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MÄRGUANNE BUSSIJUHTIDELE
PEATUSES OLEVATE INIMESTE KOHTA
Solveig Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. klass
Juhendaja Geily Niinemets

Leiutise sihtgrupp on kõik bussiga liiklevad
inimesed. Leiutise eesmärk on anda bussijuhtidele märku, et keegi on peatuses.
Bussipeatusesse tuleb paigaldada väike kaamera, mis jälgib liikumist. Kui keegi on peatuses, süttib punane silt „OLEN PEATUSES“.
Kui see lahendus läheb liiga kulukaks, on võimalik peatusesse paigaldada lihtsalt punane
silt, mille peatuses viibija ise nähtavale liigutab, et bussijuhile enda sealolekust märku
anda.
Elan linnast väljas ja bussid ei käi siin tihti
ning bussipeatustel ei ole läbipaistvaid seinu. Seega bussijuht ei näe, kui sa varju all ootad.
Idee tuli, kui ükskord vihmaga bussi oodates peatuses sees istusin ja buss peatusest (ja
minust) mööda sõitis. Ilmselt ei osanud juht oodata, et keegi peatuses on.

NUTITOSSUD
Laura Jõõger, Parksepa Keskkooli 2. klass
Juhendaja Ülle Noppel

Mulle meeldib sporti teha. Minu leiutatud nutikad tossud on sportlikele inimestele. Nutitossudel on tabloo, kus on näha kellaaeg ja
info, et kui mitu kilomeetrit ma täna kõndinud ja jooksnud olen.
Need tossud oleksid ägedad ja moodsad.
Nutitossude talla sees on sellised seadmed, mis astudes tabloole
elektrit annavad. Hämaras hakkab tablool vilkuma punane tuli, siis
autojuhid näevad pimedal ajal jooksjat. Nutitossudesse saab treener panna treeningkava ja mina saan piiksumise abil teada, millal
võin mingi harjutuse või trenni lõpetada.

PORTAAL
OSTAMEKOOS.EE
Oliver Paidra

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 4. klass
Juhendaja Anu Arukaev

Probleem: Mõnda asja on harva vaja ja
enamuse ajast seisab see siis kasutuseta.
Samuti on probleem raha kulutamisega
sellistele asjadele.
Lahendus: Lahenduseks on portaal ,,ostamekoos.ee“, mille kaudu on võimalik leida
inimesi, kellega ostu jagada. Samuti võib
portaalis asja jagamist pakkuda isik, kellel on see juba olemas. See aitab tarbida
vähem ja hoida kulusid kokku.
Tööpõhimõte: ,,ostamekoos.ee“ portaalis
tuleb teha kasutaja ja määrata enda asukoht. Menüüst tuleb valida konkreetne
teema, nt spordivarustus, elektroonika,
lemmikloomad, riided jne. Seejärel alammenüüst täpsem tootegrupp, nt suusad,
ratas, mahlapress, vahvlimasin, kass, ülikond, kalastustarbed jne. Seejärel valida
veel täpsem toode ning lisada kirjeldus.
Siis vajutada nuppu ,,leia ostupartner“.
Nüüd kuvatakse samas piirkonnas sarnaseid tooteid otsivad/jagavad isikud või
antakse teada, et sama sooviga inimesi

pole ning soov jääb ootele. Kui ostupartner leitakse,
saab läbi portaali leppida kokku kasutusgraafiku ja
ostutingimused. Nt on vaja suuski kooli kolmapäeval
Tallinna vanalinna piirkonnas kasvule 146 cm. Ostupartneriks sobib üks või mitu isikut, kellel on neid
vaja mõnel muul nädalapäeval. Nt tihti reisiv pere
tahab koera, seega peab leiduma samas piirkonnas
elava pere, kes soovib samuti lemmiklooma ning on
nõus teda jagama. Graafikut saab täita ka jooksvalt,
kõik kokkulepped salvestatakse. Kui mõlemad isikud
toote eest maksavad, siis tekib ka vastutus ja asja
heaperemehelik kasutamine.
Leiutise kasutajad: Isikud, kellel on vaja mingit
asja, mille kasutus pole igapäevane, seda on võimalik ja otstarbekas jagada. Või isikud, kes tahavad
säästa raha.

SOOJENDUSEGA LIIKLUSPEEGEL
Otto Seppel, Pärnu Vanalinna Põhikooli 5. klass
Juhendaja Heigo Seppel

PUUGIANDUR
Juss Vahtre, Tõrva Gümnaasiumi 7. klass
Juhendaja Jaan Tasa

Paljudel on lemmikloomadeks koerad ja kassid, millega kaasneb ebameeldiv kohustus eemaldada neilt puuke, sest puugid võivad sattuda ka
peremehe nahale ning levitada ohtlikke haigusi.
Puukide lihtsamaks otsimiseks mõtlesin välja puugianduri. See töötaks
sarnaselt infrapunakiirgusandurile. Kõik elusolendid, sh puuk, kiirgavad soojust, mida saab mõõta infrapunatermomeetriga ilma objekti
puutumata. Puugiandurisse on eelnevalt sisse programmeeritud puugi
kehatemperatuur ja kui andur tuvastab lemmiklooma kehalt/karvastikust selle temperatuuri,
annab ta märku ning
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Probleem: Halva nähtavusega ristmikele on paigaldatud peeglid. Minu kooliteel on
selliseid ristmikke kaks. Ilusa ilmaga on neist kasu. Uduse või jäise ilmaga, kui neid
kõige rohkem vaja, on peeglid udused või jääs ja peegel ei aita.
Lahendus ja tööpõhimõte: Lahendus oleks vajalikel hetkedel peegli pinda soojendada
ehk soojendusega liikluspeeglid, mis salvestaks akusse päikesepaneelidelt saadud
energiat. Õhuniiskus-, temperatuuri- ja valgusanduritega saab kindlaks teha, mis hetSOOJENDUSEGA LIIKLUSPEEGEL
kel soojendus sisse lülitub. Sarnaselt töötavad juba maaliini bussipeatuste päikesepaneeliga valgustid.
Sihtgrupp: Liiklejad.
Juba olemasolevad sarnased leiutised: Olemas on soojenTÄIDETAV AEROSOOLIPUDEL
dusega vannitoapeeglid, et vältida peeglil udu teket dušši all
Peeter Kuusik, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6. klass
käimise ajal. Sellega samal põhimõttel võiks toimida ka liiklusJuhendaja Urmas Kuusik
peegel.
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pöörlev osa

Korduvkasutusega ehk täidetav aerosoolipudel töötab jalgratta õhuventiili ja korgi abil, mille kaudu saab pudelisse
õhku ning täitevedelikku lisada.
Praegu on poes kõik aerosoolid (värvid, lakid, arstirohud
jne) ühekordseks kasutamiseks ja nad ei tööta, kui pudelist
suruõhk otsa saab. Näiteks pudelis olevat aerosoolvärvi ei
saa enam kasutada, kui seal õhku ei ole.
Minu leiutise prototüübil on tühja aerosoolipudeli põhja
alla puuritud auk, millesse on liimitud limonaadipudeli ots
koos korgiga, et pudelisse vedelikku või värvi lisada. Korgi
sisse on omakorda pandud õhuventiili, mille abil pudelisse
suruõhku pumbata. Et pudel püsti seisaks, on sellele lisatud
papist torujupp.
Ehitusmaterjalide poodides ja apteekides peaks tulevikus
olema täiteautomaadid, millest saab sobiva koguse vajalikku värvi või lakki osta. Nt kui jalgratta raami värvimisel
tuleb värvi natuke puudu, saad juurde osta vajaliku koguse,
mitte pudelitäie. Keerad pudeli tagurpidi masinasse, sisestad värvikoodi ja koguse. Seejärel sulged korgi ja asetad
pudeli suruõhu lisamiseks uuesti automaati. Masin arvestab
sobiva õhukoguse ise, et asi ohtlikuks ei läheks.
Pudelitega võiks olla kaasas varudüüse, sest vahel düüsid
ummistuvad või kasutatakse nt mitut värvitooni.
Sellise taaskasutamisega ei raisata nii palju metalli
aerosoolipudelite tootmiseks ja hoitakse kokku värvikulu.
Minu leiutis aitab kaasa keskkonna hoidmisele.
Täidetav aerosoolipudel aitab inimesi ja keskkonda sellega,
et ühte ostetud aerosoolipudelit saad kasutada lõputult.
Juurde pead ostma vaid vajalikku vedelikku (värv, lakk,
meditsiiniline lahus jne).
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Minu lahendus nähtavuse probleemi lahendamiseks peegliga ristmikul - SOOJENDUSEGA LIIKLUSPEEGEL

HO!A
Konrad Saal, Ülenurme Gümnaasiumi 2. klass
Juhendajad Mairit Saal ja Kalli Ird

Probleem: Tihti juhtub, et rattaga sõites või jalutades ei pane sa tähele, kui
keegi selja taha jõuab. Seepeale sa võid ehmatada, sest ei ole tagant tulijat
märganud.
Lahendus jalgratturile: Andur tuvastab kauguse teisest jalgratturist. Andur
asub rattal istme taga või on riiete seljale kinnitatud, suunaga taha. Andur
annab signaali lenkstangil olevale LED-lambile. Lamp läheb põlema ja rattur saab aru, et keegi on jõudnud tema selja taha teatud kaugusele. Andur
tuvastab kaugused vastavalt 30, 20 ja 10 meetrile ja tuli süttib sellele vastavalt – algul helepunane, seejärel veidi tugevam punane ja 10 m peal täistugevusel punane.
Lahendus jalakäijale: Andur asub selja taga riietel, suunaga taha, ja tuvastab kauguse teisest jalakäijast ning annab signaali jalanõu ninal olevale
LED-lambile, mis läheb põlema. Kaugused ja tule värvid on samad nagu
ratturil.
Andur ja tuluke on kinnitatavad korduvkasutatava kleepsuga, mida on
lihtne eemaldada ja ümber paigutada. Tuluke ei tee häält ja ei sega kedagi.
Andur ja tuluke on kerged, vastupidavad, veekindlad, purunemiskindlad ja
kaetud kummiga nagu LEd-riba valgustitel. Süsteem HO!AB mind ehmatamast, kuid ei sega mind.
Sihtgrupiks on kõik jalgratturid ja jalakäijad, kellel on sarnane mure.

Minu lahendus nähtavuse probleemi lahendamiseks peegliga ristmikul - SOOJENDUSEGA LIIKLUSPEEGEL

KUIVAV LIUMÄGI
Eliis-Beth Vihko, Rakvere Gümnaasiumi 1. klass
Juhendaja Inge Korka

Lahendust vajava probleemi kirjeldus
a ug ud
Vihmaga ja talvel on liumägi märg ja seal liugu lastes
saavad püksid märjaks ning sa võid külmetada.
Leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus
Leiutis on mõeldud väikestele lastele, kes käivad
mänguväljakul mängimas.
kaa be l
Probleemi lahenduse ja tööpõhimõtte kirjeldus
Kuivaval liumäel on kaks kihti, mille vahele on pandud
kaabel, mis läheb soojaks. Soojusega kuivab pealmine kiht ja saabki kuivalt liugu lasta. Liuvälja
sees on ka väikesed augud, mille kaudu vihma ajal suurem vesi ära voolata saab.
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