
    

NOORE INSENERI PROGRAMM 
2021. A KEVADHOOAJA TEEMAD 
 
Tootearendus 
Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi 
teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga 
levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga 
alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid 
mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise 
valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi 
seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest. 

Robootika 
Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti 
mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. 
Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, 
programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises osas 
koostatakse ise programm ja ehitatakse valmis reaalne robot. 

Materjalitehnoloogia 
Kuidas saaksime muuta tekstiili- ja rõivatööstuse keskkonnasõbralikumaks? 
Kas meie kantavad rõivad on ka nahasõbralikud või mitte? Õppepäeva alguses 
toimub lühiloeng, kus räägitakse nii tekstiilijäätmetest kui ka rõivastes 
sisalduvatest kemikaalidest. Töötoa käigus valmistatakse erinevate seadmete 
(laserlõikur, tekstiiliprinter jm) abil tekstiilijäätmetest üks väike toode 
kaasavõtmiseks. Samuti uuritakse laborikatsete abil, kui nahasõbralik on 
näiteks poes müügil olev T-särk. 

Pabersildade ehitus ja katsetamine 
Õppepäeval antakse ülevaade sildade ehitamise põhimõtetest ja 
rakendatakse neid siis reaalse paberist mudeli ehitamisel. Kõikide 
meeskondade sildade mudelitele tehase koormusproov ja antakse tagasisidet 
selle kohta, millised on silla nõrgad kohad ja kuidas neid parandada saaks. 

Taastuvenergia 
Päike teeb rõõmu! Päike paneb kasvama taimed, õitsema lilled, laulma linnud… 
Päikeseelektrijaam on samuti rõõmus ja meelelt roheline. Selle abil saadud 
elektrienergia paneb tegutsema meie nutikad seadmed, vurama 
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elektrisõidukid, teeb soojaks toad ja nendes olevad südamed. Väikese 
päikeseelektrijaama koostamine aga paneb rõõmustama iga homset rohelist 
energeetikamaailma loova tuleviku-inseneri! Tule ja tee oma pisi-
päikeseelektrijaam ning pane päikese abil toodetud elektrienergia tööle enda 
rõõmu heaks! 

Vesi 
Õppepäeval osalejad saavad teada, millest sõltub vee kvaliteet ja milliste 
näitajatega seda mõõdetakse. Esimene osa päevast toimub väljasõiduna 
veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil teostatakse vooluhulga 
mõõtmisi ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajaid. Teine osa 
õppepäevast veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid 
mõõteseadmeid ning viiakse läbi rida praktilisi katseid. 

Kaugküttesüsteem 
Kaugküttesüsteemi õppepäeval saad tutvuda põhjalikult kaugküttesüsteemi 
toimimisega – lisaks süsteemi tutvustamisele tuleb juttu kõikvõimalikest 
teguritest, mis kaugküttesüsteemi mõjutavad ja sellest, kuidas kaugkütte abil 
keskkonda päästa. Tutvume erinevate kaugkütte kohta käivate virtuaalsete 
tarkvaradega ning vaatame, millised on reaalsed võimalused tuleviku 
energiasüsteemi arendamiseks. 

Virtuaalreaalsus 
Kui virtuaalreaalsusega on enamus noori kokku puutunud arvutimänge 
mängides, siis sellel õppepäeval saab selgeks, mida tähendavad lühendid VR, 
AR, MR ja XR ning kuidas on need keskkonnad seotud kaasaegse inseneeria 
ning innovaatilise tehnoloogia ja tootmisprotsessidega. Osalejad loovad 
Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad võimalusel nii Tööstuse 
virtuaal- ja liitreaalsuse laborit (IVAR) kui ka TalTech Mektory XR keskust. 

Elektromehaanika 
Osalejad õpivad tundma voolu, pinge, nurkkiiruse, pöördemomendi ja 
võimsuse mõisteid. Päeva praktilises pooles saavad osalejad praktikasse 
rakendada koolifüüsikast pärinevaid teadmisi. Üheskoos leitakse vastused 
küsimustele, kuidas ühendada toiteallikas elektrimootoriga ja kuidas võetakse 
kasutusele elektrigeneraatoreid või pannakse hoopis kokku väike elektriauto 
või droon. 

Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid 
Tagamaks hoonetes energiatõhusus, mõnus ja mugav sisekliima ning 
tehnosüsteemide toimivus peab insener aru saama, kuidas liiguvad hoonetes 
vedelikud, gaasid ja soojus ning mis meie soojuslikku mugavust mõjutavad. 
Saad proovida, kuidas ehitada torustik nii, et vesi liigub ise sinna, kuhu tahad. 
Lisaks tule katseta, kas suudad päikest püüda ja ruumis mugav keskkond luua, 
kasutades erinevaid varjestuse lahendusi. 
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Ehitus 
Osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad 
erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui 
välismaal. Lisaks õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. 
Võimalusel valmistab iga osaleja ülikooli ehitusmaterjalide laboris ise betooni 
ja teeb sellest endale mõne kasuliku eseme kaasavõtmiseks ning külastame 
põnevat ehitusobjekti. 

Maapõueressursid 
Osalejad õpivad tundma kaevandamistehnoloogiaid ja nende arengut läbi aja. 
Läbi "käed külge" tegevuste katsetatakse kaevanduste rajamisel nõutud 
geotehnilisi parameetreid. Lisaks uuritakse läbi VR lahenduste maailma 
erinevais paigus töötavaid kaevandusi ning tutvutakse läbi VR mängu 
tööohutusega kaevanduses. 


