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Kes ma olen ?

• Lõpetanud Jõhvi Gümnaaiumi

• Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe

• Õppejõud, kõrgtasemel elektroonikainimene.

• www.skeemipesa.ee www.elfafoorum.ee

http://www.skeemipesa.ee/
http://www.elfafoorum.ee/


Mehhatroonika

• https://et.wikipedia.org/wiki/Mehhatroonika

• Mehhatroonika (sõnadest mehaanika ja elektroonika) on 

mehaanika, elektroonika ja informaatika sünergeetilisel 

koostoimel põhinev rakendusteadus.

• Kasutusele võttis jaapanlane Tetsuro Mori aastal 1969 , mis 

kirjeldas tema firma poolt loodud tööstusrobotit.

• Mehaanika (ka: mehhaanika; vanakreeka keele väljendist 

μηχανική τέχνη, mekhanikē tekhnē 'masinate ehitamise kunst') 

on füüsika haru, mis uurib kehade paigalseisu ja liikumist ning 

nende põhjusi (jõudude mõjumist). 

• Elektroonika on elektrienergia elektrilise juhtimise teadus, 

milles elektronidel on fundamentaalne roll. (Wikipedia)

https://et.wikipedia.org/wiki/Mehhatroonika


Tegelikult on valdkondi rohkem

By original image: Ahm2307vectorization: Own work - Own work, based on File:Mecha.gif, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18314501



Näide mehatroonilisest süsteemist

Koosneb reeglina neljast põhikomponendist:

• Andurid ,täiturid,juhteadmed,mehaanika.

(sisuliselt kõik tehnika ,mis liigub ja sisaldab elektroonikat)

• See on tagasisidestatud süsteem !

Platvorm ( Robot, auto, tootmisliin........)

Sensorid

Andmed

Juhtseade

(kontroller,arvuti....)

Elektrisignaal Elektrisignaal

Täiturid

(elektromehaanika)

Mehaaniline

mõju



Sissejuhatus mehatroonikasse teemad

• Sissejuhatus, korraldus, ajalugu, rakendused

• Sissejuhatus füüsikasse 

• Elektroonika põhialused

• Digitaalblokid 1 – nivood,kvantimine,AD-DA muundurid 

lihtloogikatehted

• Digitaalblokid 2  - mikrokontrollerid, arendusplaadid, kasutamine.

• Sensorid, mitteelektriliste suuruste mõõtmine.

• Elektrimasinad, täiturid, nende ühendamine.

• Mehhatroonilise seadme disainisammud, tagasiside

• Vigade otsing disainides.

• Arduino kasutamine.



Arstist …

• Arstiks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Arstide tegevusele on range kontroll !

• Kui arst eksib, mis siis juhtub ?

Pilt -lists10.com

Õige, kuid ohver on üldjuhul üks.

Tagajärg – ajakirjandus tagajalgadel, 

arst läheb kohtu ette, vangi.

Alati on lihtsav süüdi mõista kui 

süüdistatavat mõista.



Insenerist…

•• Inseneriks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Inseneride kontroll on nende endi eralõbu!

• Kui insener eksib, mis siis juhtub ?



Insenerist..

No mis siis ikka juhtub…
Ohvreid mõnikümmend kuni mõnisada.

Küsimused

• Kes üldse eksis ?

• Milline inseneridest eksis ?

• Kes on süüdi ? 

• Kohtulahendeid väga vähe.

Pilt postimees.ee



Insenerist.. (slaid 2016)

No mis siis ikka juhtub…
Ohvreid mõnikümmend kuni mõnisada.

Küsimused

• Kes üldse eksis ?

• Milline inseneridest eksis ?

• Kes on süüdi ? 

• Kohtulahendeid väga vähe.

Pilt postimees.ee

Ja ministrid astuvad tagasi….



Poliitikust…

• Poliitikuks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Kes kontrollib ?

• Kui poliitik eksib, mis siis juhtub ?

Pilt postimees.ee



Poliitikust..

• Ainult poliitiku üks vale sõna võib põhjustada rohkem 

hukkunuid kui mõne ehitise kokkuvarisemine.

• Kes vastutab ?

Sõltub, kummal poolel ta on.

Ausammas pannakase ikka.

Pilt delfi.ee



Milleks üldse (üli)koolis õppida ?

• Üks mõte, miks koolis õppida – see tuleb odavam

• Kui eksite, antakse teile võimalus korrata.

• Päris elus seda võimalust kas pole või maksab palju.

Pilt : www.tuumaenergia.ee

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.tuumaenergia.ee/index.php?id%3D90&ei=tYkKVeWqB4HQOJCKgcgK&bvm=bv.88528373,d.bGQ&psig=AFQjCNG9gHgrNCa4tCCgpq9T82UfX5749g&ust=1426840360247403


Mõõdetakse ära õppurite praktiliste ülesannete 

lahendamisoskused. Lõppkokkuvõttes tulemus peaks = eesmärk.

Õppija

Mõõtja

Juhendaja

Inimene

Eesmärk Tulemus

Inimene     Arvuti

Inimene     Arvuti

Inimene (õppejõud,juhendaja…)

Õppetöö korraldus



• Mida külvad, seda lõikad (Eesti vanasõna).

• Mida mõõdame, seda saame (endiste automaatikute vanasõna).

• Ma kuulen - unustan ära, näen-jääb meelde, teen ise- oskan 
(Confucius)

•Õppimise põhieesmärk – targemaks saada (see ei välista 
teisi eesmärke ).

•Te õpite iseendale ! 

• Spikerdamisel on siis mõte kui vajate hinnet kellegi teise jaoks 
(vanaema, ema, sponsor...) 

Natuke 14 aasta vanust juttu sel teemal

• https://www.jnd.org/dn.mss/in_defense_of_cheati.html

Õppetöö korraldus

https://www.jnd.org/dn.mss/in_defense_of_cheati.html


• Kõik tegevused on veebipõhised

• http://isc.ttu.ee (selles keskonnas on üppetegevus) 

• Ise otsustate, millal teete, mida teete ja kus teete.

• Katsete arvu määrate ise (teete nii kaua kuni oskate)

• Kontrolltöö  (mikroeksam -ei ole karistus, vaid teadmiste 

kinnitamine).

• Ärge kartke valesti vastata !

.

Õppetöö korraldus

http://iscx.dcc.ttu.ee/


Õppetöö korraldus

• Kõik selle veebikeskkonna ained koosnevad 

mikrooskustest – kompetentsidest.

• Igal oskusel on tema osakaal kogumahust  ning tase 

(0...127) 

• Iga ülesanne võib hõlmata mitut väikest oskust 

kompetentsi.

• Kompetents võetakse arvesse kui selle tase on suurem 

kui 77

• Süsteem kasutab mälumudelit – üritab ennustada Teie 

unustamist, sestap tuleb valdkonnaülesanded korduvalt 

lahendada.

http://www.martinjott.ee/ttu/veidi_teistmoodi_6ppimine.pdf

http://www.martinjott.ee/ttu/veidi_teistmoodi_6ppimine.pdf


Veebikeskkond

• http://isc.ttu.ee

Keskkond on kakskeelne – ekraanipildid on siin inglise keeles.

http://isc.ttu.ee/


Kui ei ole varem registreerunud:



Kui ei ole varem registreerunud:

...ning andmed puuduvad andmebaasist

Täita tuleb hoolikalt !!!



• Õppejõud kinnitab andmed ja saabub selline e-kiri.

Kui ei ole varem registreerunud:



• Kui õppejõud on vastanud siis teine samm .

Kui ei ole varem registreerunud:



Kui ei ole varem registreerunud:



• Te saate parooli ! Jätke see meelde !

• Seda ei saa muuta.

• Kui unustate selle – küsige.

Kui ei ole varem registreerunud:



• Tuleb nõustuda teatud asjadega..

Kui ei ole varem registreerunud:



Kursuse lisamine



Kursuse lisamine



Tehtud !

Keskkonna kasutusjuhend: 

http://isc.ttu.ee/et/userGuide

http://isc.ttu.ee/et/userGuide


Learning environment

• Ülesanded

Result OK

Result NOT OK Küsimus õppejõule.



Interaktiivsed laborid

Laborikatsed kuuluvad kontrolltöö koosseisu, 

kohvreid saab laenutada ja teha katseid kodus !



Kodutöö

• Kindlasti tuleb ( midagi Arduinoga seotut), saab üles 

laadida pdf faili kujul samasse keskkonda. Kodutöö tuleb 

õppejõule ära kaitsta !



Kontrolltöö

• Ülesannete ja laborikatsete tegemine „valve all“

• Võib kasutada kõiki mittebioloogilisi abivahendeid

• Ka internetist õige vastuse leidmine on vajalik oskus)

• Arvuti pakub lahendamiseks ülesandeid – tuleb arvutile 

tõestada oma oskuseid.

• Ülesanded tulevad sarnased nendele mida teinud olete

• Igal ülesandel on erinev kaal

• Kõik kogutud punktid tuleb kinnitada.

• Need punktid viivad teid lähemale hindele.

• Kodutööd ei kuulu kontroltöö hulka, neid tuleb kaitsta 

eraldi.



Hinde võtmine

• Hinde võtate te ise, pärast kontrolltööd, sellise, mis teile 

sobib!

• Hinne võib ka langeda, kui kõrgemaks tegemise lootuses 

selgub, et oskused ei ole piisavad.



Robootika 

• Robot - 1920 Tsehhi kirjaniku Karel Čapeki poolt 

kasutusele võetud termin – tähendab tööd (rabota)

• Eelmärk vähendada inimtööjõu vajalikkust

• Kõik robotid on mehhatroonilised süsteemid kuid kogu 

mehhatroonika ei ole robootika.

• 1898 – Nikolai Tesla demonstreeris esimest raadioteel 

juhitavat sõidukit ( telemehaanika) Elektroonika ja 

mehaanika koostoime

Mehhatroonilisi näiteid reaalelust



Isejuhtivad sõidukid 

• Toimivad prototüübid on üsna vanad 1920 ndatest

• https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_autonomous_cars

• Segav „inimfaktor“

• Turvalisus

Mehhatroonilisi näiteid reaalelust

By Seattle Municipal Archives - Flickr: General Motors exhibit at World's Fair, 

1962, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22208719

1962                                 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_autonomous_cars


Kodumasinad (sh olmeelektroonika)

• Kui on seadmes koostööd tegev elektroonika ja mehaanika

Mehhatroonilisi näiteid reaalelust



Kaasaegne meditsiin

• Inimese bioloogiliste andmete kogumine, töötlemine

• Elusolendite bioloogilisse tegevusse vahetu sekkumine 

(näiteks südamestimulaator, kunstneerud, implantaadid, 

mikrorobotid)

• Järjekordselt teemaks turvalisus

Mehhatroonilisi näiteid reaalelust

J. Heuser JHeuser – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=444846


