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NOORE INSENERI PROGRAMM 
2022. A KEVAD I MOODUL 
 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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 
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! 


