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LEGO Mindstorms EV3
robootikakomplekti tutvustus
• LEGO Mindstorms EV3 põhikomplektis on
aju (ka: Intelligent Brick ehk juhtmoodul),
ühendusjuhtmed, andurid, mootorid,
erinevad klotsid‐hammasrattad ja klotside
ühendamise vidinad, kokku 561 juppi.
• LEGO Mindstorms EV3 lisakomplektis on
rohkem ehitustarvikuid, kokku 853 tk.
• Ajusse sisestatakse arvutis olevast EV3 tarkvarast juhtmega
või juhtmevabalt programmid ja need panevad roboti
toimima.
• Roboti aju saab energiat laetavast akupakist, mida tuleb
laadida või patareidest.
• LEGO Mindstorms NXT kõiki andureid ja ehitusklotse saab
EV3‐ga koos kasutada.
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LEGO Mindstorms EV3
robootikakomplekti maksumus
• LME EV3 põhikomplekt sisaldab 2 puuteandurit, 2 suurt
ja 1 keskmise mootorit, kaugusandurit, värviandurit
(kood 45544 ja maksumus ca 400 EUR)
• LME EV3 lisakomplekt (kood 45560 ja maksumus ca 110
EUR)
• infrapuna‐andur (kood 45509 ja maksumus ca 29 EUR)
• infrapunapult ehk majakas (kood 45508 ja maksumus ca
31 EUR)
• temperatuuriandur (kood 9749 ja maksumus ca 37 EUR)
• heliandur (kood 9845 ja maksumus ca 35 EUR)
• suur mootor (kood 45502 ja maksumus ca 31 EUR)
• tarkvara (kood 2000045 ja maksumus ca 123 EUR)
• klassilitsents (kood 2000046 ja maksumus ca 446 EUR)
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LEGO klotside mõõtkava ja sorteerimine
• LEGO konstruktsioonide ehitamisklotsidele on antud
ehitusjuhistes numbrid, samuti ka võllidele. Nende
numbritega puutud kokku ehitusjuhendites, kus on neile
numbritele viidatud. Aseta numbriga klots 1:1 mõõtkava
peale ja võrdle.
• LEGO EV3 robootikakomplekt sisaldab ka sorteerimisalust.
Seda tasub kasutada sarnast tüüpi klotside ja kinnituste
üksteisest eraldamiseks, et neid kergem leida oleks ja
ehitusprotsess kiiremini käiks.
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Aju sisse‐väljalülitamine ja navigeerimine
LEGO EV3 Brick
Sisselülitamine
1. Vajuta Keskmist nuppu.
2. Nuppude taust läheb punaseks. Oota.
3. Kui aju on käivitunud, muutub taust roheliseks.
Navigeerimine
1. Keskmine kandiline kinnitab valikut (OK).
2. Üles, Alla, Paremale, Vasakule liigutavad vastavates
suundades.
3. Vasakul üleval on Tagasi nupp.
Väljalülitamine
1. Vajuta vasakul üleval nuppu (Tagasi nupp).
2. Liigu Paremale nupuga paremale linnukese peale.
3. Vajuta Keskmist nuppu kinnitamiseks. Oota.
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Kinnijooksnud aju ja tühi aju
Reset ehk kinnijooksnud aju taaskäivitamine
1. Hoia korraga all Tagasi, Keskmine ja Vasak nupp.
2. Kui ekraan muutub mustaks, vabasta Tagasi nupp.
3. Kui ekraan ütleb Starting, vabasta Keskmine ja Vasak nupp.
Tühi aju ja selle täislaadimine
1. Vaata paremal üleval nurgas patareimärki.
2. Kui patareimärk on must, siis on aju
energiaallikas täis.
3. Kui patareimärk on peaaegu valge kontuur, siis pane aju
ruttu laadima või vaheta patareid.
4. Tühja ajuga ei suuda robot ülesandeid täpselt sooritada.
5. Aju laadimise pistik asub aju põhjal anduri portide all.
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Aju ühendamine arvutiga
Aju ühendatakse arvutiga selleks, et tarkvarast
ajusse programme laadida või neid sealt ära
kustutada.
Aju saab arvutiga ühendada juhtmega või hoopis
Bluetooth või WiFi ühenduste abil.
Juhtmega ühendamiseks on olemas spetsiaalne USB
kaabel, mille üks ots läheb arvuti USB pesasse ja teine
ots aju peal mootori portide kõrval olevasse mini‐USB
pesasse.
Bluetooth ja WiFi ühendamise võimaluste kohta loe ja
katseta iseseisvalt ev3_user_guide.pdf abil. Laadi alla:
http://www.lego.com/en‐us/Mindstorms/downloads
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Aju ühendamine klotsidega, kõlar, USB port
ja SD kaardi port
Roboti külge saab aju kinnitada kinnitusvidinate abil, mis
mahuvad aju külgedel olevate ümmarguste aukude sisse.
Kinnitusvidinate külge saab omakorda kinnitada
konstruktsioone.
Mõlemal aju küljel on 10 auku, mis on omakorda jaotatud kahte
rühma. Aju all on veel 12 kinnitusauku.
Kõlar asub pealtvaates paremal küljel ning USB ja SD kaardi
pordid vasakul küljel.
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Aju ühendamine anduritega
Aju külge saab ühendada korraga kuni neli andurit.
Andurid ühendatakse aju all olevatesse nummerdatud portidesse
ühendusjuhtmete abil, mida on 3‐e erineva pikkusega ja kokku
7 tükki. Erandiks on temperatuuriandur, millel on oma juhe.
Pordi number on alati kirjas tarkvara selle ploki pealdises, mis
andurit juhib. Kui Sa programmeerid nii, et aju ei ole arvutiga
ühendatud, siis määrab programm pordi numbri ise.
Kui andur ei reageeri programmile, siis vaata esmalt, kas andur on
ühendatud programmis määratud numbriga porti.
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Aju ühendamine mootoritega
Aju külge saab ühendada korraga kuni neli mootorit. EV3
põhikomplektiga on kaasas 3 mootorit: 2 suurt mootorit ja 1
keskmine mootor.
Mootorid ühendatakse aju peal olevatesse tähtedega A, B, C, D
märgistatud portidesse ühendusjuhtmete abil.
Pordi täht on alati tarkvara selle bloki pealdises kirjas, mis
mootorit juhib. Kui sa programmeerid nii, et aju ei ole arvutiga
ühendatud, siis määrab programm pordi tähe ise.
Kui mootor ei reageeri programmile, siis vaata esimese asjana, kas
mootor on ühendatud programmis määratud tähega porti.
Tarkvaras on olemas käsud, mis võimaldavad kahte suurt mootorit
juhtida sünkroonis nii otse edasi sõitmisel
kui ka pööramisel.
10

EV tarkvara käivitamine
• Käivitades EV3 koolidele mõeldud tarkvara,
avaneb esmalt alati Lobby ehk õpetuste
vaade.
• Vajutades vasakul üleval silmale, saad
alati siia tagasi.
• Vasakus piltmenüüs on tegevused, mille
läbiviimise juhendid ja videod leiad
tekstimenüüst:
–
–
–
–
–

lisamudelite ehitamine;
põhimudelite ehitamine;
kiire algus;
failide loomimine;
robotõpetaja ehk Robot Educator.
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Robotõpetaja
• Robot Educator sisaldab 48 põhjalikku juhendit, mis on
rühmitatud omakorda:
–
–
–
–
–

põhitõed tarkvara kohta ‐ Basics
natuke rohkem tarkvara kohta ‐ Beyond Basics
aju, andurite jms selgitused ‐ Hardware
andmete logisüsteem ‐ Data Logging
töövahendid heli ja pildi muutmiseks ning oma programmiblokkide
loomiseks ‐ Tools
– ehitusjuhised (kasutad alguses palju) ‐ Building Instructions
– õpetajajuhend kolme *.pdf dokumendina ‐ Teacher's Guide
(ainult õpetaja versiooni paigaldamisel).

12

Ehitusjuhised
• Building Instructions sisaldab 16 põhjalikku
juhendit, mis on rühmitatud omakorda:
–
–
–
–
–

põhitõed tarkvara kohta ‐ Basics
natuke rohkem tarkvara kohta ‐ Beyond Basics
aju, andurite jms selgitused ‐ Hardware
andmete logisüsteem ‐ Data Logging
töövahendid heli, pildi muutmiseks ja oma
programmiblokkide loomiseks ‐ Tools
– ehitusjuhised (kasutad alguses palju) ‐ Building
Instructions
– õpetajajuhend kolme *.pdf dokumendina ‐
Teacher's Guide (ainult õpetaja versiooni
paigaldamisel).
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Programmeerimisaken
• Programmeerimisaken on alati avatud koos projekti(‐de)ga. Projekt
koosneb programmidest. Erinevad tegevused on ekraanil paigutatud:
1.
2.
3.
4.
5.

programmi kirjutamine;
programmi blokkide hankimine;
info riistvara kohta ja programmi ajusse laadimine;
sisulooja ‐ saad kinni panna paremal ülevast silmast;
programmeerimise tööriistad ‐ vasakpoolseim nupp aitab valida programme listist,
kui neid on palju.
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Programmiblokkide paletid
• Programmiblokid on jaotatud viide värvilisse paletti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

roheline: tegevused ‐ Action Blocks;
oranž: suunamine ‐ Flow Blocks;
kollane: andurid ‐ Sensor Blocks;
punane: andmetöötlus ‐ Data Blocks;
tumesinine: edasijõudnutele ‐ Advanced Blocks;
helesinine: isetehtud‐blokid ‐ My Blocks.
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Tegevuste palett
Tegevuste paletis on 7 blokki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

keskmine mootor ‐ Medium Motor;
suur mootor ‐ Large Motor;
liiguta rooli ja rattad liiguvad koos sama võimsusega ‐ Move Steering;
liiguta rattaid koos, aga eraldi võimsusega ‐ Move Tank;
ekraan ‐ Display;
heli ‐ Sound;
aju märgutuli ‐ Brick Status Light.
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Suunamiste palett
Suunamiste paletis on 5 blokki:
1.
2.
3.
4.
5.

alusta ‐ Start;
oota, kuni ... ‐ Wait;
kordus ‐ Loop;
lülita ümber erinevat võimaluste vahel ‐ Switch;
korduse katkestus ‐ Loop Interrupt.
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Andurite palett
Andurite paletis on 11 blokki:
1. aju nupud ‐ Brick Buttons;
2. värviandur ‐ Colour Sensor;
3. güroandur ‐ Gyro Sensor;
4. infrapuna‐andur ‐ Infrared Sensor;
5. mootori pöörded ‐ Motor Rotation;
6. temperatuuriandur ‐ Temperature Sensor;
7. ajamõõtja ‐ Timer;
8. puuteandur ‐ Touch Sensor;
9. kaugusandur ‐ Ultrasonic Sensor;
10. energiamõõtja ‐ Energy Meter;
11. NXT heliandur ‐ NXT Sound Sensor.
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Andmetöötluse palett
Andmetöötluse paletis on 10 blokki:
1. muutuja ‐ Variable;
2. konstant ‐ Constant;
3. tegevused massiiviga ‐ Array Operations;
4. loogikatehted ‐ Logic Operations;
5. matemaatika ‐ Math;
6. ümardamine ‐ Round;
7. võrdlemine ‐ Compare;
8. vahemik ‐ Range;
9. tekst ‐ Text;
10. juhuslik arv või jah/ei ‐ Random.
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Edasijõudnute palett
Paletis on 9 blokki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

failioperatsioonid ‐ File Access;
andmete kogumine anduritelt ‐ Data Logging;
ajudevaheline sõnumite saatmine ‐ Messaging;
Bluetooth ühendus ‐ Bluetooth Connection;
hoia aju ärkvel ‐ Keep Awake;
anduri toorväärtus ‐ Raw Sensor Value;
reguleerimata mootor ‐ Unregulated Motor;
vahetab mootori suunad omavahel ära ‐ Invert Motor;
programmi peatamine ‐ Stop Program.
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Ise‐tegin‐blokid palett
Siia tekib niimitu blokki, kui sa ise teed.
Ise tasub blokke teha siis, kui kasutad samas projektis korduvaid
programmiblokkide ahelaid.
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Riistvara nurk programmeerimisaknas
Programmeerimisakna paremas all nurgas asub riistvara‐aken.
Seal aknas on infot siis, kui aju on arvutiga ühendatud ja sisse
lülitatud.
Kui asud vasakus servas sinisega märgitud valikus, siis näed oma
ühenduse tüüpi (1) ja saad lihtsalt projekte ära kustutada (2),
paremast servast (3) valida programmi ajusse laadimise kolme
erineva võimaluse vahel: laadi alla, laadi ja käivita kohe,
käivita väljavalitud.
Info all olevast nupust saad minna Port View valikusse ja vaadata,
mis aju portides toimub.
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Abi ehk HELP
Suureks abiks on spikker nimega User Guide, mida saad lihtsalt
endale välja trükkida ja ära köita.
Väljatrükitud juhendist on mugav vaadata näiteks, kus
kataloogides asuvad konkreetsed pildid ja helid.
Samuti on kasulik see juhend läbi sirvida.
Põhjalik abi asub tarkvaras F1 või menüüst Help all.
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Projekt ja programm
Kui avad failimenüüst uue programmi, loob tarkvara
automaatselt projekti paleti, kuhu sisestatakse kõik selle
projektiga seotud programmid, helid, pildid jms.
Kõik avatud projektid kuvatakse palettide loeteluna vasakul
üleval ja avatud projekti programmid omakorda kõrvuti
palettidena projekti nime all.
Kui sul on palju programme, siis saad kiiresti liikuda soovitud
programmi juurde paremas servas oleva nimekirja nupu abil.
Kui sul on keerulised programmid, tasub lisada kommentaare.
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Programmeerimisbloki häälestamine
P‐blokid asuvad kuues värvilises paletis
programmeerimisakna all keskel.
P‐blokki saab häälestada siis, kui see on hiirega
lohistatud programmi kirjutamise alale.
P‐blokk on erksat värvi, kui ta on ühendatud
programmiahelasse ja tuhm, kui ühendus puudub.
Osade P‐blokkide päises on valged aknad (2). Neisse
akendesse saab sisestada pordi numbreid või tähti või
avatava faili nime või määrangut.
Päise (1) all on tavaliselt üks või mitu piltikooni (3). Iga
ikooni all on omakorda "nupp" (4), millel klikkides
avaneb võimaluste allmenüü(‐d) selle nupu jaoks (5)
kehtiva oleku, väärtuse või tingimuse määramiseks.
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P‐blokkide programmiks kokkupanemine
Iga programm algab rohelise käivitusblokiga. Kuna
käivitusblokk on kõige esimene, on sellel "klõps"
ainult paremal küljel. Teistel blokkidel on klõpsud
nii paremal kui ka vasakul küljel.
Tavaliselt ei ole blokkide vahelisi ühendusjuhtmeid
näha, st blokid on kohe järjest, aga kui soovid
blokkide vahel juhet näha, siis klõpsi kahe
ühendatud bloki vasaku bloki parema külje klõpsu
peal ja juhe tuleb välja. Teine klõps paneb kokku.
Lahti klõpsida on vaja siis, kui sul on soov teha
programmile samaaegselt toimiv lisaharu. Haru
ühendamiseks hoia hiirt avatud juhtmega bloki
parema klõpsu peal ja vea sealt niidirulliga uus
juhe haruprogrammi esimese P‐bloki juurde.
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P‐blokkide kustutamine ja liigutamine
Kõige lihtsam viis kustutamiseks on P‐bloki hiirega
välja valimine (tekib helesinine ääris) ja siis Del
nupule vajutamine.
Teine võimalus on P‐blokk lohistada alla blokkide
paletiribale, siis ta kaob lihtsalt ära.
Kui on vaja kopeerida, nihutada, kustutada palju P‐
blokke, siis vali need hiirega välja ja kasuta Ctrl+C,
Ctrl+X, Ctrl+V kiirkäske.
Kopeerida saab ka mitme programmi ja mitme
projekti vahel.
Kui Sul on tunne, et mingi osa programmist kordub
juba liiga tihti, tee sellest MyBlock ja kasuta seda
edaspidi MyBlock‐ina.
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Heli
• Heli tuleb aju paremal küljel paiknevast kõlarist.
• Heli tugevust saab reguleerida tarkvarast või otse ajust.
• Heli tugevuse reguleerimiseks otse ajust liigu parema noolega
mutrivõtme pildini, vali keskmise klahviga Volume ja liigu
noolega vasakule heli vähendamiseks. Väiksem helitugevus
aitab akut säästa.
• Kui heli kvaliteet on Sulle oluline, siis ära kata kõlarit mudelit
ehitades kinni.
• EV3 tarkvara sisaldab palju ägedaid helisid, mida saad
kasutusele võtta Sound Block abil: loomad, värvid, suhtlemine,
väljendamine, liigutused, numbrid jt.
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Heliblokk
Sound Block
• Piltikooni alt saad määrata, kas mängitakse faili, tooni, nooti
või peatatakse heli mängimine. Sõltuvalt valikust tuleb valida
kas faili nimi, tooni kõrgus hertsides või noot jms parameetrid.
• Heli tugevust saab määrata liugurist või käsitsi.
• Helile saab määrata kestuse, kas heli mängitakse ühe korra ja
samal ajal läheb programm edasi või programm ootab ära,
kuni heli on mängitud ja alles siis jätkab või saab ka määrata,
et heli mängimine jääb kordusesse (mängib senikaua kuni
programm kestab või uue heli mängimine peale tuleb).
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Program1: Heli tekitamine, 1/3
• Ava projekt LEGO_EV3_algope.ev3
• Loo uus projekt File → Project → New.
• Ülesanne: koosta programm, mis mängib kassi heli,
tooni 440 Hz ja 2 korda Bravo.
• Loo Program1.Vaata videot:
http://youtu.be/Uj_8rlBL9P8
• Vali rohelisest paletist paremalt teine blokk Sound
ja lohista programmi alguse juurde. Vali kassi hääl.
• Helifailide paleti avamiseks mine päises oleva valge
akna peale. Kassi hääl ehk Cat purr asub paletis
Animals ja Bravo asub paletis Communication.
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Program1: Heli tekitamine, 2/3
NB! Kõik ükskord väljavalitud helid lähevad ka
kataloogi Project Sounds, kuskohast on neid
lihtsam valida.
• Lisa programmile järgmine Sound blokk ja
määra tooni 440 Hz mängimine kestusega 1
sekund.
• Lisa programmile veel üks Sound blokk ja
pane see Braavo ütlema. Pane see
kordusesse.
• Vali oranžist paletist Wait blokk ja lase
programmil 3 sekundit oodata.
• Vali viimast korda Sound blokk ja määra heli
kinni.
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Program1: Heli tekitamine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program1
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Ekraaniblokk
Display Block
• Piltikooni alt saad määrata, kas esitatakse teksti,
kujundit, pilti või puhastatakse ekraan. Sõltuvalt valikust tuleb
valida fail, lähtesisend mujalt blokist, teksti esitamise
visuaalne külg, kujundi vorm jms parameetrid.
• Piltide valimiseks mine päises oleva valge akna peale. Kõik
silmadega seotud pildid asuvad paletis Eyes. Kuvatavat pilti
saad ekraanil näidata nii, et vajutad ekraanibloki päises
vasakus nurgas asuvale väikesele nupule Display Preview.
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Ekraan
• Aju ekraanile saab esitada ägedaid ettesalvestatud või enda
joonistatud pilte.
• Ekraani suurus on 178*138 pikslit.
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Program2: Ekraani kasutamine, 1/3
• Ülesanne: koosta programm, mis esitab ekraanil kolme
erineva kujuga silmasid, küsib kommi, jääb ootama
keskmise nupu vajutust ja ütleb Thank You.
• Loo Program2. Vaata videot:
http://youtu.be/XpMjoZwYlVY
• Vali rohelisest paletist paremalt kolmas blokk Display ja
lohista programmi alguse juurde. Vali fail silmad lahti ehk
Awake.
Piltide valimiseks mine päises oleva valge akna peale. Kõik
silmadega seotud pildid asuvad paletis Eyes. Thank You
asub paletis Communication. Kuvatavat pilti saad ekraanil
näidata nii, et vajutad ekraanibloki päises vasakus nurgas
asuvale väikesle nupule Display Preview.
Ootebloki valik on määratud aju ehk Brick nuppude valikuga ja
valikunupuks on määratud keskmine nupp, st programm
ootab, kuni vajautatakse keskmisele nupule.
Programmi saad ekraanil liigutada nii, et valid hiirega kogu
programmi välja ja siis liigud nooltega ülesse‐alla.
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Program2: Ekraani kasutamine, 2/3
NB! Kõik ükskord väljavalitud pildid lähevad ka kataloogi
Project Images, kuskohast on neid lihtsam taasvalida.
• Lisa programmile Wait blokk 2 sekundit.
• Lisa Display blokk failiga silmad vasakule ehk Pinch Left.
• Lisa Wait blokk 2 sekundit.
• Lisa Display blokk failiga silmad paremale ehk Pinch
Right.
• Lisa Wait blokk 2 sekundit.
• Lisa Display blokk tekstiga "Anna kommi".
• Lisa Wait blokk, mis ootab aju keskmisele nupule
vajutamist.
• Lisa Sound blokk aitäh ehk Thank You.
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Program2: Ekraani kasutamine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program2
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Mootorid
• Suured mootorid (SM) on aeglasemad, kuid võimsamad,
kui keskmine mootor (KM) ning on mõeldud roboti
liigutamiseks.
• Kasutades programmeerimiskäske Move Steering ja
Move Tank on võimalik juhtida kahte mootorit
samaaegselt.
• Keskmine mootor on kergem ja kiirem, kuid väiksema
võimsusega.
• SM töötab 60‐170 pööret minutis, KM 240‐250. Liikuva
mootori pöördemoment on SM 20Ncm ja seisval
mootoril 40Ncm, KM vastavalt 8 ja 12.
• Mootorites on pöördeandur täpsusega 1 kraad.
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Mootoriblokk ühe mootoriga
Large Motor Block
• Piltikooni alt saad määrata, kas mootori tööd loetakse
pööretega, kraadidega, sekunditega, kas mootor lülitatakse
sisse või välja. Sõltuvalt valikust tuleb valida pöörete, kraadide
või sekundite arv jms parameetrid.
• Mootori võimsust saad määrata liuguriga või käsitsi
vahemikus 1‐100. Pluss võimsuse ees tähistab edasi‐ ja
miinusega võimsus tagasi liikumist.
• Pidurdamisel saad valida pidurdamise või vabakäigul
peatumise.
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Program3:
Ühe mootori juhtimine, 1/3
• Ülesanne: koosta programm, mis lligutab A pordis olevat suurt mootorit
võimsusel 100 2 rattapöörde võrra edasi, seejärel võimsusel 10 180
mootorikraadi võrra tagasi, mängib heli Fantastic, paneb mootori pidevalt
käima ja mootori käivitamise heli pidevalt käima, näitab ekraanile pilti
Forward ja jääb ootama keskmise nupu vajutust, et öelda Game Over ja
panna mootor kinni.
• Loo Program3. Vaata videot: http://youtu.be/zzNBnlsFRzw
• Võta aju ja ühenda selle porti A kaabliga suur mootor. Mootori otsa pane
võll ja hammasratas, et liikumissuund oleks paremini näha.
• Kinnita mootor kahepoolse kaksikühendajaga aju külge.
• Mootoribloki puhul jälgi hoolikalt mootori liikumise tingimuse märke, sest
kõik on väga sarnased. 1 pööre=360 kraadi. Miinusvõimsus tähendab
tagurpidi liikumist.
• Fantastic ja Game over asuvad helipaletis Communication.
• Motor Start asub helipaletis Mechanical.
• Forward asub pildipaletis Information.
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Program3: Ühe mootori juhtimine, 2/3
• Vali rohelisest paletist vasakult teine blokk Large Motor ja
lohista programmi alguse juurde. Määra pöörete lugemine,
võimsuseks 100 edasi ja 2 pööret.
• Vali järgmine Large Motor, määra kraadide lugemine,
võimsuseks 10 tagasi ja 180 kraadi.
• Vali järgmine Large Motor, määra aja lugemine, võimsuseks
30 edasi ja 3 sekundit.
• Vali Sound, mängi Fantastic.
• Vali järgmine Large Motor, määra töötamine, võimsuseks 50.
• Vali Sound, mängi Start 2 korda.
• Vali Display, esita fail Forward.
• Vali Wait, oota keskmisele ajunupule vajutamist.
• Vali järgmine Large Motor, määra väljalülitamine.
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Program3: Ühe mootori juhtimine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program3
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Mootoriblokk kahe mootoriga
Move Steering, Move Tank
• Kahe mootori sünkroonseks juhtimiseks on kaks eraldi blokki: Move
Steering ja Move Tank.
• Blokiga Move Steering toimivad mõlemad mootorid sama võimususega.
• Blokiga Move Tank saad eraldi juhtida mõlema mootori võimsust ja
suunda. Vasakpoolne mootor asub selle tähega pordis, mis on päises
vasakule kirjutatud ja parempoolne mootor asub selles pordis, mis on
päises paremale kirjutatud.
• Kui kasutad "rooli" ja pöörame seda paremale või vasakule ja jälgid
mootorite suunda, siis näed, et paremale pöörates liigub vasakpoolne
edasi ja parempoolne tagasi ning vasakule pöörates vastupidi. Kui palju
täpselt, seda arvutab programm ise. Rooli pööramist saad juhtida liuguriga
või sisestada käsitsi. Vasakule pööramine on miinusmärgiga.
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Program4: Kahe mootori
juhtimine, 1/3
• Ülesanne: koosta programm, mis paneb B ja C porti ühendatud mootorid
liikuma otse edasi võimsusel 50 3 rattapööret, seejärel ootab 1 sekundi ja
paneb 3 sekundi jooksul B mootori liikuma tagasi võimsusel 10 ja C
mootori liikuma edasi võimsusel 80, ootab 1 sekundi, keerab rooli
maksimaalselt paremale ja liigub mõlema mootoriga edasi võimsusel 20
720 mootorikraadi, mängub heli Stop.
• Loo Program4. Vaata videot: http://youtu.be/bZuw‐ZlhR1Y
• Mootoribloki õppimine kahe suure mootori näitel.
• Ühenda aju portidesse B ja C kaablitega kaks suurt mootorit. Mootorite
otsa pane võllid ja hammasrattad, et liikumissuunad oleks paremini
jälgitavad.
• Kinnita mootorid kahepoolse kaksikühendajaga aju külge: üks ühele ja
teine teisele poole.
• Motor Stop heli asub Mechanical paletis.
• Vali rohelisest paletist vasakult kolmas blokk Move Steering ja lohista
programmi alguse juurde. Määra pöörete lugemine, otse liikumine,
võimsuseks 50 edasi ja 3 pööret.
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Program4: Kahe mootori juhtimine, 2/3
• Vali Wait blokk ja oota 1 sekund.
• Vali Move Tank, määra aeg, määra vasak mootor
võimsusega 10 tagasi, parem mootor 80 edasi ja
3 sekundit.
• Vali Wait blokk ja ootamine 1 sekund.
• Vali Move Steering. Määra kraadide lugemine,
maksimaalselt paremal liikumine, võimsuseks 20
edasi ja 120 kraadi.
• Vali Sound blokk, mängi Motor Stop.
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Program4: Kahe mootori juhtimine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program4
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Värviandur
Colour Sensor
• Värviandur suudab tuvastada värvi või valguse
intensiivsust, mida ta "näeb" läbi väikese akna.
• Anduril on 3 olekut: (1) värvituvastus, (2) peegelduva valguse
ja (3) ümbritseva keskkonna valguse intensiivsuse tuvastus.
• 7 värvi, mida andur tuvastada suudab: must, sinine, roheline,
kollane, punane, valge ja pruun ja lisaks seda, kui värvi üldse
ei ole.
• Andurist kiirguva peegelduva valguse režiimis on väärtused 0
kuni 100, kus 0 on väga tume (must) ja 100 väga hele (valge).
• Ümbritseva keskonna valgustugevuse puhul on skaala samuti
0‐100.
• Täpse mõõtmise jaoks on oluline värvianduri lähedus
mõõdetavale pinnale ja õige nurk.
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Värvianduri blokk
• Piltikooni alt saad määrata, kas andur mõõdab, võrdleb või
kalibreerib.
• Järgmisena tuleb määrata, kas tegemist on täpse värviga,
peegeldunud valguse intensiivsusega või ümbritseva
valguse intensiivsusega.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikassse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Värviandurit kasutatakse väga tihti Wait, Switch ja Loop
blokkides.
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Program5:
Värvide tundmine, 1/3
•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab värvianduri pilti, ootab, kuni
värviandur näeb punast värvi, ütleb Red, ootab kuni värviandur näeb kollast või
rohelist värvi, ütleb Green No Yellow, ootab, kuni värviandur näeb sininst värvi,
ütleb Blue, ütleb Game Over.
• Loo Program5. Vaata videot: http://youtu.be/LZ8gmTplvC4
Värvianduri õppimine
• Ühenda värviandur kaabliga aju porti nr 3. Värviandur ühenda kahepoolse
kaksikühendajaga aju külge. Ehita valmis värvikuubik (Robot Educator →
Building Instructions→ Cuboid).
• Programm liigub edasi nii, et ta ootab värvide näitamist selles järjekorras, mille
oleme tingimuslikult programmiblokidega järjestanud. Programm saab läbi, kui
kõik tingimused on selles kindlas järjekorras täitunud.
• Kui valid ootebloki alla värvianduri, jälgi, et valid justnimelt värvide võrdlemise
režiimi.
• Kui määrad värve, siis arvesta, et alati on vaikimisi valitud punane värv. Samuti
arvesta, et valida saab mitu värvi korraga.
• Värvide nimed asuvad kataloogis Colours: punane ‐ red, kollane ‐ yellow,
roheline ‐ green, sinine ‐ blue. Ei ehk No asub kataloogis Communication.
• Color Sensor pilt asub LEGO kataloogis.
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Program5: Värvide tundmine, 2/3
• Vali Image blokk, esita pilt Color Sensor.
• Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et
värviandur võrdleb värvi ja see värv on
punane.
• Vali Sound blokk, mängi heli Red.
• Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et
värviandur võrdleb värvi ja need värvid
võivad olla nii kollane kui ka roheline.
• Vali Sound blokk, mängi heli Green.
• Vali Sound blokk, mängi heli No.
• Vali Sound blokk, mängi heli Yellow.
• Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et
värviandur võrdleb värvi ja see värv on sinine.
• Vali Sound blokk, mängi heli Blue.
• Vali Sound blokk, mängi heli Game over.
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Program5: Värvide tundmine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program5
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program6:
Värvisorteerija 1x, 1/4
•

Ülesanne: koosta programm, kus on iga värvi äratundmiseks loodud
oma paralleelprogramm, mis ootab selle värvi nägemist ja ütleb
seejärel värvi nime. Programm lõpetab töö, kui kõik
paralleelprogrammid on saanud lõpuni mängida, st kõike värve, mida
haruprogrammi ooteblokid ootavad, on andurile näidatud.

•

Kui uus programm on vanale sarnane, siis saad kiiresti toimida nii, et
kopeerid sarnased programmiblokid vanast programmist. NB! Kui
oled just programmiblokid kopeerinud, on nad ikka veel väljavalitud
olekus ehk helesinise äärisega ja nendega ei saa tegevusi enne ette
võtta, kui väljavalikumäärang on tühistatud hiirega mujale klikkides.

•

Programmi tükkideks lõhkumine ja tükkide nihutamine käib tavaliste
kiirkäskudega: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X.
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Program6: Värvisorteerija 1x, 2/4
• Harusid saad tekitada nii, et klikid selle programmibloki, millest edasi
programm hargnema peab, paremal keskel oleva ühendusklõpsu hiirega
lahti. Samamoodi saab ka kokku tõmmata.
• Erinevad harud lood programmeerimisaknale ja tõmbad ühendusbloki
ühendusklõpsust niidirulliga ühendusjuhtme ühendatava programmibloki
vasaku külje keskel olevasse ühendusklõpsu.
• Põhiprogrammiga mitteühendatud programmiblokid on kahvatut värvi ja
muutuvad erksaks kohe, kui neid ühendatakse.
• Kui valid ootebloki alla värvianduri, jälgi, et valid justnimel värvide
võrdlemise režiimi.
• Kui määrad värve, siis arvesta, et alati on vaikimisi valitud punane värv.
Samuti arvesta, et valida saab mitu värvi korraga.
• Värvide nimed asuvad kataloogis Colours: punane ‐ red, kollane ‐ yellow,
roheline ‐ green, sinine ‐ blue. Ei ehk No asub kataloogis Communication.
• Color Sensor pilt asub LEGO kataloogis.
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Program6: Värvisorteerija 1x, 3/4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loo Program6. Vaata videot: http://youtu.be/KtD_Zc8gzkg
Programmi sisu loomisel võid kasutada kopeerimist või blokid uuesti luua.
Vali Image blokk, esita pilt Color Sensor.
Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et värviandur võrdleb värvi ja see värv on punane.
Vali Sound blokk, mängi heli Red.
Kliki juhe lahti Color Sensor ja Wait bloki vahel.
Järgmise programmi haru tegemiseks vii järgnevad programmiblokid ekraanil alla ja eraldi.
Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et värviandur võrdleb värvi ja see värv on roheline.
Vali Sound blokk, mängi heli Green.
Võta Color Sensor blokist juhe ja vea see rohelise programmi harubloki Wait bloki külge.
Järgmise programmi haru tegemiseks vii järgnevad programmiblokid ekraanil alla ja eraldi.
Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et värviandur võrdleb värvi ja see värv on kollane.
Vali Sound blokk, mängi heli Yellow.
Võta Color Sensor blokist juhe ja vea see kollase programmi harubloki Wait bloki külge.
Vali Wait blokk, määra tingimuseks, et värviandur võrdleb värvi ja see värv on sinine.
Vali Sound blokk, mängi heli Blue.
Vali Sound blokk, mängi heli Game over.
Võta Color Sensor blokist juhe ja vea see rohelise programmi harubloki Wait bloki külge.
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Program6: Värvisorteerija 1x, 4/4
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program6
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program7: Värvisorteerija
korduses, 1/3
•

Koosta programm, kus lüliti tingimusteks on värvi anduri poolt kindlaksmääratavad värvid.
Iga värvi äratundmiseks on loodud lülitisse oma programmiblokk, mis ütleb värvi nime ja
jääb ootama, kuni värv muutub. Programm on korduses ja väljub kordusest, kui vajutatakse
keskmisele nupule, seejärel ütleb Game Over.

•

Loo Program7. Vaata videot:
http://youtu.be/yaHj61xUyME

•

Selles programmis kasutad korduseblokki Loop. Loop‐i vaikeväärtus on lõpmatu arv kordi.
Mõnikord võidki nii jätta, sest alati saad programmi katkestada aju pealt Tagasi nuppu
vajutades. Väga lihtne on teha kordusbloki katkestus ka selle peale, et vajutatakse näiteks
aju keskmist nuppu või määratakse kindel ajavahemik sekundites.

•

Lisaks kasutad Sa tingimuseblokki Switch. Kui Sa paned Switch‐i sisse üle kahe valiku, siis on
programmi ilusama väljanägemise huvides parem valida päisest palettide kaupa esitamine
ehk Tabbed View. Rohkem, kui kahe valikuga Switch‐i puhul sisestatakse alati ka tegevus, mis
juhtub siis, kui toimub midagi, mida ei ole etteantud valikutes. Selle paleti nimi on Default
Case ja see on musta täpiga märgitud. Sinna ei pea midagi sisestama.

•

Kui Sul on kordusesse pandud valiku korral heliline tegevus, siis võib sama valiku kordumise
puhul tekkida nn papagoiefekt, et programm muudkui korrutab sama heli. Seda saad vältida,
kui paned heli esitamise järgi ootebloki, mis laseb programmil edasi minna siis, kui toimub
värvi muutus ‐ Change Color. Ei usu? Võta see blokk maha ja kuula papagoid!
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Program7: Värvisorteerija korduses, 2/3
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisa käivitusbloki järgi Loop.
Määra Loop lõpetamiseks aju keskmisele
klahvile vajutamine.
Lisa peale Loop‐i lõppu Sound blokk, mis
mängib Game Over.
Lisa Loop sisse Switch.
Lülita Switch ümber Tabbed View‐sse.
Lohista Switch laiemaks.
Määra Switch‐i valikuks värvi mõõtmine.
Tee Switch‐i sisse kokku 5 valikut, millest
üks on vaikimisi.
Nelja valiku sisse pane vastavalt kollane,
roheline, punane, sinine värv. Viimane valik,
mis on vaikimisi ehk muud variandid, jäta
tühjaks.
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Program7: Värvisorteerija korduses, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program7
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Puuteandur
Touch Sensor
• Puuteandur on andur, mis saab aru, kas
punane nupp on alla vajutatud või
vabastatud.
• Puuteandurit saab programmeerida aru
saama kolmest võimalusest: (1) alla
vajutatud, (2) vabastatud, (3) alla vajutatud
ja vabastatud.
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Puuteanduri blokk
• Piltikooni alt saad määrata, kas andur mõõdab või võrdleb
olekut.
• Väärtus 0 tähendab vabastatud, 1 sissevajutatud ning 2
sissevajutatud ja vabastatud olekut.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikassse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Puuteandurit kasutatakse väga tihti Wait, Switch ja Loop
blokkides.
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Program8: Puuteanduri
kasutamine, 1/3
•

•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab ekraanil puuteanduri pilti, seejärel ütleb
ilma ekraani tühjendamata et vajuta punast nuppu, seejärel on korduse bokk, mis
kordab ennast 10 korda ja mille sisu on see, et programm ootab, kuni vajutatakse
puuteanduri nuppu ning seejärel tehakse heli Ouch. Korduse lõppedes öeldakse
Thank You.
Loo Program8. Vaata videot: http://youtu.be/9XctDB2bigA
Ühenda puuteandur kaabliga aju porti nr 1. Puuteandur ühenda kahepoolse
kaksikühendajaga aju külge.
Kasuta selles programmis kordusblokki 10 korda, et ei peaks programmi pidevalt
uuesti käivitama ja saaks anduri peal olevat punast nuppu järjest vajutada.
Kui soovid ekraanil esitada järgmist teksti nii, et eelmine ära ei kustuks, siis määra
kustutuskummi parameetriks False ehk ära kustuta ekraani enne tühjaks.
Helid Ouch ja Thank You asuvad kataloogis Expressions.
Pilt Touch Sensor asub kataloogis LEGO.
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Program8: Puuteanduri kasutamine, 2/3
• Lisa käivitusnupu järele Display blokk, esita
Touch Sensor pilt.
• Vali Display blokk, vali teksti esitamine
pikslites ja kirjuta tekst "Vajuta punast nuppu".
• Lisa Loop blokk ja määra katkestamiseks 10
korra täitumine.
• Peale Loop‐i lisa Display blokk tekstiga Thank
You.
• Lisa Loop‐i sisse Wait blokk tingimusega, et
oodatakse, kuni puuteandur on sisse vajutatud.
• Lisa Wait bloki järgi Sound blokk heliga Ouch.
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Program8: Puuteanduri kasutamine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program8
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Kaugusandur (ultraheliandur)
Ultrasonic Sensor
• Kaugusandur oskab mõõta, kui kaugel asub tema
ees olev objekt.
• Kaugusanduri maksimaalne mõõtmisulatus on 250
cm ja lähim mõõdetav kaugus objektist on 3 cm.
• Kaugusanduri mõõtmistäpsus on +/‐ 1 cm.
• Kaugusanduril on 2 režiimi: mõõtmine (Measure)
ja teise kaugusanduri lähedalilolemise
kindlakstegemine (Presence).
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Kaugusanduri blokk
• Kaugusanduri blokki ei tasu segi ajada infrapunaanduri
blokiga, millel on pilukil silmad.
• Mõõtmisrežiimis mõõdab või võrdleb kaugusandur
kaugust sentimeetrites või tollides. Kohalolekurežiimis
andur kontrollib, kas teine ultraheliandur on läheduses.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikassse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Puuteandurit kasutatakse väga tihti Wait, Switch ja Loop
blokkides.
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Program9: Kaugusanduri
kasutamine, 1/3
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab ekraanil kaugusanduri pilti ja läheb lõpmatusse
kordusesse, mille sisu on see, et programm jääb ootama, kuni kaugusandur märkab objekti
lähemal, kui 10 cm. Selle peale kuvab ta ekraanile pildi Stop ja mängib heli Stop. Samal ajal loo ka
paralleelprogramm, mis kontrollib, et kui objekt on liikunud kaugusandurist kaugemal kui 30 cm,
siis mängitakse heli Game Over ja katkestatakse kordusblokk.
Loo Program9. Vaata videot: http://youtu.be/4xQV6AwxD94
Ühenda kaugusandur kaabliga aju porti nr 4. Kaugusandur ühenda täisnurkühendajaga aju külge.
Objektina kasuta oma kätt.
Kasutame programmis kordusblokki Loop ja uue võimalusena Loop‐i katkestamise blokki.
Katkestamise bloki kasutamiseks tuleb Loop‐ile päises anda nimi, et katkestamise blokk teaks,
millist Loop‐i katkestada.
Katkestuse tingimuseks määrame, et objekt on kaugemal, kui 30 cm. Seda tingimust täites tuleb
arvestada, kas robot võib näha muid objekte.
US Sensor‐i näitamise pilt on viidud Loop‐i sisse, sest lähemal, kui 10 cm kuvatakse teist pilti, aga
kui kaugemale minnakse, tuleks jällegi US Sensor‐i pilt tagasi panna.
Kaugusanduri valimisel ootebloki sisse jälgi, et oleks kindasti valitud vahemaa mõõtmine ehk
Measure Distance ja sentimeetrites.
Heli Stop asub Information paletis.
Heli Game Over asub Communication paletis.
Pilt Stop asub Information paletis.
Pilt US asub LEGO paletis.
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Program9: Kaugusanduri kasutamine, 2/3
• Lisa käivituse järgi Loop blokk ja pane sellele päisesse nimi.
• Lisa Loop‐i sisse Display blokk pildiga US Sensor.
• Lisa Wait blokk, mis ootab, kui kaugusandur näeb objekti
lähemal kui 10 cm.
• Lisa Display blokk pildiga Stop 1.
• Lisa Sound blokk pildiga Stop.
• Kliki käivitusest juhe lahti ja alusta põhiprogrammi alla
haruprogrammi tegemist.
• Haruprogramm algab Wait blokiga, mis ootab, kuni objekt
on kaugusandurist eemaldunud kaugemale, kui 30 cm.
• Lisa Sound blokk pildiga Game Over.
• Lisa Loop Interrupt ja sisesta pealdisse katkestatava korduse
nimi.
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Program9: Kaugusanduri kasutamine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program9
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?

68

Temperatuuriandur
Temperature Sensor
• Temperatuuriandur on digitaalne andur, mis mõõdab
temperatuuri anduri tipus asuva 6,4 cm metallist sondiga.
• Andur suudab mõõta temperatuure ‐20 °C kuni 120 °C
või (‐4 °F kuni 248 °F).
• Mõõtmistäpsus on 0,1 °C.
• Kasutatakse projektides, kus kogutakse temperatuuriga
seotud andmeid.
• Vedelike mõõtmisel jälgi, et vedelik asuks EV3 ajust ja muust
elektroonikast eemal.
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Temperatuurianduri blokk
• Temperatuurianduri blokk mõõdab või võrdleb temperatuuri
sondi otsas kraadides Celsiuse või Fahrenheiti järgi.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikasse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Temperatuuriandurit kasutatakse väga tihti Wait, Switch ja
Loop blokkides.
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Program10: Temperatuurianduri
kasutamine, 1/3
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis on pidevas korduses, kuni
temperatuurianduri näit tõuseb üle 30 kraadi. Korduse sisu on: programm
kuvab ekraanile temperatuurianduri näidu ja jään ootama, kuni temperatuur
tõusev ühe kraadi võrra. Seejärel kuvab programm alumisele reale samale
positsioonile uue näidu ja mängib tooni 440Hz. Kui kordus lõpeb, mängib
programm heli Fanfare ja tühjendab ekraani.
Loo Program10. Vaata videot: http://youtu.be/e‐vfqTlRX2c
Ühenda temperatuuriandur tema enda küljes oleva kaabliga aju porti nr 1.
Temperatuuriandurit ei ole vaja selle katse käigus kinnitada.
Selles programmis kasutame kordusblokki ja kasutame esmakordselt ka anduri
näidu aju ekraanil esitamist. Selleks on vaja anduri näit ühendada ekraaniga läbi
Wired tingimuse, mida saad valida ekraanibloki päise aknast samast kohast,
kuskohast failegi. Enne kui valid Wired tingimuse, määra, et Sa soovid esitada
teksti.
Näidu ühendamise juhtme saad vedada ühe bloki lülitist teise bloki lülitini
hiirega.
Vali ootusbloki juurest temperatuuri muutumine Celsiuse järgi.
Temperatuuritõusu saad saavutada, hoides anduri sondi käes või pannes sondi
kuuma veega täidetud klaasi.
Kui soovid katset korrata, siis pane andur korraks külma veega täidetud klaasi,
sest anduri temperatuurilangus võtab aega.
Heli Fanfare asub Expressions kataloogis.
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Program10: Temperatuurianduri kasutamine, 2/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisa käivitusnupu juurde Loop.
Määra Loop‐i katkestuseks temperatuuri tõus üle 30 kraadi.
Vali Loop‐i järgi Sound blokk heliga Fanfare.
Lisa sinna otse veel Display blokk ekraani kustutamisega.
Loop‐i sisse lisa Temperature Sensor blokk.
Lisa sinna järgi Display blokk. Määra teksti esitamine Grid kujul ja vasaku
nurga parameetrid 4,4. Vali pealdisest Wired.
Ühenda juhtmega Temperature Sensor blokist temperatuurinäit Display
tekstiks.
Lisa Wait blokk, mis ootab tempratuuri tõusu 1 kraadi võrra.
Lisa sinna järgi Display blokk. Määra teksti esitamine Grid kujul ja vasaku
nurga parameetrid 6,4. Keela kustutuskumm ära. Vali pealdisest Wired.
Ühenda juhtmega eelnevast Wait blokist temperatuurinäit Display tekstiks.
Lisa Sound blokk, mis mängib 440 Hz tooni.
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Program10: Temperatuurianduri kasutamine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program10
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Güroandur
Gyro Sensor
• Güroandur on andur, mis tuvastab anduri pöördliikumist
nooltega määratud suunal ühel teljel.
• Andur mõõdab mitu kraadi sekundis seda pööratakse (kuni
440 kraadi/sekundis).
• Samuti suudab andur mõõta ka lihtsalt pöördenurka
kraadides (mõõtmistäpsusega +/‐ 3 kraadi 90 kraadise pöörde
kohta).
• Güroanduri ühendamise hetkel peavad aju ja andur mõlemad
olema täiesti liikumatud, et saavutada täpne 0‐punkt.
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Güroanduri blokk
• Güroanduri blokk mõõdab tasapinnalist pöördenurka või
pöördekiirust/sekundites algasendist paremale või vasakule.
Vasakule tulemus esitatakse miinusmärgiga. Lisaks saab
anduri näitu vastava korraldusega nullida.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikassse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Güroandurit kasutatakse väga tihti Wait, Switch ja Loop
blokkides.
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Program11: Güroanduri
kasutamine, 1/4
•

•
•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab ekraanil güroanduri pilti ja güroanduri algasendi
näitu kraadides. Seejärel tee 2 paralleelprogrammi: üks ootab, kuni güroanduri pöördenurk
on suurem võrdne 90 kraaadiga (pööre paremale) ja kuvab ekraanile pildi Right ja ütleb Right,
ootab 2 sekundit ning kuvab ekraanile küsimärgi. Teine paralleelprogramm ootab, kuni
güroanduri pöördenurk on väiksem või võrdne ‐90 kraaadiga (pööre vasakule) ja kuvab
ekraanile pildi Left ja ütleb Left, ootab 2 sekundit ning kuvab ekraanile küsimärgi.
Loo Program11.
Vaata videot: http://youtu.be/J86rjwWin1M
Ühenda güroandur kaabliga aju porti nr 2. Güroandur ühenda aju külge kahepoolse
kaksikühendajaga.
NB! Selle programmi korrektseks kasutamiseks peab aju olema anduri külge ühendamisel
täiesti liikumatult. Kontrolli aju pealt vasakult kolmandast paletist Port View alt, kas
algväärtus anduril on ikka 0. Kui ei ole, siis ühenda lahti ja ühenda uuesti.
Programmi käivitades loeb robot nullkraadiks selle asendi, kus ta käivitudes.
Pilt Gyro Sensor asub LEGO kataloogis.
Helid Right ja Left asuvad Information kataloogis.
Pildid Right ja Left asuvad Information kataloogis.
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Program11: Güroanduri kasutamine, 2/4
• Lisa käivitusnupule Display blokk pildiga Gyro Sensor.
• Lisa Gyro Sensor blokk.
• Lisa sinna järgi Display blokk. Määra teksti esitamine Grid kujul, ära luba
kustutuskummi. Vali pealdisest Wired.
• Ühenda juhtmega Gyro Sensor‐i näit Display blokki.
• Lisa Wait blokk, mis ootab kuni pöördenurk paremal on >= 90 kraadi.
• Lisa Display blokk pildiga Right.
• Lisa Sound blokk heliga Right.
• Lisa Wait blokk 2 sekundit ootamisega.
• Lisa Display blokk pildiga Question Mark.
• Tee programmile haruprogramm vasakule pööramise kohta.
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Program11: Güroanduri kasutamine, 3/4
•
•
•
•
•
•

Lisa Wait blokk, mis ootab kuni pöördenurk paremal on <= ‐90 kraadi.
Lisa Display blokk pildiga Left.
Lisa Sound blokk heliga Left.
Lisa Wait blokk 2 sekundit ootamisega.
Lisa Display blokk pildiga Question Mark.
Klõpsi juhe lahti põhiprogrammis peale teist Display blokki (see, mis
näitab algset anduri näitu).
• Vii juhe haruprogrammi juurde.
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Program11: Güroanduri kasutamine, 4/4
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program11
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program12: Graafiline esitamine
ekraanil, 1/3
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis on lõpmatus kordues ja korduse sisu on: programm
joonistab ekraanile ristkülikut, mille kõrgus on 20 pikslit ja mille laius on võrdne güroanduri
pöördekiiruse absoluutväärtusega. Ristküliku vasaku nurga koordinaadid on 0,55 ja ristkülikut
täidetakse värviga.
Loo Program12. Vaata videot: http://youtu.be/u9zQLer0beg
Ühenda güroandur kaabliga aju porti nr 2. Güroandur ühenda kahepoolse kaksikühendajaga
aju külge
NB! Selle programmi korrektseks kasutamiseks peab aju olema anduri ühendamise ajal täiesti
liikumatult. Kontrolli aju pealt vasakult kolmandast paletist Port View alt, kas algväärtus
anduril on ikka 0. Kui ei ole, siis ühenda lahti ja ühenda uuesti.
Programmi käivitades loeb robot nullkraadiks selle asendi, kus ta käivitudes.
Kasutad esmakordselt ekraanile kujundi joonistamist. Vaata, et valid kujundiks ristküliku ehk
Rectangle. Kujundi puhul tuleb lisaks vasaku nurga koordinaatidele ära määrata ka kõrgus ja
laius.
Lisaks asutad esmakordselt matemaatikablokist arvu absoluutväärtuse funktsiooni, sest
muidu oleks vasakule pööramisel arv negatiivne ja seda ei saaks ekraanil esitada.
Määra, et pöördekiiruse number on ristküliku laiuseks. Pildi efektsemaks muutmiseks märgi
ära, et valad ristkülikukujutise värvi täis.
Vaata, et valid anduri väljundiks pöödumiskiiruse kraadides.
Programmi lõpetamiseks vajuta ajul Tagasi nuppu.
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Program12: Graafiline esitamine ekraanil, 2/3
• Lisa Loop blokk.
• Lisa Loop‐i sisse Gyro Sensor blokk. Määra
mõõtmiseks kaarenurk sekundites.
• Lisa Math blokk. Määra ikooni alt väärtuseks
absoluutarv.
• Ühenda juhtmega Gyro Sensor blokist anduri
väärtus Math bloki sisendiks.
• Lisa Display blokk. Määra kujundiks ristkülik,
selle vasaku nurga alguseks 0;55, kõrgus
määra 22 ja laiuse sisend võta juhtmega
Math bloki väljundist.
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Program12: Graafiline esitamine ekraanil, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program12
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Infrapunaandur ja pult
Infrared Seeker, Infrared Beacon
• Infrapunaandur on andur, mis suudab vastu võtta tahketelt
esemetelt peegeldunud infrapunakiirt, mis on selle enda
poolt välja saadetud. Samuti suudab see tajuda puldi poolt
välja saadetud signaali. Režiimid:
1. kauguse määramise režiim 1‐70 cm ulatuses, kus tulemus on 0‐väga
lähedal ja 100 väga kaugel (proximity mode);
2. märgutule režiim kuni 200 cm ulatuses, kus ta suudab hinnata ka otsitava
märgutule suunda lisaks kaugusele. Kaugust mõõdetakse nagu eelmises
režiimis ja suunda ‐25 kuni 25, kus 0 tähendab otse ees (beacon mode);
3. puldi režiimi abil saad puldi nupuvajutustega juhtida robotit, 11 vajutust
(remote mode).

• Puldi kasutamine. Käivita pult suurest hallist nupust (roheline
tuluke läheb tööle).
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Infrapunaanduri blokk
• Infrapunaanduri blokk mõõdab või võrdleb sõltuvalt režiimist
suhtelist kaugust objektist, puldi suhtelist kaugust andurist ja
puldi suhtelist asukohta anduri suhtes (vasakul‐paremal) või
siis võtab ta hoopis vastu puldi nupuvajutusi.
• Anduri ikooni kõrval olevast lülitist saab juhtmega võtta
ekraanile või matemaatikassse või kusagile mujale
sisendväärtuse.
• Infrapunaandurit koos puldiga kasutatakse tihti mänguliste
robotite tegemisel.
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Program13: Infrapunaanduri ja
selle puldi õppimine, 1/3
•
•
•
•
•

•

•

Ülesanne: koosta programm, mis on lõpmatus korduses ja korduse sisu
on: programm näitab ekraanile puldi asukohta anduri suhtes ja puldi
suhtelist kaugust andurist.
Loo Program13. Vaata videot: http://youtu.be/wO490FXEdrM
Ühenda infrapunaandur kaabliga aju porti nr 4. Infrapunaandur ühenda
aju külge täisnurkühendajaga. Käivita infrapunapult.
Veendu, et valid andurile märgutule ehk Beacon režiimi.
Selle programmi katsetamiseks tuleb sul pult aju eest "peita" 180 kraadi
raadiuses kuni 200 cm kaugusele anduri vaateväljast. Otsi aju liigutades
pulti. Väärtused, mida aju ekraanil näed, tähendavad: teine number
näitab otsitava märgutule suunda (0 ‐ õige suund, 1 kuni 25 paremal
pool ja ‐1 kuni ‐25 vasakul pool) ja esimene suhtelist kaugust 1‐100
märgutulest.
Kuna tahad ekraanil esitada korraga kahe näitu (ekraanil on ainult üks
tekstisisend), kasutad esmakordselt tekstiblokki, kus saad kuni 3
numbrit või teksti üheks kokku liita. Sisendid tekstiblokki võivad tulla
andurist, aga võid ka ise sisestada.
Lõpeta programm aju pealt Tagasi nupust.
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Program13: Infrapunaanduri ja
selle puldi õppimine, 2/3
• Loo Program13. Vaata videot:
http://youtu.be/wO490FXEdrM
• Lisa Loop blokk.
• Lisa Loop‐i sisse Infrared Sensor blokk. Määra
Beacon režiim.
• Lisa Text blokk. Määra a sisendiks suhteline
kaugus puldist, b väärtuseks sisesta
semikoolon ja c väärtuseks puldi asukoht
anduri suhtes. A ja c sisendid saad juhtmega
Infrared Sensor blokist.
• Lisa Display blokk. Määra Text‐Grid esitus,
Wired andmesisend ning võta sisend Text
blokist.
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Program13: Infrapunaanduri ja
selle puldi õppimine, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program13
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program14: IR puldiga roboti
juhtimine, 1/4
Ülesanne: koosta programm, mis:
• on lõpmatus korduses ja korduse sisu on: programm ütleb sõltuvalt puldil
vajutatud nupule numbri ühest neljani ja näitab ekraanile toredat pilti.
• Loo Program14. Vaata videot: http://youtu.be/c40NXLPQftI
• Ühenda infrapunaandur kaabliga aju porti nr 4. Infrapunaandur ühenda
täisnurkühendajaga aju külge. Käivita infrapunapult.
• Vali andurile Remote režiim.
• Numbrite nimetused leiad Numbers kataloogist.
• Erinevad ägedad pildid leiad Objects kataloogist.
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Program14: IR puldiga roboti juhtimine, 2/4
• Lisa käivitusnupule Display blokk pildiga Light On.
• Lisa Loop blokk
• Aseta Loop‐i sisse Switch, määra selle esitamiseks
Tabbed View ja lohista laiemaks.
• Määra Switch‐i tingimuseks Infrared Sensor →
Measure → Remote.
• Tee 5 paletti, sh 4 tükki erinevate puldi nuppude ning
üks vaikimise väärtuse jaoks.
• Vaikimisi väärtus jäta tühjaks.
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Program14: IR puldiga roboti juhtimine, 3/4
• Määra igasse paletti ühe numbri ütlemine läbi
Sounds bloki ja üks äge pilt läbi Images bloki.
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Program14: IR puldiga roboti juhtimine, 4/4
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program14
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Heliandur
Sound Sensor
• Heliandur mõõdab ruumis oleva heli tugevust
protsentides 0 ‐ 100.
• Mikrofon asub anduri otsas.
• Vaikne rääkimine ja vaiksed helid annavad tavaliselt tulemuse
alla 50%. Käte plaksutamine ja kõva häälega rääkimine üle
50%.
• Ühendame helianduri porti 2 ja valime Port View.
• Plaksuta helianduri ees käsi ja vaata, mis tulemused ekraanile
ilmuvad. Proovi hääletooniga samamoodi.
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Helianduri blokk
• Helianduri blokk mõõdab või võrdleb helitugevust ruumis detsibellides
(dB) ja inimkõrva jaoks kohandatud detsibellides (dBA, helisagedustele
3‐6 kHz, millele inimkõrv on kõige tundlikum). Lisaks saab andurit
kalibreerida tajuma suhtelist miinimum‐ ja maksimuväärtust.
• Helianduri väärtust väljendatakse protsentides, kus 100 % vastab väga
tugeva müraga ruumile.
• Heliandurit kasutatakse tavaliselt mürataseme määramiseks ruumis
või roboti aktiviseerimiseks tugeva heli peale.
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EV3 baasroboti ehitamine
• EV3 tarkvaras on lihtsa ratastel liikuva roboti ehitusjuhised.
• Vali Lobby → Robot Educator → Building Instructions →
Driving Base.
• Ehitamiseks kulub 15‐25 minutit. Ehitusjuhiseid on 46 lk.
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Program15: Heliandur
liikuval robotil, 1/2
• Ülesanne: koosta programm, mis on lõpmatus korduses ja mis paneb
liikuva roboti mootorivõimsuse sõltuma helitugevusest.
• Võta valmisehitatud Driving Base robot.
• Ühenda heliandur kaabliga aju porti nr 2. Heliandur ühenda
täisnurkühendajaga aju külge.
• Loo Program15. Vaata videot: http://youtu.be/rkohJHGQduw
• Lisa käivitusele Loop blokk.
• Lisa Loop‐i sisse Sound Sensor blokk.
• Lisa Move Steering blokk ja määra mootor pidevalt käima võimsusel, mis
saab sisendi Sound Sensor blokist.
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Program15: Heliandur liikuval robotil, 2/2
• Laadi ajusse.
• Käivita. Tee erineva tugevusega helisid (näiteks karju roboti
peale või plaksuta). Vaatle, kuidas robot käitub.
• Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program15
• Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program16: Infrapunaanduri ja puldi
kasutamine liikuval robotil, 1/5
•

•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis vilgutab kollaselt nuppude tulesid ja
mängib korduses Idle Motor häält, kuni kordus katkestatakse IR puldi
vajutamise poolt ühega neist nuppudest, mis on määratud robotit
juhtima. Algab uus kordus, mis katkestatakse IR puldilt nupuga 1.
Korduse sees on lüliti, mille erinevad valikud määravad kindlaks, mida
kindla nupuvajutuse korral tuleb ette võtta. Defineeritud on edasi, tagasi,
paremale, vasakule ja seismajäämine. Iga lülitivalik sisaldab mootori
juhtimise blokki, vastavasisulist ekraanipilti ja häälkorraldust. Kui mäng
lõpeb, ütleb programm Game Over.
Loo Program16. Vaata videot: http://youtu.be/anPOL8XkDfE
Lisa Driving Base robotile infrapunaandur, kasutades ehitusjuhiseid
Robot Educator → Building Instructions → Ultrasonic Sensor ‐ Driving
Base.
Ühenda infrapunaandur kaabliga aju porti nr 4. Infrapunaandur ühenda
robotiga vastavalt ehitusjuhistele.
Kui paned valikutesse mootoriblokke, jälgi, et mootor oleks On režiimis.
Tagurpidi käik on miinusvõimsusega.
Vali infrapunaandurile Remote režiim.
Taustanupud saad ägedalt vilkuma panna
Brick Lights blokiga.
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Program16: Infrapunaanduri ja puldi
kasutamine liikuval robotil, 2/5
• Loo Program16.
Vaata videot: http://youtu.be/anPOL8XkDfE
• Lisa käivitusnupu järgi Brick Status Light blokk ja määra
kollane värv (1).
• Lisa Loop.
• Määra Loop‐i lõpetamise tingimuseks Infrared Sensor
→ Remote kindlate nuppudega, st infrapunapuldil
vajutatakse ühte viiest nupust, mida Sa mängimisel roboti
juhtimiseks kasutada kavatsed. Need on edasi, tagasi,
vasakule ja paremale sõitmiseks ning seisma jäämiseks.
• Lisa Loop‐i sisse Sound blokk Motor Idle ehk tühikäik.
• Lisa Loop, mis hakkab juhtima mängu.
• Määra selle Loop‐i lõpetamise tingimuseks, et puldil
vajutatakse seda nuppu, mis paneb roboti seisma.
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Program16: Infrapunaanduri ja puldi
kasutamine liikuval robotil, 3/5
• Lisa peale Loop‐i Sound blokk Game Over.
• Lisa Loop‐i sisse Switch ja määra sellele Tabbed View.
Määra valikuteks infrapunaanduri puldi poolt
saadetavate väärtuste mõõtmine.
• Tee 6 valikut: 4 valikut roboti liigutamiseks, 1 valik
seisma panemiseks ja 1 valik vaikimisi väärtuseks.
• Igasse blokki, välja arvatud vaikimisi blokk, mille sisu
jäta tühjaks, pane 3 blokki:
1. Display blokk Text → Grid, mille sisse kirjuta eesti keeles
suund, kuhu robot sõidab.
2. Move Steering blokk määranguga On, võimsusega 30 või
‐30 (kui tagasi) ja juhtnoolega kas otse või mõõdukalt
paremale/vasakule.
3. Sound blokk, mis mängib heliliselt
suunda, kuhu liigutakse.
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Program16: Infrapunaanduri ja puldi
kasutamine liikuval robotil, 4/5
• Palettide sisu:
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Program16: Infrapunaanduri ja puldi
kasutamine liikuval robotil, 5/5
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program16
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program17: Kaugusanduri kasutamine
liikuval robotil, 1/4
•

•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis vilgutab punaselt nuppude
taustatulesid ja läheb 15 sekundit kestvasse kordusse, kus robot
liigub otse edasi võimsusel 30, kuni valgusandur näeb objekti
lähemal, kui 15 cm. Seejärel võetakse juhuslik loogiline väärtus
(Jah/ei), mis suunatakse edasi lülitisse, mis suunab Jah korral roboti
pöörama rooli maksimaalselt paremale ja sõitma võimsusel 50
edasi 190 mootorikraadi ning Ei korral suunab lüliti roboti pöörama
rooli maksimaalselt vasakule ja sõitma võimsusel 50 edasi 190
mootorikraadi.
Loo Program17. Vaata videot: http://youtu.be/D‐t‐4w4LiKQ
Lisa robotile kaugusandur, kasutades ehitusjuhiseid Robot Educator
→ Building Instructions → Ultrasonic Sensor ‐ Driving Base.
Ühenda kaugusandur kaabliga aju porti nr 4. Kaugusandur ühenda
robotiga vastavalt ehitusjuhisele.
Switch‐is on kasutatud pööramise suuna määramiseks loogilist
valikut. Loogiline valik saab oma sisendi juhusliku arvu blokist.
Kui lisad valikutesse mootoriblokke, jälgi, et mootor oleks On
režiimis. Tagurpidi käik on miinusvõimsusega.
Taustanupud saad ägedalt vilkuma panna Brick Lights blokiga.
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Program17: Kaugusanduri kasutamine
liikuval robotil, 2/4
• Lisa käivitusnupu järgi Brick Status Light blokk ja määra
punane värv (1).
• Lisa Loop ja määra katkestamiseks 15 sekundi pärast.
• Lisa Loop‐i sisse Move Steering, mis liigub edasi On režiimil
võimsusega 30.
• Lisa Wait blokk, kus Ultrasonic Sensor võrdleb distantsi
sentimeetrites Compare Distantce → Centimeters kuni
vahemaa on väiksem kui 15 cm.
• Lisa Random blokk ja määra väljundväärtuseks Logic.
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Program17: Kaugusanduri kasutamine
liikuval robotil, 3/4
• Lisa järgmisena Switch ja määra valikuks Logic. Kuna
Logic puhul läheb meil vaja ainult kahte valikut, ei
ole vaja Tabbed View peale lülituda.
• Ühenda Switch‐i loogilise väärtuse sisend Random
bloki väljundist.
• Määra True väärtuse puhul robot pöörama 190
kraadi maksimaalselt paremale.
• Määra False väärtuse puhul robot pöörama 190
kraadi vasakule.
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Program17: Kaugusanduri kasutamine
liikuval robotil, 4/4
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program17
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program18: Puuteanduri kasutamine
liikuval robotil, 1/2
•

•
•
•
•
•
•
•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab ekraanil puuteanduri pilti,
vilgutab punaselt nuppude taustatulesid ja läheb 15 sekundit
kestvasse kordusse, kus robot liigub otse edasi võimsusel 30, kuni
puuteanduri nupp vajutatakse sisse. Seejärel võetakse juhuslik
loogiline väärtus (jah/ei), mis suunatakse edasi lülitisse, mis suunab
Jah korral roboti pöörama rooli 45 võrra paremale ja sõitma võimsusel
50 tagasi 1 rattapöörde ning Ei korral suunab lüliti roboti pöörama
rooli 45 võrra vasakule ja sõitma võimsusel 50 tagasi 1 rattapöörde.
Loo Program18. Vaata videot: http://youtu.be/26kx1AvNmf4
Lisa robotile puuteandur, kasutades ehitusjuhiseid Robot Educator →
Building Instructions → Touch Sensor → Driving Base.
Ühenda puuteandur kaabliga aju porti nr 1. Ühenda puuteandur
robotiga vastavalt ehitusjuhisele.
Kopeeri Program17 sisu Program18 sisse.
Lisa käivitusbloki järele Display blokk Touch Sensor.
Asenda Loop‐i sees olevas Wait blokis kaugusandur puuteanduriga ja
kontrolli, kas vajutatakse sisse.
Switch‐i sees olevates Move Steering blokkides asenda kraadide
mõõtmine rattapööretega, määra pööramisnurgaks maksimaalse
asemel 45 ja liikumissuunaks pane tagurdamine.
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Program18: Puuteanduri kasutamine
liikuval robotil, 2/2
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program18
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Program19: Värvianduri kasutamine
liikuval robotil, 1/3
•

•
•
•
•
•

•

Ülesanne: koosta programm, mis näitab ekraanil värvianduri pilti
ja jääb ootama keskmisele nupule vajutamist. Seejärel läheb
programm 15 sekundilisse kordusesse, mille jooksul ta liigub edasi
kas ühe või teise ratta võimsusel 15 liigutamisega sõltuvalt sellest,
kas värvianduri tajutud peegeldunud valguse intensiivsus
(heledus‐tumedus) jääb alla või üle 50.
Loo Program19. Vaata videot: http://youtu.be/62AiltOyVbg
Lisa robotile valgusandur, kasutades ehitusjuhiseid Robot
Educator → Building Instructions → Color Sensor Down ‐ Driving
Base.
Ühenda värviandur kaabliga aju port nr 3. Ühenda värviandur
robotiga vastavalt ehitusjuhisele.
Sul on vaja joonejälgimismatti või musta piisavalt jämedat joont,
mis ei ole sirge ‐ saad selle ise joonistada valgele suurele paberile
või tekitada musta jämeda teibiga.
Joone jälgimine saavutatakse nn vänderdmisega, kus sõltuvalt
valgusanduri näidust sõidab robot edasi kas parema või vasaku
rattaga. Mida aeglasem on võimsus, seda täpsemalt suudab robot
joont jälgida.
Võid kasutada heleduse ja tumeduse režiimi või ka värvide
määramise režiimi.
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Program19: Värvianduri kasutamine
liikuval robotil, 2/3
• Lisa käivitusele Display blokk Color Sensor.
• Lisa Wait blokk, mis ootab, kuni vajutatakse aju
keskmisele nupule.
• Lisa Loop blokk kestusega 15 sekundit.
• Lisa Loop‐i sisse Switch, mis võrdleb peegeldunud
valguse intensiivsust: alla 50 on tume ja üle 50 on
hele.
• Alla 50 korral pane tegevuseks Move Tank blokk,
kus mootor on On režiimis, vasaku mootori
võimsus on 15 ja parema oma 0.
• Üle 50 korral pane tegevuseks Move Tank blokk,
kus mootor on On režiimis, vasaku mootori
võimsus on 0 ja parema oma 15.
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Program19: Värvianduri kasutamine
liikuval robotil, 3/3
•
•
•
•

Laadi ajusse.
Käivita.
Võrdle programmiga LEGO_EV3_algope → Program19
Muuda, laadi, käivita. Kas said soovitud tulemuse?
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Expansion Set
•
•
•
•

•
•
•

LME Expansion Set on täiendav karbitäis ehitustarvikuid, mis koos LME
Core Set komplektiga võimaldab luua nii ehitusjuhendite kui ka fantaasia
põhjal keerukaid ja atraktiivseid roboteid.
EV3 tarkvara pakub ehitamiseks 6 näidismudelit.
Mudelid asuvad Robot Educator → Expansion Set.
Ehitusjuhiste lehekülgede põhjal saab prognoosida orienteeruvat
ehitusaega. Üks kogenud LEGO kasutaja ehitab sama kiiresti kui 2‐3
inimesest koosnev "algajate" meeskond. Rühmas ehitamine käib
kiiremini, sest klotside otsimisele kulub vähem aega.
Kui on olemas nii põhi‐ kui lisakomplekt, ei ole neid mõtet korda
sorteerida, vaid hoida kahekaupa paaris, näiteks tähistada sarnaste
kleepekate või tekstidega.
Mudelite läbiehitamine arendab koostöövõimet ja õpetab
robotiehituse põhitõdesid läbi praktilise katsetamise.
Keerukamad mudelid nõuavad mitut põhi‐ ja lisakomplekti.
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Robottanki ehitamine
(umbes 1 tund)
Robottank on võimas sõiduk, mis kasutab kahte tankiroomikut, et saavutada
suurepärane haare maapinnaga, tehes nii võimalikuks keerukate
takistuste läbimiste. Robottank kasutab oma liigutuste juhtimiseks
güroandurit. Tanki ehitamiseks vajad ühte põhikomplekti ja ühte
lisakomplekti.
• Video ehitamisest: http://youtu.be/cmqFZsYW6RI
• Video toimimisest: http://youtu.be/iisw01tHPc0

112

Znap‐i ehitamine
(umbes 2 tundi)
Znap on väike armas toimekas ja tõre koletis. Ole ettevaatlik ja ära talle liiga
lähedale mine! Znap kasutab kaugusandurit, et lähedal olevatest
objektidest aru saada. Znapi ehitamiseks vajad ühte põhikomplekti ja ühte
lisakomplekti.
• Video ehitamisest: http://youtu.be/0I99a08X0zo
• Video toimimisest: http://youtu.be/ixcf4AG6x_s
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Expansion Set‐ist robotiehitus kasutajajuhendi järgi
• Vali Robot Educator → Expansion Set
ehitatav mudel.
• Ava joonised ja ehita valmis.
• Laadi programm robotisse.
• Loe läbi, kuidas robotit juhtida.
• Käivita robot ja rõõmusta:
Sina ehitasid selle!
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Kui sul on ainult põhikomplekt
• Põhikomplektis on nelja põneva roboti ehitusjuhised.
• Värvisorteerija töötamise näide on siin:
http://youtu.be/6xn5TwjiBmY
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Palju õnne!
• Tänase päeva lõpuks tead Sa EV3 robotitest ja
programmeerimisest väga palju rohkem.
• Ei olnudki ju nii keeruline, hoopis põnev oli!
• Sa tead, et Sul kulub vähemalt 100 tundi koos robotiga, kuni
Sa tunned ennast kindlamalt.
• 1/10 on sellest juba läbi. Edu ülejäänu läbimisel!
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