaraga

      

Juhend:

Enne neid harjutusi veendu, et tunned programmeerimistarkvara ja
selle tööd. Järgi käesoleval lehel toodud samme, et dokumenteerida,
testida, parandada ning viimistleda oma programmi. Kui Su 
programm vajab rohkem samme, kui siia lehele mahub, kasuta vajadusel
mitut lehte.

Kirjelda robotit, mida Sa programmeerima hakkad: Loetle andurid, mida Su programm kasutab:

Kirjelda, mida Sa tahad, et Su programm suudaks teha:

“MÕTLE”
Kirjuta siia samm-sammult
programmi korraldused.

“TEE”
Kirjuta programm, kasutades

programmeerimistarkvara ning
tee siia töö käigus märkmeid.

“TESTI”
Kas see samm Sinu

programmist toimib nagu vaja?
Mida tuleb parendada (TP)?

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Kui KÕIK programmi sammud EI toimi ooduspäraselt, kasuta TP kirjete kohta nii palju selle lehe koopiaid, kui vaja,
kuni Sinu programmi kõik osad toimivad ootuspäraselt.
Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 

jätk.I.10

Jaak Tamm, Mari Vilgas
Juhan Pärn 8.3.2015 1

NÄID
IS

Sõida iseseisvalt edasi viis mootoripööret ja puuteLED on samal ajal roheline.

Autopilootrobot, mille ajuga on ühendatud ainult puuteLED ja 
      mootorid.

PuuteLED, mootorite enkoodrid

Lülitada roboti aju sisse, valida ja käivitada
    isetehtud programm

Veendu, et valid isetehtud programmi
Ei midagi

Robot sõidab iseseisvalt otse edasi
    viis mootoripööret

Kasuta selle ülesande jaoks mootori
     enkoodrit Ei midagi

PuuteLED sütib roheliselt ja põleb, kuni
    robot sõidab edasi

Kasuta selle ülesande jaoks puuteLED-i
LED ei hakanud põlema

Programmi lõpus pannakse mootorid seisma
    ja kustutatakse puuteLED Programm kordab ja ei peatu

Robot jääb peale viit mootoripööret
    seisma ja puuteLED kustub



Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse
J



Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse
Tunni ülevaade:
Selles tunnis kasutad oma teadmisi lihtmehhanismidest, anduritest ja programmeerimisest, et 
ehitada ja testida autonoomset ahelreaktsiooniseadet.

Tunni sisu:
- Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse reeglid

Tunni tegevused:
- Ahelreaktsiooni väljakutse seadme ehitamine, kasutades autonoomse ahelreaktsiooniseadme hindamislehte
- Ideeraamatu lehekülgede täitmine seadet ehitades ja testides

Märge: Õpetaja võib paluda Sul uue seadme ehitamise asemel kasutada tunnis (E) ehitatud ahelreaktsiooni-
seadet, millele tuleb lisada andurid ja luua programm. Küsi õpetajalt täpsemaid juhiseid.

J.1

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!



J.2
Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse:
Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse reeglid: auto iseseisev parkimine
Väljakutse eesmärk ja ülevaade: eesmärgiks on ehitada ja programmeerida täielikult autonoomne
ahelreaktsiooniseade, mis pargib auto edukalt garaaži. Sinu õpetaja annab Sulle (või palub Sul 
ehitada) väljakutses kasutatavad auto ja garaaži mudelid. Tavaliselt palutakse õpilastel töötada 
meeskonnas, kuid võib juhtuda, et Sul tuleb töötada üksinda.

Märge: Sõltuvalt ajast ja õpetaja plaanidest, võidakse paluda, et Sa kasutaksid ja muudaksid Sinu poolt  
varem ehitatud ahelreaktsiooniseadet, lisades sellele mootorid, andurid ja seejärel seda programmeerides.
Samas võib juhtuda, et Sul palutakse selle väljakutse jaoks kavandada, ehitada ja programmeerida
täiesti uus seade. Pöördu täpsema teabe jaoks õpetaja poole.

Autonoomse ahelreaktsiooniseadme väljakutse reeglid (klassid 4-8):
1. Ehita nelja-etapiline ahelreaktsiooniseade, mis pargib auto garaaži.

2. Sinu ahelreaktsiooniseade on autonoomne: see peab kasutama nelja või enamat mootorit,
nelja või enamat andurit, roboti aju ja ise tehtud programmi seadme juhtimiseks. Selles 
väljakutses loetakse mootorid anduriteks, KUI neid juhitakse ise kirjutatud programmi
abil.

3. Kasuta kolme või enamat järgnevaist seadme etappide ehitamiseks: ratas ja telg, kaldpind, kiil
kang, plokk, kruvi, pendel. Võid ühte tüüpi lihtmehhanismi või pendlit kasutada soovi korral
 rohkem, kui korra.

4. Palun tutvu autonoomse ahelreaktsiooniseadme hindamislehega, et saada aru kõikidest 
detailidest, mille järgi Sinu tööd hinnatakse.

5. Ideeraamatu lehekülgi saab kasutada seadme kavandamisel ning veaotsingul. Ideeraamatu
lehekülgede kasutamise kohta annab rohkem teavet õpetaja.



Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Autonoomsed
programmid täitmine

on efektiivne
ja järjepidev

Järjepidevus
programmi
täitmisel on

nähtav

Toimivad, kuid
mitte 

järjepidevad
süsteemid

Programmid
on poolikud
või vaevu 
toimivad

Kontrollsüsteemid
(andurite ja mootorite

kasutus)

Täielikult 
toimiv kontroll-
süsteem, nelja

või enama
mootori ja

nelja või enama
anduriga

Järjepidevalt
toimiv kontroll-
süsteem kolme

või enama
mootori ja

kolme või enama
anduriga

Toimiv, kuid
mitte järjepidev
kontrollsüsteem

(sõltumata
mootorite ja 

andurite arvust)

Mittetoimiv
või poolik

kontrollsüsteem
(sõltumata

mootorite ja 
andurite arvust)

-

Kavandamise kriteeriumid

Tehnilised kriteeriumid

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

J.3
Autonoomse ahelreaktsiooniseadme hindamisleht (klassid 4-8)

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Vilunud = 3

Vastavus 
püstitatud 

väljakutsele:
mehhanismide 

kasutus

Neli või enam
hästi viimistletud
etappi, mis vas-

tavad kõigile
väljakutse
reeglitele

Kolm hästi
viimistletud

etappi, mis vas-
tavad enamusele

väljakutse
reeglitest

Võimalik on
eristada

kahte või 
kolme etappi,

osaliselt
viimistletud

On üks 
etapp, mis
ei pruugi
olla hästi 

viimistletud

Lihtmehhanismide
ja pendli kasutus

Seades on
kolm või enam

lihtmehhanismi
ja/või pendel

Seade
kasutab kahte

toimivat
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

On üks
lihtmehhanism

või pendel,
mis toimib

On üritatud
kasutada

ühte 
lihtmehhanismi

ja/või pendlit

efektiivset

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud

ideeraamatus 
õpetaja näidatud

viisil)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
efektiivsust

tõstes

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

Kavandamiskäiku
on kasutatud
järjekindlalt

Kavandamiskäigu
kasutamist on

näha

Ressursside
kasutamine

(erinevad materjalid, 
teave, inimesed, 

ajakulu, jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
mõnede

ressursside
kasutamisest

kavatsetud
sihile vastavalt 

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjale ja osi)
efektiivsustja efektiivsus

Programmi

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed ühen-
datud turvaliselt,

Aku laetud.
Juhtmed ühen- 
datud turvaliselt.

Toimib
järjepidevalt.

Toimiv, kuid ei
ole järjepidev 

(aku või  juhtmete
probleemid).

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)
efektiivselt ja

täiesti toimivalt

Mehaanilised
süsteemid

(mehhanismid  
ja päästikud)

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või
on poolik /

ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade omab
unikaalseid

ja/või leidlikke
tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole selge

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
hästi tõhus,

arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonnaliikmed
on jaganud rollid,

töötavad koos

Meeskonnaliikmed
on osaliselt jaganud
rollid, eesmärgid ja

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneesitamisel

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

eesmärgid ja
töötavad koos



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

J.4
Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse, ideeraamatu
lehekülg: kavand

       

Kavanda järgnevale kahele lehele nelja-etapiline ahelreaktsiooniseade, mis 
vastab hindamislehe ja väljakutse tingimustele.

Visanda oma seadme esimene etapp, koos päästemehhanismiga, siia.

    
Kasutatud anduri(d) ning iga anduri funktsioon: 

     

    

     

    

     

Visanda oma seadme teine etapp siia.

Visanda oma seadme kolmas etapp siia.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):

Kasutatud anduri(d) ning iga anduri funktsioon: 
Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):

Kasutatud anduri(d) ning iga anduri funktsioon: 
Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):



    

     

Visanda oma seadme neljas etapp siia.

Visanda siia erinevate etappide ühendamise plaan.

Vaatlustulemused:

     

     

     

     

     

Kas Su seade toimib ootuspäraselt?                  JAH                    EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamistabelis head tulemused. Võid nüüd edasi 
minna ja asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta “TESTI” sammuga tehtud vaatluseid ning hindamislehte, et 
otsustada, missugune probleem vajab veaotsingut. Kasuta seejärel ahelreaktsiooniseadme
veaotsingu lehe puhast koopiat, et probleem lahendada. Korda protsessi “MÕTLE-TEE-TESTI”, 
kuni Sinu seade hakkab õigesti tööle.

Järgides oma kavandit EHITA oma seade. Seejärel TESTI ja VAATLE.

jätk.J.4

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Kasutatud anduri(d) ning iga anduri funktsioon: 
Mehhanismi nimetus (lihtmehhanism või pendel):



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

Visanda oma seadme probleem siia.

Visanda oma lahendus probleemile siia.

Vaatlustulemused:

     

     

     

     

     

Kas Su seade toimib ootuspäraselt?                  JAH                    EI

Kui Sa vastasid “JAH” - Õnnitlused! Saad hindamislehel head tulemused. Võid nüüd edasi 
minna ja asuda järgmise õppetunni omandamisele. 

Kui Sa vastasid “EI” - Kasuta vaatlustulemusi ning hindamislehte, et otsustada, missugune 
probleem vajab veel veaotsingut.  Kasuta seejärel käesoleva lehe puhast koopiat, et probleem 
lahendada. Korda protsessi “MÕTLE-TEE-TESTI”, kuni Sinu seade hakkab õigesti tööle. 

Järgides oma lahendust, TEE seadmele PLANEERITUD MUUDATUSED, seejärel TESTI ja VAATLE.

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised. Probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa.

jätk.J.4

Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse, ideeraamatu
lehekülg: veaotsing

                    

Kasuta koopiat sellest ideeraamatu lehest iga seadme probleemi kohta.

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 





Roboti
aju

Roboti
tegevused

Andurite tagasiside

Kontrollkäsud

Tegelik
tulemus

kiirus jne)

Soovitud
tulemus

Targemad masinad
K

(roboti asukoht,



Targemad masinad
Tunni ülevaade:
See õppetund annab õpilastele täiendavad teadmised anduritest ja VEX IQ programmeerimisest.
VEX IQ roboteid kasutades omandavad õpilased parema arusaamise robotite kontrollimisest.

Tunni sisu:
- Põhimõisted: kontroll, avatud tsükliga kontrollsüsteemid, suletud tsükliga kontrollsüsteemid
- Andurite ülevaade

Tunni tegevused:
- Roboti ehitamine robotiväljakutse hindamislehte kasutades. Õpetaja võib paluda kindla   

 
- Tunni väljakutsed. Sul tuleb lahendada üks või mitu väljakutset, mis kasutavad anduritega   

 Clawbot IQ robotit, Armbot IQ robotit või iseloodud VEX IQ robotit.
- Ideeraamatu lehekülgede täitmine robotit programmeerides ja katsetades.

K.1

Roboti
aju

Roboti
tegevused

Andurite tagasiside

Kontrollkäsud

Tegelik
tulemus

kiirus jne)

Soovitud
tulemus

(roboti asukoht,

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!

roboti ehitamist või kasutamist selle tunni raames.



Roboti
aju

Roboti
tegevused

Andurite tagasiside

Kontrollkäsud

Tegelik
tulemus

(roboti asukoht,
kiirus jne)

Soovitud
tulemus

Roboti
aju

Roboti
tegevused

Kontrollkäsud

Tegelik
tulemus

(roboti asukoht,
kiirus jne)

Soovitud
tulemus

K.2
Põhimõisted ja terminoloogia
Üks viis oma robotit paremini kontrollida on harjutada VEX IQ juhtpuldi kasutamist. See lahendus on 
aga poolik, sest hübriid- ja autonoomsete robotite kontrollimiseks on vaja osata enamat. Õppetunnis
Targad masinad nägime, kuidas andurite ja programmeerimise abil saab juhtida robotite iseseisvat 
käitumist. Enne, kui arendame Sinu programmeerimisoskusi keerulisemate lahenduste loomiseks, 

Kontroll tähendab võimet juhtida millegi tegevusi või toimimist. Omades paremat kontrolli oma  
VEX IQ loomingu üle, on Sul võimalik lihtsamalt saavutada roboti ootuspärast käitumist ning 
üldiselt paremaid tulemusi. Avatud tsükliga kontrollsüsteeme kutsutakse ka tagasisideta kontroll-
süsteemiks. Sellist süsteemi on tavaliselt lihtsam ja kergem kasutada, kuigi see ei suuda parandada
jooksvalt tekkivaid vigu või kõrvalekaldeid. Avatud tsükliga kontrollsüsteemis (näidatud allpool)
programmeeritakse soovitud tulemus ja/või saadetakse roboti ajju, mis omakorda saadab kontroll-
käsud edasi roboti allsüsteemidele, käskides neil ette võtta kindlaid tegevusi, mis omakorda toovad

vältel edasi.

Tagasisidet kasutavaid süsteeme kutsutakse suletud tsükliga kontrollsüsteemideks. Neid süsteeme

tsükliga süsteemides (näidatud allpool) kasutatakse andureid, et jälgida vahet soovitud ja tegelike

Missugust valida - kas avatud või suletud tsüklit?
Siin ei ole ühest vastust. Kontrollsüsteemi valik sõltub Sinu ajast, ressurssidest, kogemusest, 
roboti töötamise keskkonnast, vajaminevast kontrolli ja veaparanduse tasemest ning teistest
piirangutest.

vaatame lähemalt, mida tähendab kontroll ning missuguseid kontrollsüsteeme on võimalik luua.

kaasa tegeliku tulemuse. Näiteks avatud tsükliga kontrollist on käsk mootoritele liikuda viie sekundi

on keerulisem kasutada, kuid võivad anda paremini prognoositavate tulemustega kontrolli. Suletud

tulemuste vahel ning vastavalt vajadusele jooksvalt korrigeerida roboti tegevusi. Näiteks suletud 
tsükliga kontrollist on VEX IQ güroanduri kasutamine roboti liikumissuuna kontrollimiseks.



?

K.3

K.4

VEX IQ andurite ülevaade
Siin on lühike ülevaade “Tarkade masinate” tunnis vaadeldud VEX IQ anduritest. Kasuta allolevat
tabelit käesolevas õppetunnis olevate väljakutse lahendamisel.

Targemad masinad: õppetunni robotid
Sinu õpetaja võib paluda Sul ehitada järgnevaid roboteid targemate robotite väljakutse lahendamiseks.
Küsi õpetajalt täpsemaid juhiseid!

Põrkeandur
Võimaldab tajuda põrget/ 
puudutust. Tuvastab seina, 

takistuse või piirab 
mehhanismi liikumist.

Ultraheliandur
Kasutab vahemaa mõõtmiseks 

ultraheli. Mõõdab vahemaad
2,5 cm kuni 3 m. Kasutatakse 

takistuste vältimiseks.

Güroandur
Mõõdab pöörlemisnurka, 

-kiirust ning arvutab suuna.
Kasutatakse tihti autonoomse

roboti navigeerimiseks ja 
pööramiseks.

PuuteLED
Puuteandur punase, rohelise 

väljas või soovitud sagedusel 

puudutuse.

Värviandur
Tuvastab esemete värvuse. 

Mõõdab eraldi punase, rohelise 
ja sinise värvuse tugevust

256 astmeliselt. 

Mootor
Juhib ja mõõdab kiirust,

suunda, aega, pöördeid ja/või 
pöördekraade, kasutades
sisseehitatud enkoodrit.

Anduritega Clawbot IQ
Eraldi ehitusjuhised Armbot IQ

Eraldi ehitusjuhised
Sinu enese loodud robot

Küsi õpetajalt täpsemaid juhiseid!

ja sinise LED-iga. Olekud: sees, 

vilkumine. Tuvastab sõrme



K.5
Targemate masinate õppetunni väljakutse
Järgnevalt tuleb Sul läbida üks või mitu allpool toodud väljakutsetest. Kasuta VEX IQ robotit, VEX IQ andureid, 
VEX IQ programmeerimistarkvara (võimalusi on mitu, Sa õppisid programmeerimistarkvara õppetunnis 
Targad masinad), robotiväljakutse hindamislehte ning nii mitut koopiat ideeraamatu lehest, kui mitu on 
vajalik väljakutse lahendamiseks ning oma töö dokumenteerimiseks.

Anduritega Clawbot IQ väljakutse:

1. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt:

- Roboti käivitamisel hoiab sõrg eset, näiteks palli, kuubikut või plasttopsi

- Robot alustab tööd autonoomses režiimis, peale puuteLED-i ülaosa puudutamist

- Robot pöörab 360 kraadi, kasutades güroskoopi ja mootoreid või ainult mootoreid

- Robot tõstab käpa üles, ava sõra ning laseb hoitaval esemel alla kukkuda

- Robot näitab LCD kuvale: “SAIN VALMIS!” ja puuteLED süttib punaselt, et anda märku programmi lõpust

2. Programmeeri robotile järgmised HÜBRIIDfunktsioonid (robotit juhitakse juhtpuldiga)*:

- Programmeeri roboti käppa lõpetama allapoole liikumise, kui käpp vajutab põrkeanduri sisse.
Iga kord, kui käppa tõstetakse ja langetatakse, peaks põrkelüliti hoidma ära käpa liiga madalale
langemise.

-  Programmeeri värviandurit ära tundma esemete värve ning näitama värvide nimetusi roboti LCD kuval
siis, kui värviandurile näidatakse mõnda eset. Ese peaks olema punane, sinine või roheline ning kergesti
käsitsetav (näiteks pall, kuubik või plastist joogitops)

- Programmeeri kaugusandurit peatama robotit 10 cm kaugusel seinast või takistusest, hoides ära 
roboti kokkupõrke seinaga

*Katseta neid funktsioone ükshaaval või korraga, kasutades juhtpulti.

3. Õpetaja loodud väljakutse

Armbot IQ väljakutse:

1. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt:

- 

Õpetaja või klassikaaslane võib esemeid ükshaaval kohale asetada/eemaldada.

2. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt:

- 

sõltuvalt teise kohta (üks kindel koht punastele, teine sinistele ja kolmas rohelistele asjadele).

3. Õpetaja loodud väljakutse

Väljakutsed iseloodud VEX IQ robotit kasutades:

1. Loo ja programmeeri VEX IQ robot, mis läbib labürindi automaatselt andurite abil

2. Loo ja programmeeri VEX IQ robot, mis toimetab objekti andurite abil autonoomselt 

 

     kindlasse kohta

3. Õpetaja loodud väljakutse

Asjade toimetamine. Programmeeri robot asju (pallid, kuubikud) kindlast kohast üles korjama ning neid
ükshaaval teise, ettemääratud kohta toimetama.

Värvisorteerija. Programmeeri robot korjama asju (pallid, kuubikud jms), mis on 2 või 3 erinevat värvi
(kasuta punaseid, siniseid ja/või rohelisi asju), ükshaaval, kindlast kohast ning toimetama neid värvist

Õpetaja või klassikaaslane võib esemeid ükshaaval kohale asetada/eemaldada.



Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Kavandamise kriteeriumid

Tehnilised kriteeriumid

K.6
Robotiväljakutse hindamisleht

Vilunud = 3

Püsitatud väljakutsele
elujõuliste lahenduste

loomine

On olemas mitu
hästi arendatud
lahendust, mis

vastavad 
põhilistele

kriteeriumidele

On näha mitut
lahendust ja üks

on arendatud
nii, et vastab

enamikule
kriteeriumitest

On näha mitut
lahendust, mis

ei ole välja
arendatud

On näha
lahendust, mis

võib, aga ei 
pruugi olla välja

arendatud

Lihtsad ja/või
keerulised
süsteemid

Kõik lihtsad ja/või
keerulised

süsteemid on
tähistatud ja

toimivad efektiivselt

On olemas
toimivad

lihtsad ja/või

On olemas
mitu lihtsat

süsteemi, mis
toimivad

On olemas
üks toimiv

lihtne süsteem,
näiteks üksnes

alusvanker

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud 
ideeraamatus või

insenerimärkmikus)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
suurendades
efektiivsust

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud

Kavandamiskäiku
on kasutatud

püsivalt

On tunnuseid
kavandamiskäigu

kasutamisest

Ressursside
kasutamine

(erinevad materjalid,  
teave, inimesed, 

ajakulu, jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud
ja efektiivsus

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
ressursside

kasutamisest
kavatsetud
eesmärgile
vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjaleja osi)
efektiivsust

Programmeerimine
(autonoomne ja/või

kaugjuhitav)
nähtav kogu

koodi ulatuses

Püsivus on
nähtav ühes
või mitmes

koodi üksuses

Funktsionaalne,
kuid mitte

järjepidev

Programmeerimine
ei ole lõpule
viidud või on
vaevu toimiv

Efektiivsus on

programmeerimine

Mehaanilised
süsteemid

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või on
poolik / ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kontrollsüsteemid Täielikult ja
ootuspäraselt

toimiv
kontrollsüsteem

Järjepidevalt
ja osaliselt

ootuspäraselt
toimiv

Toimiv, kuid
mitte 

järjepidev

Mittetöötav
või osaliselt

toimiv

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed ühen-
datud turvaliselt,

Aku laetud.
Juhtmed ühen- 
datud turvaliselt.

Toimib
järjepidevalt.

Toimiv, kuid ei
ole järjepidev 

(aku või  juhtmete
probleemid).

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)
efektiivselt ja

täiesti toimivalt



Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

jätk.K.6
Robotiväljakutse hindamisleht

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade omab
unikaalseid

ja/või leidlikke
tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole selge

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
hästi tõhus,

arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonnaliikmed
on jaganud rollid,

töötavad koos

Rollid  ja eesmärgid
on osaliselt

jagatud, toimub

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneesitamisel

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

eesmärgid ja
koostöö

Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang MärkmedVilunud = 3



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

K.7
Targemad masinad, ideeraamatu lehekülg: programmi     
kavandamine ja veaotsing

       

Juhend:

Kasuta niipalju koopiad sellest ideeraamatu leheküljest, kui vaja, et 
planeerida, kirjutada ja siluda programmi, mille kirjutad oma VEX IQ roboti
jaoks programmeerimistarkvaraga.

Kirjelda robotit, mida Sa programmeerima hakkad: Loetle andurid, mida Su programm kasutab:

Kirjelda, mida Sa tahad, et Su programm suudaks teha:

“MÕTLE”
Kirjuta siia samm-sammult
programmi korraldused.

“TEE”
Kirjuta programm, kasutades

programmeerimistarkvara ning
tee siia töö käigus märkmeid.

“TESTI”
Kas see samm Sinu

programmist toimib nagu vaja?
Mida tuleb parendada (TP)?

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  EI
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Jah                  Ei
TP:

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!

Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 



Tornide programmeerimisväljakutse

L



Tornide programmeerimisväljakutse
Tunni ülevaade:
Nüüd on aeg tunda robotivõistluste põnevust! Rakenda eelmistes tundides õpitut, et ehitada 
väljakutseks valmis autonoomne robot, mis on võimeline osalema VEX IQ väljakutse mängus
programmeerimisoskuste võistlustel.

Tunni sisu:
- Väljakutse ülevaade
- Väljakutse reeglid (http://www.vexiq.com/Highrise)

Tunni tegevused:
- Kasutades robotiväljakutse hindamislehte ehita robot (või kasuta tunnis (H) ehitatud robotit)   

 ja programmeeri see
- Täida robotit kavandades, ehitades, programmeerides ja testides ideeraamatu 

(insenerimärkmiku) leheküljed 
  

 

L.1

Märge: Kirjaliku osa jaoks võivad olla kasutusel eraldi lehed. Küsi õpetajalt lähemalt ENNE, kui hakkad
vastuseid kirjutama. Trükkimiseks sobilikud harjutuste PDF failid leiad aadressilt www.vexiq.com/curriculum!

mängu või ise loodud robotimängu.
Märge: Sinu õpetaja võib otsustada käesoleva tunni raames kasutada hoopis mõnda teist VEX IQ väljakutse 



Väljakutse ülevaade

robotimängu klassis, on käes aeg kavandada ja ehitada robot robotimängu autonoomse osa jaoks!
Kasuta kõiki oma teadmisi VEX IQ platvormist ning eelnevatest õppetundidest, et luua robot, mis 
suudab osaleda VEX IQ Tornide väljakutse programmeerimisoskuste (Programming Skills) mängus!

Väljakutse reeglid:
Kõik mängu reeglid ning muu oluline teave on väljas VEX IQ Tornide väljakutse internetilehel:
www.vexiq.com/Highrise

Olulised märked

- Käesoleva õppetunni läbiviimiseks on Sinu õpetajal vaja Tornide väljakutse mängu elemente (Highrise Field & 
  Game Elements) ja VEX IQ mänguväljakut. NB! Vajaduse korral võib kasutada sarnast sobilikku väljakut. 

- Alternatiivselt võite koos õpetajaga olla loovad ning hoopis ise kavandada ja ehitada 
   täiesti uue robotimängu!.

- Kui Sul on juba ehitatud Tornide väljakutse kaugjuhitav robot, siis on Sul vaja vaid lisada andurid ning 
   programmeerida seejärel robot autonoomselt väljakutset lahendama!

Ideeraamatu lehekülg: insenerimärkmik
Sellele õppetunnile on lisatud ideeraamatuleheküljed, mida saad kasutada oma insenerimärkmiku
loomiseks. Kasuta neid lehti oma roboti ideede, ehituse, paranduste, muudatuste ja parenduste
jäädvustamiseks nii palju, kui vaja. Alternatiivselt on Sul ja Sinu õpetajal võimalik kasutada märkmikku
“Robotics Engineering Notebook”, mille saavad kõik VEX IQ väljakutsele registreerunud meeskonnad
ning mida on võimalik ka eraldi osta.

Väljakutse roboti hindamisleht:
Seda hindamislehte saab kasutada oma roboti võimekuse määratlemisel 11 tehnilises ja mitte-
tehnilises valdkonnas. Ükskõik, kuidas Su õpetaja otsustab hindamislehte kasutada, on selge, et 
Sinu TÖÖ ja Sinu LOOMING (robot) on võrdselt tähtsad. 

L.2

L.3

Sõltumata sellest, kas kavatsed osaleda robootikavõistlusel, korraldada ise võistlust või mängida



L.4
Robotiväljakutse hindamisleht

Püsitatud väljakutsele
elujõuliste lahenduste

loomine

On olemas mitu
hästi arendatud
lahendust, mis

vastavad 
põhilistele

kriteeriumidele

On näha mitut
lahendust ja üks

on arendatud
nii, et vastab

enamikule
kriteeriumitest

On näha mitut
lahendust, mis

ei ole välja
arendatud

On näha
lahendust, mis

võib, aga ei 
pruugi olla välja

arendatud

Lihtsad ja/või
keerulised
süsteemid

Kõik lihtsad ja/või
keerulised

süsteemid on
tähistatud ja

toimivad efektiivselt

On olemas
toimivad

lihtsad ja/või

On olemas
mitu lihtsat

süsteemi, mis
toimivad

On olemas
üks toimiv

lihtne süsteem,
näiteks üksnes

alusvanker

Kavandamiskäik
(dokumenteeritud 
ideeraamatus või

insenerimärkmikus)

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud,
suurendades
efektiivsust

Kavandamiskäiku
on kasutatud ja

dokumenteeritud

Kavandamiskäiku
on kasutatud

püsivalt

On tunnuseid
kavandamiskäigu

kasutamisest

Ressursside
kasutamine

(erinevad materjalid,  
teave, inimesed, 

ajakulu, jne)

Ressursse
kasutatud
säästvalt

maksimeeritud
ja efektiivsus

Ressursse 
kasutatud, et

maksimeerida

Tunnused
ressursside

kasutamisest
kavatsetud
eesmärgile
vastavalt

Kasutatud
on mõnda 
ressurssi 
(näiteks 

materjaleja osi)
efektiivsust

Hindamisalused Ekspert = 4 Arenev = 2 Algaja = 1 Hinnang Märkmed

Kavandamise kriteeriumid

Vilunud = 3

Tehnilised kriteeriumid

Programmeerimine
(autonoomne ja/või

kaugjuhitav)
nähtav kogu

koodi ulatuses

Püsivus on
nähtav ühes
või mitmes

koodi üksuses

Funktsionaalne,
kuid mitte

järjepidev

Programmeerimine
ei ole lõpule
viidud või on
vaevu toimiv

Efektiivsus on

programmeerimine

Mehaanilised
süsteemid

Täiesti toimiv
ja järjepidev

Järjepidevalt
toimiv

Toimiv, kuid
ei ole 

järjepidev

Ei toimi või on
poolik / ohtlikud
mehaanilised

süsteemid

Kontrollsüsteemid Täielikult ja
ootuspäraselt

toimiv
kontrollsüsteem

Järjepidevalt
ja osaliselt

ootuspäraselt
toimiv

Toimiv, kuid
mitte 

järjepidev

Mittetöötav
või osaliselt

toimiv

Elektrilised 
süsteemid

Aku laetud.
Juhtmed ühen-
datud turvaliselt,

Aku laetud.
Juhtmed ühen- 
datud turvaliselt.

Toimib
järjepidevalt.

Toimiv, kuid ei
ole järjepidev 

(aku või  juhtmete
probleemid).

Mittetoimiv
või puudulik.

(aku või 
juhtmete

probleemid)
efektiivselt ja

täiesti toimivalt

Hindamisleht on võetud dokumendist “Rubric and Evaluation Criteria for Standards-Based Robotics 
Competitions & Related Learning Experiences” – TSA, 2005

Sidusus (see valdkond rõhutab teaduse, tehnoloogia ja inimtegevuse omavahelist põimumist)

Loovus Seade on
unikaalne, 

leidlik ja
toimiv

Seade on
unikaalne 

ja/või leidlik
mitmel viisil

Seade omab
unikaalseid

ja/või leidlikke
tunnuseid

Unikaalsus
ja/või

leidlikkus
ei ole selge

Kommunikatsioon
(kirjalik, elektroo-

niline ja/või suuline, 
vastavalt õpetaja

juhistele).

Haritud ja 
hästi tõhus,

arvestatud
publikuga

Otstarbekas,
järjepidev,

Otstarbekas,
osaliselt

järjepidev

Meeskonnatöö Meeskonnatöö
on selgelt

parandanud
tulemust

Meeskonnaliikmed
on jaganud rollid,

töötavad koos

Rollid  ja eesmärgid
on osaliselt

jagatud, toimub

Osalised
toimivad

rühma sees
eraldi

efektiivneesitamisel

Puudulik ning
ei ole

otstarbekas

eesmärgid ja
koostöö



1.Mõtle

3.Testi
2. Tee

L.5

       

Ideeraamat: insenerimärkmik
Õpilase nimi:

Õpetaja/Klass: Kuupäev:  Lk: 

Kasuta oma roboti ideede, ehituse, paranduste, muudatuste ja arendamise
dokumenteerimiseks neid lehekülgi nii palju, kui vajalik. Lähtu õppetükis 
Sinu esimene robot õpitud “Mõtle-tee-testi” mudelist. Anna igale lehele 
number ja kasuta oma äranägemise järgi ideede, märgete, vaatluste, 
visandite, arvutuste jms jaoks. Alternatiivselt soovitame Sul kasutada 
robootika insenerimärkmikku (tootekood 276-3023), mis antakse kõigile VEX IQ 
väljakutsele registreerunud meeskondadele, kuid mida müüakse ka eraldi. NB! Kirjuta ainult selle
lehe koopiatele ning jäta see leht tühjana alles juhuks, kui Sul on koopiaid juurde vaja!

Pea meeles: probleemid EI OLE läbikukkumised, probleemid on ootuspärane kavandamiskäigu osa!



Robootikaõppe juhend
Vanusele 8+

Custom manufactured in China for Innovation First Trading SARL. Distributed in the U.S.A. by VEX Robotics, Inc., 1519 Interstate 
30 West, Greenville, Texas 75402, U.S.A. Distributed in Europe by Innovation First Trading SARL, 21b rue Gabriel Lippmann, L-5365 
Munsbach, Luxembourg +352 27 86 04 87. Distributed in Canada by Innovation First Trading, Inc., 1519 Interstate 30 West, Greenville, 
Texas 75402, U.S.A. ©2014 VEX Robotics, Inc. All rights reserved. Patent(s) Pending. All other product names referenced herein are 
trademarks of their respective companies.
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