
Andurite kalibreerimine 

LEGO Mindstorms NXT robotiga ülesandeid lahendades tuleb kasuks oskus kalibreerida 

andureid. Kalibreerida on võimalik heli- ning valgusandurit. Kalibreerimine on vajalik 

selleks, et suurendada anduri tundlikkust mingisuguses vajalikus mõõtepiirkonnas. 

Näiteks valgusandur suudab eristada halltoone. Musta ja valge värvi vahel on suur 

erinevus, seega sellist vahet tajub valgusandur hästi. Kui tahta aga vahet teha kollasel ja 

hallil värvil, siis musta ning valget hästi eristava anduri jaoks pole neil kahel toonil väga 

suurt vahet. Seega andur ei suuda neid üksteisest eristada. Selleks, et siiski oleks võimalik 

neil kahel toonil vahet teha, ongi vajalik anduri kalibreerimine. Anduri mõõtepiirkond on 

jagatud 1023-ks digitaalseks vahemikuks. Roboti jaoks on must 0 ning valge 1023. 

Kollase ja halli eristamiseks tuleb märkida kalibreerimise käigus 0 väärtuseks kollase 

ning 1023 väärtuseks halli pinna poolt tulev valgusanduri signaal. Anduri suunamine 

kollasele pinnale tagastab nüüd minimaalse, halli pinna puhul maksimaalse väärtuse. 

Seega suudab robot neid kahte värvi paremini eristada. Sarnaselt on võimalik määrata ka 

helianduri maksimaalset ning minimaalset mõõteväärtust.  

 
 



Valgusanduri kalibreerimine 

 

 
Joonis 1. Andurite kalibreerimise aken 

 

Kalibreerimise sammud: 

1. Ava NXT-G programm 

2. Ühenda LEGO Mindstorms NXT komplekt arvutiga 

3. Vali programmi töövahenditest (Tools) andurite kalibreerimine (Calibrate 

Sensors) 

4. Avaneb kalibreerimise aken (Joonis 1. Andurite kalibreerimise aken) 

5. Aktiveeri valikust valgusandur (Light Sensor) 

6. Vajuta kalibreerimise (Calibrate) nupule 

7. Aseta robot ning selle valgusandur kalibreerimiseks vajaliku minimaalse 

valgustugevusega alale ning vajuta oranži nuppu NXT juhtplokil 

8. Registreeritakse minimaalne väärtus 

9. Aseta robot ning selle valgusandur kalibreerimiseks vajaliku maksimaalse 

valgustugevusega alale ning vajuta oranži nuppu NXT juhtplokil 

10. Registreeritakse maksimaalne väärtus 

 

 

 

 



Tegevuse tulemusena on seadistatud valgusanduri minimaalne ning maksimaalne 

mõõteväärtus. Joonisel 2 on toodud valgusanduri muudetud piirväärtused pärast 

kalibreerimist. 

 

 
Joonis 2. Valgusanduri muudetud piirväärtused pärast kalibreerimist 

 

Helianduri kalibreerimine 

Selles lõigus on sammude kaupa kirjeldatud helianduri kalibreerimine LEGO 

Mindstorms Education NXT programmiga. 

 
Kalibreerimise sammud: 

1. Ava NXT-G programm 

2. Ühenda LEGO Mindstorms NXT komplekt arvutiga 

3. Vali programmi töövahenditest (Tools) andurite kalibreerimine (Calibrate 

Sensors) 

4. Avaneb kalibreerimise aken (Joonis 4. Andurite kalibreerimise aken) 

5. Aktiveeri valikust valgusandur (Sound Sensor) 

6. Vajuta kalibreerimise (Calibrate) nupule 

7. Aseta robot ning selle heliandur kalibreerimiseks vajaliku minimaalse 

helitugevusega keskkonda ning vajuta oranži nuppu NXT juhtplokil 

8. Registreeritakse minimaalne väärtus 

9. Aseta robot ning selle heliandur kalibreerimiseks vajaliku maksimaalse 

helitugevusega keskkonda ning vajuta oranži nuppu NXT juhtplokil 

10. Registreeritakse maksimaalne väärtus 


