
NXT_Python kasutamine 
 

Antud materjal eeldab Python’i programmeerimiskeele tundmist algtasemel. Lahendustes 

on kasutatud Mindstorms NXT Tribot robotit koos standardkomplekti kuuluvate 

anduritega: heli-, kaugus-, puute- ja valgusandur.  

 

 

„Tere Maailm“  
   

Eeldame, et NXT_Python on installeeritud korrektselt. Testimiseks kirjutame ja 

jooksutame esimese programmi – traditsioonilise „Tere Maailm”. Selle programmi 

eesmärk on luua ühendus NXT juhtplokiga läbi sinihamba ning väljastada 

konsooliaknasse ülevaate juhtploki andmetest. „Tere Maailm” programmi loomisel on 

kasutatud näiteid NXT_Python projekti veebileheküljelt. 

 

NXT juhtploki leidmiseks on moodul nxt.locator, mis sisaldab meetodit 

find_one_brick(host, name), kus host tähistab juhtploki MAC-aadressi ning 

name juhtklotsi nime. See meetod üritab luua ühendust kõigepealt läbi USB kaabli ning 

seejärel läbi sinihamba. Lisame programmi algusesse rea import nxt.locator, mis 

võimaldab kasutada klassi locator, mille abil otsime NXT juhtklotsi. 

 

Loome uue objekti kontakt, mis loob kontakti esimese ettejuhtuva NXT juhtplokiga. 

Lisaks loome tingimuse - kui juhtplokk on leitud, siis loome ühenduse meetodi 

connect() abil.  

   
import nxt.locator  
   
kontakt = nxt.locator.find_one_brick()  
if kontakt:  

juhtplokk = kontakt.connect()  

   



Nüüd saame väljastada juhtploki andmeid meetodiga get_device_info(), mis 

väljastab seadme nime, aadressi, signaali tugevuse ning vaba mälu (baitides). Kasutame 

Python’i standardkäsku print, et väljastada info konsooliaknasse.  

   
import nxt.locator  
   
kontakt = nxt.locator.find_one_brick()  
if kontakt:  

juhtplokk = kontakt.connect()  
      nimi,aadress,signaal,vabamalu = juhtplokk.get_device_info()  
      print ' Tere mina olen  %s' % nimi  
      print ' Minu aadress on:  %s' % aadress  
      print ' Signaali tugevus:  %s' % signaal  
      print ' Vaba mälu:  %s'  % vabamalu  
      kontakt.close()  

   
Ühenduse lõpetamiseks kasutame meetodit close(). 

   

Kui kasutame ainult ühte NXT juhtplokki, siis on efektiivsem ja kindlam seadme 

otsimise asemel ühenduda ühe  kindla seadmega, defineerides seadme aadressi. Selleks 

on moodul nxt.bluesock ning meetod BlueSock(host), kus host on seadme 

MAC-aadress (Media Access Control address) kujul XX:XX:XX:XX:XX:XX. NXT 

juhtploki aadressi leiab seadme menüüs: Settings > NXT Version > ID. Sellisel juhul 

muudame programmi algust, locator klassi asemel kasutame bluesock klassi.  

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

   
Kasutades MAC-aadressi saame luua ka mitu ühendust:  
...  
kontakt1 = nxt.bluesock.BlueSock('XX:XX:XX:XX:XX:XX')  

kontakt2 = nxt.bluesock.BlueSock('YY:YY:YY:YY:YY:YY')    
... 
Tänu mitmele ühendusele, saame samaaegselt kontrollida mitut NXT juhtplokki.  

   

Järgnevalt kirjeldame lähemalt põhilisi NXT_Python mooduleid. Samuti toome iga 
mooduli kirjelduse juures välja ka näite selle kasutamisest. Alustame enimkasutatud 
moodulist, mis võimaldab NXT robotil liikuda. 


