
Valgusandur [Light Sensor] 
Valguandur mõõdab valguse tugevust ruumis ja ka pinnalt tagasipeegeldunud 
valguse intensiivsust. Valgusandur annab valmisehitaud robotile "nägemise". Kah-
juks võib aga öelda, et see andur on nii öelda värvipime, sest värve see eristada ei 
suuda.  See küll suudab mõõta mõnelt värviliselt pinnalt tagasipeegeldunud 
värvuse tugevust, sest erinevad värvid peegeldavad valgust erinevalt, kuid värvusi 
see andur iseenesest eristada ei suuda. Milline valgusandur välja näeb on näha 
pildilt 1. 

 
Pilt 1. Valgusandur 

 
Valgusanduris on kaks LED-i, millest üks kiirgab valgust ja teine võtab valgust 
vastu. Vaata Pilti 2.  

 

Pilt 2. Valgusanduri LED-id 



Valgust kiirgav LED on võimalik välja lülitada, selle tulemusel töötab ainult 
valgust vastuvõttev LED, mis mõõdab valguse tugevust ruumis. Kui valgust 
kiirgav LED on sisse lülitatud, siis saab paremini mõõta pinnalt tagasi peegeldu-
nud valguse intensiivsust. Vaata Pilti 3.  
 

 

Pilt 3. Valgusanduri poolt saadetud valguse tagasipeegeldumine pinnalt 
 

Valgusandur saadab lugemi juhtimisplokki, kus näidatakse anduri poolt saadetud 
tulemust protsentides, mida tugevam valgus, seda suurem protsent. 
 
Vagusanduri kasutusvõimalused 
Valgusanduriga saab mõõta ruumi valgustatust. Seda andurit saab kasutada erine-
vate ülesannete puhul, kus robot peab jälgima ruumi valgustugevust. Valgusandur 
on üsna tundlik, see suudab tuvastada juba väga nõrga valguse, näiteks küünla te-
kitatud valguse pimedas toas. Seda küll vaid tingimusel, et valgusandur on valgus-
allikale küllalt lähedal. Mida lähemal valgusandur, kas valgusallikale või pinnale 
on, seda paremini ta suudab valgustugevust mõõta.  Lisaks saab selle anduriga ka 
jälgida pinnalt tagasi peegeldunud valguse intensiivsust. Mida paremini peegeldab 
valgust objekt, seda kaugemalt suudab valgusandur seda jälgida. Valgusandur suu-
dab valgelt pinnalt tagasipeegeldunud valgustugevust mõõta umbes kuni 15 cm 
kaugusel asuvalt objektilt. Mida halvemini pind peegeldab, seda lähemal peab see 
olema valgusandurile, saamaks täpsemaid tulemusi. Vaata graafikut 1, kus on näi-
datud kui kaugelt suudab valgusandur erinevaid värve tuvastada. Graafikult 1 on 
ka näha, et mida kaugemal on pind, seda nõrgemaks muutub valgusanduri lugem.  



 

Graafik 1. Valgusanduri tundlikkus värvidele erineval kaugusel.  

Valgusandurit kasutadas on võimalik tagada see, et robot suudab sõita näiteks 
mööda musta joont. Sellise ülesande puhul tuleb tagada, et värviandurandur oleks 
pinnale võimalikult lähedal. Robot käitub järgnevalt. Valgusandur jälgib pinnalt 
tagasi peegeldunud valgust, kui robot on joone peal, siis on valgustugevus nõrgem, 
sest must värv ei peegelda valgust tagasi. Kui robot kaldub joonelt välja, siis 
valgustugevus tõuseb märkimisväärselt, sest valge värvus peegeldab väga hästi 
valgust. Valgusanduri lugem edastatakse NXT juhtimisplokki ja selle peale robot 
korrigeerib oma liikumissuunda nii, et ta püsiks mustal joonel.  Tähtis on teada ka 
seda, et kui objekt või pind panna anduri vastu, nii et valgust vastuvõttev LED on 
kaetud, siis ei saa valgusanduriga õigeid tulemusi, sest valgus ei jõua valgusandu-
risse õigesti, isegi siis kui valgustkiirgav LED on sisse lüli tatud, sest valgus mitte 
ei peegeldu pinnalt tagasi vaid kumab läbi anduri konstruktsiooni valgust vastu-
võtvasse LED'i. Seega kui pind on vastu andurit siis valgusanduri töö on häiritud. 
Samuti on oluline teada, et andur ei suuda ära tunda erinevaid värve, see suudab 
ainult mõõta valgustugevust ruumis ja pinnalt tagasipeegeldunud valguse tugevust. 
 


