
Distantsi hoidva seadme 
ehitamise töötuba



Ringa Rooteman

Programmeerija 

Robootika- ja 
programmeerimisringi 

juhendaja

Ülari Ainjärv

Programmeerija 

IT arhitekt



Arduino

• Arduino on esimene avatud 
lähtekoodiga 
mikrokontrollerplatvorm


• Sajad tuhanded kasutajad ja oma 
kogukond


• Populaarseim elektroonika 
prototüüpimise tööriist


• Massimo Banzi, David Cuartielles, 
Tom Igoe, Gianluca Martino ja 
David Mellis Ivrea 
interaktsioonidisaini instituudist



Arduino

• Esimene seade loodi 2005. 
aastal


• Disainiõpilastel toimivate 
prototüüpide loomiseks


• Kohtuti pubis Bar di Re 
Arduino, mis sai nime Ivrea 
Arduini järgi (kunagine Itaalia 
kuningas)


• Arduino on mehelik 
itaaliapärane eesnimi (“tugev 
sõber”)



Prototüüpimine



Arduino Uno

• Arduino Uno arendusplaadi abil on võimalik luua prototüüpe kasutades 
erinevaid andureid (sisend-väljund).


• Arduino Uno on ATmega328 mikrokontrolleril põhinev miniarvuti.


• Sisenditeks saab kasutada erinevaid andureid ja mooduleid: termomeeter, 
potentsiomeeter, infrapunasensor jne.


• Väljunditeks võivad olla kõlarid, LED lambid, LCD ekraanid, servomootorid 
jne.



Arduino Uno



Arduino Uno

“Life begins at the end of your comfort zone.” 

Neale Donald Walsch



Maketeerimislaud
Breadboard

• Erinevate komponentide 
ühendamiseks vooluringi, et neid 
ei peaks kinni jootma.


• Plastikust aukudega laud, mille 
alla on peidetud rida juhmeid ja 
vedruklemme


• Aukudesse pandud juhtmete ja 
komponendiga saab elektrilise 
ühenduse tekitada



Vooluring

Lihtsaim vooluring koosneb:


• vooluallikast - elektrivälja tekitamine 
ja hoidmine


• tarbijast - elektrienergia 
muundamine (lamp, kõlar)


• juhtmetest - vooluringi erinevate 
osade ühendamine


• lülitist - vooluringi avamine või 
sulgemine Elektrivool saab olla ainult 

suletud vooluringis



Ohmi seadus

VOOL
PINGE

TAKISTUS



LED

• LED lamp on mitmest 
valgusdioodist koosnev lamp


• Polaarsus - LED süttib vaid juhul, 
kui ta anoodile rakendatakse 
positiivne ja katoodile negatiivne 
pinge. Vastupidisel juhul 
valgusdiood ei sütti



Takisti
Resistor

• Takisti piirab voolu


• Mõõtühikuks on oom (Ω)


• Takisti suurus tähendab takisti 
võimet takistada voolu


• Värvilised triibud tähistavad 
takisti suurust


• Suuruse teadasaamiseks on 
kõige parem kasutada 
multimeetrit



Ohmi seadus

• LED-i pingetaluvus sõltub tema 
värvist, näiteks sinisel on see 
3,4V.


• Ehk 5V toiteallika puhul võiks 
kasutada (5V - 3,4V) / 0,005A = 
320 Ω takistit (5mA voolutugevus 
annab tavaliselt väga hea 
nähtavuse).


• Mina kasutan 5V puhul 5mm 
LED-i jaoks 220 Ω takistit :)



Pilt sündmuskohalt :)



Summer
Buzzer

• Komponent, mille ülesandeks on 
tekitata heli.


• Polaarsus.


• Aktiivsed (active buzzer) – 
ühendades selle toitega, saame 
kohe signaali/tooni.


• Passiivsed (passive buzzer) – ei 
saa üksi töötamisega hakkama, 
ühendades toitega, kuuleme vaid 
õrna klikki.



Ultraheliandur



Ultraheliandur



Distantsi hoidev seade

• Seade kontrollib kaugust


• Kui keegi tuleb lähemale kui N 
cm, siis annab summer sellest 
kõva häälega märku ja punane 
LED lamp hakkab põlema


• Kui ohtu pole, siis põleb roheline 
LED lamp


• Kui oht hakkab lähenema 
(vahemikus N kuni N+x cm), siis 
põleb kollane LED lamp 



Distantsi hoidev seade



Arduino IDE

https://www.arduino.cc 


https://www.arduinolibraries.info 

https://www.arduino.cc
https://www.arduinolibraries.info


AITÄH!
Töötoa materjalid


https://robootika.digipurk.ee/arduino-tootuba

Ringa Rooteman
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