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SISSEJUHATUS
Käesoleva robootikaprojekti eesmärgiks oli valmistada jalgpalliroboti N9-bot mehhaanika.
Toimiva roboti ehitamiseks tuli osa mehhanikast valmistada juba üpris varakul, et oleks
võimalik hakata katsetama riistvara koostoimimist ning alustada tarkvara kirjutamisega.
Viimane asjaolu jätnuks liiga vähe aega hästi toimiva mehhanika projekteerimiseks ning
valmistamiseks. Sellest tulenevalt sai töö jaotatud etappidesse, millest mõningad etapi osad
sai hiljem uuesti üle vaadatud ning täiustatud.
Käesoleva robootikaprojekti mehhaanika valmimine koosnes järgmistest ülesannetest ning
etappidest:
1) ülevaade olemasolevatest robotitest;
2) olemasolevate robotite tehnikataseme analüüs (põhiliste probleemide esile
toomine);
3) võimalike konstruktiivsete lahenduste otsing, valik ja hindamine;
4) roboti projekteerimine CAD keskkonnas
5) roboti etapiline valmimine;
6) valminud seadme analüüs ning soovitused.
Tegelikkuses ei ole mõistlik hakata seadet enne valmistama, kui selle projekteerimine on
täielikult lõppenud, sest üldjuhul tähendeb see kõvasti topelttööd, kus detailid, mis hiljem
omandavad projekteerimise käigus teise kuju, tuleb uuesti teha jne. Kuna antud projekti
raames ei oleks mehhaanikul pärast mehhaanika täielikku valmimist nagunii erilist tööd
jäänud, siis võis teha erandi.
Jalgpalliroboti projekteerimiseks on korralikke eeskujusid palju. Tehniliste lahenduste
poolest ei erine suuresti ka Robocup’i (ülemaailmne robotite võistlus) jaoks ehitatud
robotid. Eelmistel aastatel Tartus ehitatud robotite mehhaaniliste lahenduste hulgast leiab
samuti palju häid näiteid. Selleks, et leida korralikke läbi arvutatud ning kirjeldatud
näiteid, tasub sirvida Robocupil osalenud robotite aruandeid.
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1. NÕUDED
Jalgpalli mängiva roboti ehitamisel tuleb arvestada erinevate reeglitest tulenevate ning
eelmiste aastate kogemuste põhiste nõuetega. Käesolevale projektile esitatavate nõuete
nimekiri on järgmine:
1) robot peab suutma palli lüüa;
2) pallini jõudnud robot, peab suutma palliga manipuleerida nii, et see püsib liikumise
ajal löögimehhanismi ees;
3) robot ei tohi võistlusväljakul keerates nurka kinni takerduda;
4) roboti elektroonika modulaarsus;
5) robot peaks sõitma mootorite võrdsel pöörlemissagedusel ilma tagasisideta
võimalikult sirgjooneliselt;
6) madal kliirens;
7) pikim sirgjooneliselt läbitav vahemaa roboti opereerimise ajal on lmax = 5,4 m;
8) võistlusväljaku pinnas on ühtlane ning kõva;
9) robot peab mahtuma terve võistluse jooksul mängusituatsioonis püstisesse
silindrisse, mille diameeter on 350 mm ja kõrgus on 350 mm;
10) roboti mass ei tohi olla suurem kui 8 kg;
11) robot ei tohi jäljendada väljaku osasid;
12) roboti väliskujunduses ei tohi kasutada väravate värvi sinist (värvivhemik) ega
kollast (värvivahemik);
13) roboti väliskujunduses ei tohi kasutada pallide värvi oranži (värvivahemik);
14) roboti väliskujunduses ei tohi kasutada väljaku värvi rohelist (värvivahemik);
15) robot ei tohi mängu jooksul katta pallist rohkem kui on palli raadius (21,5 mm).;
16) robotit üles tõstes ei tohi ükski pall roboti külge jääda;
17) robot ei tohi võistluse ajal tahtlikult eraldada endast osasid väljakule;
18) robot on täielikult autonoomne masin, mis kannab oma energiaallikat,
liikumismehhanisme ja oma juhtimis- ning kontrollsüsteeme;
19) roboti täielikuks valmimiseks on aega vähem kui kolm kuud!
20) KISS printsiip.
Need ja veel mõningad mainimat nõuded olid roboti N9-bot valmimise aluseks. Muidugi
oli ka muid huvitavaid ideid robotile esitatavate nõuete kohaselt, mis on kajastatud
telliskivi blogis.
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Lähtudes robotile esitatud nõuetest on võimalik välja tuua palju erinevaid konstruktiivseid
lahendusi. Lahenduste hulka piirab põhiliselt kaks viimast olulist nõuet, milleks on väga
lühike aeg roboti valmistamiseks ning KISS printsiip.
Esimese koosoleku jooksul saigi paika roboti üldine kontseptsioon ning sellest tulenevalt
ka mitmete sõlmede konstruktiivsed lahendused, millest täpsemalt edaspidi. Siiski,
põhiliseks teguriks roboti konstruktsiooni kujundamisel oli nutitelefoni N9 kasutamine
juhtarvuti rollis. Kuigi roboti esmane disain sai kujundatud selline, et kui mingil põhjusel
nutitelefon ei peaks sobima juhtarvuti rolli, siis oleks võimalik robotile paigaldada ka
väiksemat sorti sülearvuti. Tänu katsetustele Lego robootika süsteemil, sai varakult
kinnitust fakt, et nutitelefoni saab edukalt roboti „ajuks“ kasutada. Viimasest lähtuvalt
saigi kogu roboti mõõtmeid oluliselt vähendatud ning põhirõhk pandi küllaltki väikse ning
kiire roboti valmistamisele.
Nõuetest lähtudes võib roboti mehhaanika jagada järgmisteks sõlmedeks:
1) veermik;
2) löögimehhanism (coilgun);
3) palli manipuleerimissüsteem (dribbler);
4) roboti korpus;
5) nutitelefoni hoidja;
6) elektroonika moodul;
2. ROBOTI PROJEKTEERIMINE
2.1. Üldist
Kogu roboti mehhaanika on projekteeritud kasutades inseneritarkvara SolidWorks. Kuna
viimast programmi valdasid meeskonnast kaks liiget, siis sujus selles keskkonnas koostöö
kõige paremini.
Projekteerimisel olid suureks abiks Robocup’i võistkondade aruanded. Viimastes olid
paljud sõlmed väga põhjalikult lahti kirjutatud, mis muutis loomingulise osa protsessis
oluliselt lihtsamaks.
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Paljuude sõlmede projekteeerimisel lähhtuti aja kok
kkuhoiu mõttes suure sti eelmistee aastate
kogeemusest ja tuundus, et tih
hti oli teatuud sõlm tugeevasti üle dimensioneeeritud, mis arvutuste
a
sooriitamisel võiinuks olla palju väiksem
mad, nõrgem
mad jne.
2.2. Veermik
hi, rattad, mootorikin
nnitused,
Robooti veermikk koosnes neljast põõhilisest deetailist: põh
moottorid. Veerrmiku projjekteerimisee juures oli
o kolm põhilist
p
teeemat, mis vajasid
konkkreetseid ninng täpseid laahendusi:
11) mootoritte valik;
22) rataste paralleelsus ning ristiseiis põhjaga;
33) rataste kinnitusviis
k
mootoriga.
m
Alaliisvoolu moootorid valitii Pololu toootekataloogiist. Viimanee omas piisaavalt laia mootorite
m
valikkut ning küllaltki
k
mõ
õistlikku hhinna ja kv
valiteedi suhet. Ülekkandemehhaanismiga
alalissvoolumoottorite valik
k antud proojekti jaok
ks vajalikuss väändemoomendi klaassis on
üllataavalt väike.. Sobilike mootorite
m
vaalikuks peab
b teada olem
ma roboti m
mass. Seda teeades on
võim
malik

arvuutada

väljaa

sobilik

mootori

väändemo
oment,

saaavutades

oodatud

makssimumkiiruse etteantud
d soovitud kkiirendusegaa.
Rataste paralleeelsuse ning
g ristiseisu tagamisekss oli kaks põhilist
p
võiimalust. Essimeseks
maluseks oli kasutada mootorikinni
m
nituste ning roboti põhjaa ühendamiisel lisaks poltliitele
p
võim
tiftliiidet, mis tagab
t
piisav
va asetustääpsuse. Teiiseks võim
maluseks onn mootorikiinnituste
istam
mine põhjalle projekteeritud taskkutesse, mis freesitakse põhjale CNC freeespingis,
tagaddes nii külllaldase täpssuse. Valituuks osutus viimane variant. Moootori kinnittus istati
põhjaale asetsevvasse task
kusse keskm
kmises täpssusklassis tolerantsigaa H9/h9. Sarnast
taskuuistamist kaasutati ka drribbleri kinnnitamiseks.
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Rattaad kinnitatii mootoriteega otse m
mootori välljundvõllile. Kahjuks puudusid mootori
tehniilistest andm
metest moo
otori väljunndvõlli tugillaagrite koo
ormustaluvuus, mistõttu
u lihtsalt
eeldaati, et laagrid peavad koormuse le vastu. Teiseks
T
võimaluseks ooleks olnud
d rataste
kinniitamine eraaldi võllile ning seejärrel oleks ratttavõll liideetud mootorri võlliga. Viimane
V
lahenndus eeldabb rattavõlli ja
j mootori võlli väga täpset joon
ndamist, vasstasel juhull hakkab
sellinne konstrukktsioonilahen
ndus mootoori tööd takiistama.
2.3. Löögime
ehhanism (coilgun)
Lööggimehhanism
mi disainim
misel oli kaaks põhilisst kontseptssiooni. Esim
mene põhin
nes auto
keskllukustuse pöördsoleno
p
oidi kasutam
misel ning teine oli nö
n klassikalline coilgun
n. Kuigi
esim
mene kontsepptsioon toim
mis katsete tulemusenaa rahuldavalt, valiti viiimane variaant, kuna
mainnitud pöörddsolenoid om
mas küllalttki suurt massi
m
ning selle realisseerimiseks tulnuks
projeekteerida oluuliselt keeru
ulisem lööggiraua osa.
Robooti N9-bot löögimehhanism valm
mistati ühesst tundmatu
ust vanast ssolenoidist. Selleks
projeekteeriti maainitud soleenoidi korpuusele lisakss uus kronsstein, millegga coilgun kinnitus
põhjaa külge, ja uus
u löögisüd
damik.

Kakss peamist nüanssi
n
coilguni valm
mistamisel on
o korraliku
ult keritud mähis ning
g täpselt
valm
mistatud lööögisüdamik. Mida koorrapärasem
malt on määhis mähitu
tud, seda tugevam
t
elekttromagnetvääli tekib ja seda tugevaam on löök. Täpselt vaalmistatud ssüdamik om
mab head
liikuvvust ning eii takista seeeläbi coilgunni lööki.
2.4. Palli man
nipuleerim
missüsteem
m (dribble
er)
ks oli neli ppõhilist tegu
urit, mis
Palli manipuleerimissüsteemi ehk dribbbleri projeekteerimisek
fikseeerisid koguu süsteemi kontseptsioo
k
oni:
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11) laia või kitsa
k
rulligaa dribbler;
22) tsentreerriv või mittee;
33) fikseerituud või liiku
uv;
44) ülekandee tüüp.
Laia ja kitsa driibbleri põhiiline erinevuus seisnes selles,
s
kui täpselt robott hiljem palllini pidi
sõitm
ma, vastavaalt kitsa pu
uhul täpsem
malt ja vasttupidi. Üheest küljest võib laia dribbleri
d
kontsseptsiooni pidada meehhaaniliseltt tarkvara vigade parandamise võimalusek
ks. Laia
dribbbleri puuduuseks võib lu
ugeda võim
malust reegliitega vastuo
ollu minna, kus lai dribbler on
võim
meline manippuleerima rohkem kui ühe palliga korraga.
Kogeemuste puudumise tõtttu sai projekkteeritud keeskmise laiu
usega dribbller, kus laiaa ja kitsa
dribbbleri skaalaa algas Nastty dribblerii laiusega ning
n
lõppes nii laiaga, kui seda olli Sidi ja
Team
m Spiriti driibbler.

Teinee oluline teegur palli manipuleerim
m
mise juuress oli V-kuju
ulise alusterra kasutam
mine palli
tsenttreerimisekss. Mainitud
d kontseptssioonil on mitu eelistt: palli satttumisel drriblerisse
joonddub pall keskele, mis muudab
m
pallli sihtimisee väravasse oluliselt täppsemaks; kaahe palli
sattuumisel dribbblerisse ei hakka
h
dribblleri rullik teeist palli rin
ngi ajama, kkuna tera V--kujuline
konstruktsioon ei
e lase teisel pallil rullikkuni ulatud
da.
k liikuv dribbler.
d
Fiikseeritud dribbleri
d
Telliiskivi robottile projekteeeriti nii fikkseeritud, kui
puudduseks on V-kujulise
V
alustera
a
kasuutamise juu
ures see, et dribbleri ruullik ei ulattu pallini
koguu laiuses, miis tähendab
b, et sama häästi võiks kogu
k
dribbleer oluliselt kkitsam olla. Ühtlasi
ei olee fikseeritud dribblerig
ga palli om
mastamine jaa dribbleris püsimine nnii head. Sellepärast
valm
miski N9-boot’le vastaltt enne võisstlust ka liiikuv dribbler, mis olli omadusteelt palju
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parem
m. Roboti palliga
p
koo
os keeramissel kadus pall
p dribblerrist vähem kui üheksaal korral
kümnnest mootorrite ¾ pöörllemissageduuse juures (v
võistluse ajaal ei juhtunuud seda korrdagi).
Ülekkande tüübi valimisel tuleb lähtuuda olemaso
olevatest võ
õimalustestt, ülekande suhtest,
dribbbleri rullikku soovitud
d pöörlem
missagedusesst jne. Kiindlasti onn hammasü
ülekanne
rihm
mülekande suhtes
s
suureema kasuteeguriga ja töökindlam
m, kuid eelddab palju täpsemat
t
valm
mistamist ninng on kallim
m.
Robootile N9-boot projekteeeriti mõleemad ülekaandetüübid erinevate ülekandesuhetega.
Esiallgu kasutatti laborist pärit
p
hamm
masrattaid, mis
m töötam
misel tegid tugevat mü
üra ning
langeesid kasutuusest väljaa. Järgmisseks projek
kteeritigi robotile
r
niii rihm-, kui ka
hamm
masülekannne, kasutussse läks esim
mene, kuna laserlõikussest väljunuud hammasrattad ei
olnudd piisavalt täpsed nin
ng ei tekitaandu suurem
mat usaldust. Rihmüleekande kassutamine
osutuus küllaltki ohtlikuks, kuna katseetamisel pu
urunes korrra rihm ja see võinuk
ks vabalt
juhtuuda ka keseet võistlust. Edaspidi peaks ülek
kanne olem
ma kindlastii selleks etttenähtud
detaiilidest (speetsiaalne ülekanderih
ü
hm või osstetud ham
mmasülekannne) ja eelistatult
hamm
masülekannne.
Üks äärmiselt oluline
o
aspeekt dribblerri projekteeerimisel on rulliku liikkumise geo
omeetria.
Selleeks on mõisstlik CAD keskkonnass või kasvõ
õi paberil jo
oonistada üüles mõõtkaavas pall
asetaatuna dribbllerisse, et saaaks teada ddribbleri sob
biliku asuko
oha.

2.5. Korpus
Robooti korpus omab
o
järgmiisi põhilisi ffunktsioonee:
11) kaitseb roboti
r
elektrroonikat ja m
muud riistv
vara;
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22) ei lase pallil robotti sisemussse sattuda (palli sattu
umine robootisse on reeeglitega
vastuoluus);
33) disaini element;
44) moodusttab põhilise osa roboti eergonoomik
kast;
Korppust projektteerides tuleb kõiki m
mainitud teg
gureid arvesstada. Kunaa lihtne kesst roboti
ümbeer tundus diisaini seisuk
kohalt kole,, siis sai N9
9-bot projek
kteeritud korrruselise ko
orpusega,
mis oomas piisavvat kaitsefun
nktsiooni (kkorruste vah
he oli kitsam
m palli läbim
mõõdust) ning
n
nägi
ilus vvälja. Lisakks sellele tuli korpuse pprojekteerim
misel arvesttada aku aseetusega, rob
boti sees
olevaate komponnentide paig
gutusega ninng kokkuvõtttes kogu ro
oboti kontseeptsiooniga.. Oluline
on, eet aku olekks võimalik
k kiiresti jja kerge vaevaga vah
hetada, ühtltlasi peaks ligipääs
elekttroonikale olema
o
võimalikult lihtnne, olulised detailid/osaad peaksid oolema kaitsstud ning
robottit peaks oleema lihtne tõsta.
t
Eelneevast tulenev
valt näeb N9-bot korpuus välja järg
gmine

Naguu jooniselt on
o näha, siiis on robotii aku asetattud püstiselt läbi korruuste, mis võ
õimaldab
selle kiiret vahetamist. Ro
obotil on kkaks sanga, mis ühest küljest kaiitsevad nuttitelefoni
väravva ülemise lati
l eest nin
ng teisest küüljest võimaaldavad robo
oti lihtsat tõõstmist.
Käessoleva robooti korpuse disaini mi inuseks võib lugeda võimetust
v
ssaada palle nurgast
kättee. Selleks tuuleks konsttrueerida vääiksema läb
bimõõduga robot või teravam nina,
n
mis
ulatuuks nurgas asetsevate pallideni. T
Teisest küljjest läheb terava
t
ninag
aga lahendu
us jällegi
vastuuollu nõueteega, mis sätestavad robboti kinnijääämist pööram
misel.
2.6. Nutiteleffoni hoidja
a
Kunaa N9-bot’i aju (nutitelefon) on üühtlasi robo
oti üheks põhilisteks
p
ssensoriks (kaamera
silm)), siis oli oluuline selle täpne ning sseadistatav asetus
a

9

Selleest tulenevaalt on projeekteeritud jaalg, mille vahele
v
kinnitub telefonni hoidja jaa mis on
horissontaaltelje ümber pö
ööratav. N
Nii on võiimalik sead
distada kaaamera vaaatenurka.
Nutittelefoni hoiidja on pro
ojekteeritudd vastavalt sellise istug
ga, et teleffoni oleks võimalik
v
lihtsaa vaevaga sellest välja võtta, aga ssamas olekss võistluse ajal
aj kindlalt fikseeritud.
2.7. Elektroonika mood
dul
Elekttroonika mooodul juba iseenesest
i
täähendab eleektroonika modulaarsu
m
ust ning eralldatavust
robotti korpusest. Selline laahendus onn hea ning vajalik
v
selleks, kui eleektroonikat on vaja
kiiresti debuggiida. Teiseks elektroonnika moodu
uli/korpuse funktsiooniiks on elek
ktroonika
varjeestamine nääiteks coilgu
unis jooksvvate vooludee eest. Projekteeritud m
moodul on esitatud
jooniisel...
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Nagu jooniselt on näha, siis asetseb kogu plaanitud elektroonika alumiiniumkarbis, mis on
kaetud alumiiniumkaanega. Nii on elektroonika kindlalt kaitstud ning vajadusel kiiresti
eraldatav robotist.
KOKKUVÕTE
Projekteeritud roboti mehhaanika toimis võistlusel hästi. Kerge hirm oli dribbleri
ülekanderihma võimaliku purunemise ees, kuid õnneks seda võistluse ajal ei juhtunud.
Hoolimata sellest, et kogu mehhaanika sai hoolikalt CAD keskkonnas projekteeritud,
tekkis valmistamisel probleeme just siis, kui tekkis mõte mingigi väike nüanss mudelist
erinevalt teha. Sellest ka soovitus, et tasub püsima jääda esialgse disaini juurde ja kui tõesti
on midagi vaja muuta, siis tuleks selleks esmalt joonised teha. Läbitud robootikaprojekti
kohta võib välja tuua mõningad järeldused ning soovitused.
1. Arvestada juba enne projekteerimise alustamist valmistamise tehnoloogilisi
võimalusi ja sellest lähtuvalt projekteerida nii keerukad detailid, kui tehnoloogia
lubab. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus tuleb palju tööd uuesti teha
detailide lihtsamaks muutmiseks jne.
2. Väide, „ mida suurema pöörlemissagedusega dribbler, seda parem“, ei pea paika.
Katsetused näitasid, et madalam pöörlemissagedus hoidis palli oluliselt
stabiilsemalt dribbleris, kui suurem.
3. Roboti põhjale kinnitatud detailid liita kindlasti peitpeapoltidega, eesmärk on hoida
põhi sile. N9-bot oli üks madalamaid roboteid, põhja kõrgusega 5mm, ning
probleem, mis paljudel tekkis uue võistlusplatsi pehmema vaiba tõttu, meil ei
esinenud.
4. Ei ole mõistlik kasutada erinevaid omniwheele ja omnivisionit, kui just ei omata
mitmeaastast robotite ehitamise kogemust ning roboti ehitamiseks aega üle aasta.
Üksnes omni rataste kasutamine teeb roboti mehaaniliselt rohkem keerukaks kui
neist ilmselt kasu on. Robot näeb ikka ainult kaamera vaatevälja ulatuses. Sellest
tulenevalt tuleb pallide leidmiseks robotit mingis suunas teatud trajektoori pidi
pöörata ja seejärel pallini sõita. Erinevalt mõlema lahenduse koostoimisest, kus
pallini saab pöörata selleni sõitmise ajal jne.
5. Erinevad seadistatavad lahendused on head, sest kui peaks selguma, et
valmistamisel teatud asi ei valminud piisavalt täpselt või jäid juba projekteerimisel
teatud nüansid arvestamata, siis ei pea sugugi otsast pihta alustama, vaid saab teha
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väikese seadistuse ning asi toimib. Pealegi on asju, mida on projekteerimisel üpris
keeruline ning lausa mõttetu arvestada, näiteks dribbleri rulliku deformatsiooni
ulatus ning sellest tulenevalt palli asukoha muutus dribbleris, võrreldes
geomeetriliselt läbi proovitud variandiga.
6. Labori nurgast leitud tundmatutele mootoritele ei tasu loota. Soovitus on kõik
mootorid valida täpselt oma soovide ning arvutuste põhjal usaldusväärsest allikast.
Üks peamisi nõuandeid roboti ehitamiseks on KISS printsiibi järgimine. Seda peab
tuletama meelde iga lahenduse leiutamise juures, sest see võib päästa roboti ehitaja väga
suurest hulgast kasutust tööst!
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