
Mootorid  
   

Mootorite kasutamiseks  on moodul nxt.motor ja mootori konstruktor on 

Motor(brick, port), kus brick tähistab juhtplokki ning port ühte kolmest 

pordist – PORT_A, PORT_B, PORT_C (ühendatud kas A, B või C porti).  Mootori 

seisundi määramiseks on meetod set_output_state(), millel on järgmised 

parameetrid: power, mode, regulation, turn_ratio, run_state, 

tacho_limit. Mootori liigutamiseks päripäeva tuleb defineerida kiirus power = 

(positiivne täisarv 1-100) ning mode = MODE_MOTOR_ON. Mootori liigutamiseks 

vastupäeva tuleb power määrata negatiivne arv. Mootori käivitamiseks on muutuja 

run_state, mille väärtuseks tuleb määrata: sujuva kiirenduse tarbeks 

RUN_STATE_RAMP_UP või ilma kiirenduseta RUN_STATE_RUNNING. Mootorite 

kasutamise kohta saab veel lisaks infot NXT_Python teegi failist motor.py.  

   
Näide 1:  Liikuda robotiga ruudu kujulise 

trajektooriga oma kohale tagasi nii, et 

viima-se sirge sõidab robot tagurpidi.  

[Joonis 6]                  
Joonis 6. Ülesanne piltlikult liigume 
punktist 0 punkti 4, viimane sirge (3 kuni 4) 
tagurpidi. 

 
Defineerida meetodid mis võimaldaks robotil liikuda igas suunas: vasakule(), 

paremale(), edasi(), tagasi() ja stop().  

 

Motor mooduli kasutamiseks lisame programmi algusesse rea from nxt.motor 

import *. Defineerime esimesena meetodi vasakule() – selleks, et pöörata 

vasakule, liigutame 270 kraadi vastupäeva mootorit, mis asub vasakul. Liikumise 

piiramiseks määratud kraadide arvule on muutuja tacho_limit. Seejärel kasutame 

Set_output_state() meetodit mootorile vastava seisundi määramiseks.  

   
 
 



def vasakule(b):  
      m_vasak = Motor(b, PORT_B)  
      m_vasak.power = -80  
     m_vasak.mode = MODE_MOTOR_ON  
      m_vasak.run_state = RUN_STATE_RUNNING  
      m_vasak.tacho_limit = 270  
      m_vasak.set_output_state()  
     sleep(2)  

   
Lõppu lisame viivituse 2 sekundit, selleks et robotil oleks aega manööver sooritada.  

   

Paremale pööramiseks defineerime meetodi vasakule() põhjal uue vastava meetodi 

paremale(), kus liigutame 270 kraadi vastupäeva mootorit, mis asub paremal – loome 

vastava objekt m_parem = Motor(c, PORT_C).  

   

Edasi liikumiseks defineerime edasi() - liigutame mõlemaid mootoreid kaks sekundit 

päripäeva ilma piiranguta.  

  
def edasi(b):  
    m_vasak = Motor(b, PORT_B)  
   m_vasak.power = 80  
    m_vasak.mode = MODE_MOTOR_ON  
   m_vasak.run_state = RUN_STATE_RUNNING  
   m_vasak.set_output_state()  
     m_parem = Motor(b, PORT_C)  
      m_parem.power = 80  
    m_parem.mode = MODE_MOTOR_ON  
     m_parem.run_state = RUN_STATE_RUNNING  
     m_parem.set_output_state()  
     sleep(2)  
      stop(b)  

   

Lõppu lisame viivituse, mis määrab kui kaua mootorid töötavad ja siis peatame mootorid 

meetodi stop() abil (defineeritud allpool).  

   

Tagurpidi liikumiseks defineerime meetodi edasi() põhjal meetodi tagasi(), 

selleks väärtustame muutuja power mõlemale mootorile negatiivse arvuga - 

m_vasak.power = -80 ja m_parem.power = -80. 

    

Peatumiseks defineerime meetodit stop(), mis peatab mootorite töö.  

   



def stop(b):  
      m_right = Motor(b, PORT_C)  
    m_right.mode = MODE_IDLE  
      m_right.run_state = RUN_STATE_IDLE  

m_right.set_output_state()  
m_left = Motor(b, PORT_B)  
m_left.mode = MODE_IDLE  

      m_left.run_state = RUN_STATE_IDLE  
      m_left.set_output_state()  

 

Mootorite peatamiseks on sarnaselt liikuma panemisele vaja määrata mode  ja 

run_state, peatumiseks on väärtused MODE_IDLE ja RUN_STATE_IDLE.   

 

Järgnevalt loome ühenduse NXT juhtplokiga, selleks et kasutada nxt.bluesock 

moodulit,  lisame programmi algusesse rea import nxt.bluesock. Lisaks kasutame 

programmis viivitust (sleep), seetõttu lisame veel programmi algusesse rea from 

time import sleep.  

  
import nxt.bluesock  
from nxt.motor import * 
from time import sleep 

 
#siin on defineeritud liikumismeetodid 

 
kontakt = nxt.bluesock.BlueSock('XX:XX:XX:XX:XX:XX')  
if kontakt:  

juhtplokk = kontakt.connect()  
             

edasi(juhtplokk)       #alustame, sõidame edasi        
      vasakule(juhtplokk)  
      edasi(juhtplokk)            
      vasakule(juhtplokk)  
      edasi(juhtplokk)  
      paremale(juhtplokk)    #pöörame tagaotsa ette  
      tagasi(juhtplokk)  
      paremale(juhtplokk)    #pöörame õiget pidi  

      kontakt.close()  
   

Loome ühenduse juhtplokiga ning liigume vastavalt joonisel [Joonis 6 vt ülalt] kujutatud 
trajektoorile. Arvestama peab, et kasutatud LEGO Mindstorms NXT standardrobot, 
kolmerattaline Tribot, ei ole sellisel manööverdamisel täpne (eriti tagurdamisel). Seetõttu 
loeme ülesande lahendatuks, kui trajektoor meenutab nelinurka. 


