
Ülevaade LEGO Mindstorms NXT ja Python’i 
ühildumisest  
   
   
Pythonit peetakse küllalt lihtsaks keeleks ja seda on soovitatud programmeerimise 

õppimisel esimeseks keeleks traditsioonilise BASIC keele asemel. Algajatele 

programmeerijatele on Python hea oma lihtsuse, võimsuse, laiendatavuse ja loogilisuse 

pärast.  

 

Mindstorms NXT juhtploki programmeerimiseks keeles Python on loodud NXT_Python 

teek. LEGO NXT juhtplokiga saab suhelda USB ja sinihamba kaudu. Python'i 

kasutamiseks NXT juhtklotsil ei ole vaja vahetada juhtklotsi püsivara. NXT_Python on 

avatud lähtekoodiga tarkvara (Free Software Foundation's GPL license) ning toetatud on 

kõik populaarsed platvormid: Linux, Windows, Mac OS X. 

 

Allpool toodud näidetes kasutame NXT juhtplokiga suhtlemiseks sinihamba ühendust. 

Kasutusel on kaks erinevat sinihamba adapterit. Üks neist - Abe UB22S on ametlikult 

ühilduv adapter, mida müüakse ka LEGO veebipoes Mindstorms NXT tarvikuna. Teine 

adapter on Billionton GUBTCR421, mille ühilduvuse kohta pole kindlaid teateid. 

Mõlemad töö käigus proovitud sinihamba adapterit suhtlesid NXT juhtplokiga ilma 

tõrgeteta, erinevusi ei olnud märgata.  

 

Võrreldes leJOS NXJ rakendusega, ei ole NXT_Python nii põhjalik, näiteks 

NXT_Python teegis puuduvad moodulid LCD ekraanile väljastamiseks ning juhtploki 

nuppude jaoks. Lisaks sellele ei tööta  kaugusandur stabiilselt, selle põhjustab tõenäoliselt 

NXT_Python probleemid I2C protokolli siiniga ühendusel üle sinihamba. 

 

 

 
 

 



Installeerimine (Win XP)  
 

Kirjeldatud on installeerimise järjekorras vajalikud komponendid NXT_Python'i 

kasutamiseks MS Windows XP operatsioonisüsteemis. Sama juhend sobib ka 

kasutamiseks operatsiooni-süsteemis Linux, kuid Mac OS X keskkonnas sinihamba 

ühenduse tarbeks on rakendus NXT_Python Lightblue Glue. 

 

Python  

NXT_Python on soovitatud kasutada versiooni Python 2.4. Antud töös on kastuatud 

versiooni 2.4.4. 

 

PyBluez  

PyBluez on vaba lähtekoodiga tarkvara Pythoni pakend (ingl. k wrapper) sinihamba 

ühenduse kasutamiseks Pythoni programmides. Erinevalt Java leJOS NXJ’st kasutame 

Python'i puhul sinihamba ühendust, mille eeliseks on liikumisvabadus.  

 

PyUSB  

PyUSB on programmeerimiskeeles C kirjutatud Pythoni moodul, mis annab USB 

ühenduse kasutamise võimaluse Pythoni programmides. USB ühenduse tööle saamiseks 

NXT ja arvuti vahel on lisaks vaja installeerida libusb-win32 draiver ning LEGO USB 

draiver. 

 

NXT_Python  

Antud töös on kastutatud NXT_Python’i versiooni 0.7. Installeerimiseks tuleb avada 

konsool (Python Command Line) ning lahtipakitud NXT_python’i programmi kaustas 

sisestada käsk python setup.py install.  

 
 
 

 



 NXT_Python kasutamine 
 

Peatükk “NXT_Python kasutamine” 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.  

 
   



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.   

  



Puuteandur  
   

Andurite tarbeks on moodul nxt.sensor ning andurite konstruktorid on kujul 

SensoriNimi(brick, port), kus port tähistab ühte neljast võimalikust pordist – 

PORT_1, PORT_2, PORT_3 või PORT_4. Andurite mooduli kasutamiseks lisame faili 

algusesse from nxt.sensor import *.  

   

Puuteanduri tarbeks on konstruktor TouchSensor(juhtplokk, port) ning 

meetod get_sample(), mis tagastab väärtuse 1 või 0 vastavalt sellele kas puuteandur 

on alla vajutatud või mitte.  

   

Näide 2:  Modifitseerida eelmise ülesande [Näide 1] lahendust nii, et robot alustaks 

liikumist kui vajutatakse puuteandurit, teistkordsel vajutusel programm lõpetaks töö.  

   

Selleks, et kasutada puuteandurit, lisame programmi algusesse uue rea from 

nxt.sensor import *. Tõstame eelmise ülesande põhiosa while() tsükli sisse, 

see tähendab programm töötab kuni jõutakse break direktiivini. Lisame kaks 

tingimust, mis ootavad puuteanduri vajutust.  
 
...  
juhtplokk = kontakt.connect()  
while(juhtplokk):  
    if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():   
           edasi(juhtplokk)                 

...              #manööverdamine    
      if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():  
            break            #lõpp  

   

Programmi käivitamisel jääb robot ootama puuteanduri vajutust. Kui andurit tajutakse, 

algab esimese tingimuse tegevuste täitmine. Programmi lõpetamiseks on teine 

puuteanduri vajutus, siis lõpetatakse tsükli töö katkestusdirektiivi break abil . 

 

 

 

 



 

Heliandur  
   

Helirõhu mõõtmiseks on konstruktor SoundSensor(juhtplokk, port). Heli 

mõõdetakse dB või dBA mõõtühikutes. Mõõdetav vahemik on ligikaudu 30 kuni 90 dB. 

Mõõtmistulemused näitasid, et meetodi get_sample() tagastav väärtus on vahemikus 

0 kuni 1023 (helirõhu tugevus (dB) 0% kuni 100%). Mõõteviisi vahetamiseks dB ja dBA 

vahel (A-filtriga korrigeeritud helirõhu taseme mõõtmiseks) on meetod 

set_adjusted().  

Näide 3: Teha uus programm, mis käsib robotil kuulata ümbrust, vaikse heli tuvastamisel 

(väärtus üle 30) sõidab 180 kraadi edasi, tugeva heli korral (väärtus suurem kui 200) 180 

kraadi tagasi.  

 

Kasutame mootorite osas [Näide 1] defineeritud meetodeid edasi() ja tagasi(), 

kus määrame lisaks tacho_limit = 180, et piirata liikumist 180 kraadile.  

Loome while tsükli ning kolm tingimust – kaks tingimust helianduri tarbeks ning ühe 

tsüklist väljumiseks puuteanduri abil.  
import nxt.bluesock 
from time import sleep 
from nxt.motor import * 
from nxt.sensor import * 
 
#defineeri edasi(), tagas(), stop() [Näide1] 
 
kontakt = nxt.bluesock.BlueSock('XX:XX:XX:XX:XX:XX') 
if kontakt: 

juhtplokk = kontakt.connect() 
while(juhtplokk):  

      if (SoundSensor(juhtplokk, PORT_2).get_sample()>30):   
             edasi(juhtplokk)  
       if (SoundSensor(juhtplokk, PORT_2).get_sample()>200):   
            tagasi(juhtplokk)  
     if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():  
        break  
 
NXT robot jääb tänu while tsüklile kuulama ümbrust seni, kuni tajub puuteanduri 

vajutust, mis lõpetab tsükli töö. Kui helianduri tagastatud väärtus on 31 kuni 200, 

kasutame meetodit edasi(). Kui helianduri tagastatud väärtus on suurem kui 200, 

kasutame meetodit tagasi(). 



     
Valgusandur  
   

Valguse tugevuse mõõtmiseks on konstruktor LightSensor(juhtplokk, port). 

LED valgustuse (vaikimisi sisselülitatud) väljalülitamiseks on meetod 

set_illuminated (valgusandur, active), kus active väärtus saab olla 0 

või 1. Kui valgust kiirgav LED on välja lülitatud, mõõdetakse valguse tugevust ruumis. 

Kui valgust kiirgav LED on sisse lülitatud, siis saab mõõta pinnalt tagasi peegeldunud 

valguse intensiivsust. Väljastatav tulemus on vahemikus 0 kuni 1023.  

Näide 4: Aseta lauale NXT roboti (valgusandur suunatud alla) ette valge paber. Kirjutada 

programm, mis paneks roboti liikuma edasi, seni kuni valgusandur tajub valget paberit.  

 

Kõigepealt tuleks määrata valgusanduri valge paberi tagastatav väärtus (muutuja valge). 

Seejärel loome while tsüklisse tingimused, mis kasutavad seda väärtust. Edasi 

liikumiseks kasutame mootorite osas [Näide 1] defineeritud meetodit edasi() ja 

stop().  

 
import nxt.bluesock  
from time import sleep  
from nxt.sensor import *  
from nxt.motor import *  
def edasi(b):  #defineerida edasi() ja stop esimese näite põhjal 
[Näide1] 
      ...  
      sleep(0.5) #viivitus väiksemaks, et mõõtmine toimuks tihedamalt 
      stop(b)  
def stop(b):          

...  
kontakt = nxt.bluesock.BlueSock('XX:XX:XX:XX:XX:XX')  
if kontakt:  
      juhtplokk = kontakt.connect()  
      print 'Aseta anduri alla valge paber...ootan 5 sekundit'  
      sleep(5)  
      valge = LightSensor(juhtplokk, PORT_3).get_sample() #määrame 
valge 
      print 'Valge:', valge    
      print 'kaivitan programmi 5 sekundi parast'  
      sleep(5)  
      while(juhtplokk):  
            if (LightSensor(juhtplokk, PORT_3).get_sample()<valge-20):  
             edasi(juhtplokk)  
            if (LightSensor(juhtplokk, PORT_3).get_sample()>valge-20):  
                break  



   
Selleks, et kiiremini pidama saada kui valgusandur tajub valget paberit, muudame 

edasi() meetodis sleep() väärtuseks pool sekundit (0.5), siis mõõdetakse while 

tsüklis iga poole sekundi taga valguse intensiivsust. Mõõtetulemuse võrdlemisel jätame 

sisse mõõtevea võimaluse (valgus-20).  

   

 

Kaugusandur  
   

Kauguse mõõtmiseks objektist on kaugusandur, konstruktoriga 

UltrasonicSensor(b, port). Ultraheliandur suudab märgata objekti vahemaal 

0-255 cm, veaga +/- 3 cm. Tema vaateväli on ligikaudu 30°.  

 

Näide 5: Kirjutada uus programm, mis valvaks 40 cm laiust ala enda ees. Juhul kui 

objekt satub roboti valvatavale alale tagastatakse konsooliaknasse objekti kaugus 

ultraheliandurist.  

 
import nxt.bluesock  
from nxt.sensor import *  
         
kontakt = nxt.bluesock.BlueSock('XX:XX:XX:XX:XX:XX')  
   
if kontakt:  
    juhtplokk = kontakt.connect()  
    while(juhtplokk):  
          k = UltrasonicSensor(juhtplokk, PORT_1).get_sample()  
           if (k<40):  
                 print 'Kaugus Andurist: ', k  
           if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():  
                  break  

 
Loodud while tsükkel kestab seni, kuni tajutakse puuteanduri vajutust. Konsooliaknasse 

väljastatakse pidevalt uuendatav kaugus sensorist, kui objekt on lähemal kui 40 cm. 

 

 

 

 



 

Heli  
   

Helitoonide mängimiseks on meetod play_tone(frequency, duration), kus 

frequency on helitooni sagedus hertsides (arvestada, et kuuldava heli sagedus on 

vahemikus 20-20 000 Hz) ning duration on tooni kestvus millisekundites.  

Näide 6:  Modifitseerida eelmist programmi [Näide 5] nii, et puuteanduri vajutuse ning 

ultraheli anduri objekti kaugusanduri tsooni sattumisel väljastab juhtplokk erinevad 

helitoonid.  

 
if (k<40):  

            play_tone (5000, 500)  
print 'Kaugus Andurist: ', k  

       if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():  
            play_tone (100, 500)  

break  

   
Objekti sattumisel kaugusanduri jälgitavale alale (40cm) väljastatakse toon 5000Hz poole 

sekundi jooksul. Kui tajutakse puuteanduri vajutust, väljastatakse poole sekundi jooksul 

madal toon sagedusel 100Hz.  

   

 



Näiteülesanne kasutades NXT_Python’it  
 

Ülesande nimi:  Koolikoti otsija  

Tase: Keskmine 

Eesmärgid:  Muutujate, tsüklite, konstruktorite ja tingimusdirektiivide kasutamine 

Python'is. 

 

Ülesande täitmiseks vajalikud tarvikud:    

• Robot: Standard LEGO Mindstorms NXT Tribot robot - valgusandur eesosas, 

suunatud ette ning puuteandur taga. Kasutatud pordid: mootorid portides B ja C, 

kaugusandur: port 1, heliandur: port 2, valgusandur: port 3, puuteandur: port 4  

• Muud tarvikud: Tumedate seintega tuba ja hele koolikott  

 

Ülesande kirjeldus:     

Tumedate seintega toas on seina ääres hele koolikott. Programmeerida robot selliselt, et 

mistahes ruumi punktis alustades leiaks ta musta koolikoti. 

 

 
Joonis 7. Otsimise põhimõte - sõidame otse, jõudes seinani, robot tagurdab ja keerab 

paremale. Alustame programmi algusest, seni kuni leiame heleda koti. 

 

Programmi koostamisjuhend: 

Defineerida moodulid edasi(), tagasi(), paremale(), stop(), mis 

võimaldaksid robotil manööverdada [Mootorid, Näide 1]. Luua kontakt robotiga läbi 

sinihamba. Seejärel tuleb määrata koolikotilt peegeldunud valguse intensiivsus. Näiteks 

asetada robot enne programmi käivitamist koti ette, programmi käivitades mõõdetakse 



valguse intensiivsus ja salvestatakse see muutujasse kott [Valgusandur, Näide 4]. Luua 

while tsükkel, mis hakkab tööle näiteks 10 sekundit peale valguse intensiivsuse 

määramist, et jõuaks roboti tõsta soovitud kohta ruumis. While tsükli sees kirjeldada 

tingimusdirektiivid if - kaugusanduri, valgusanduri, helianduri ja puuteanduri tarbeks. 

Kaugusandurile lisada  kaks tingimust – kui objekti ei ole 25 cm raadiuses, liikuda otse 

edasi ning tagurdada kui objekt on lähemal kui 26 cm ja keerata paremale. Teise 

tingimuse all tuleks kontrollida ka valgusanduri näitu, selleks lisada kaugusanduri teise 

tingimuse alla valgusanduri tingimus, kas valguse intensiivsus on suurem kui muutuja 

kott - 10 väärtus (lahutame 10 arvestades võimalikku mõõteviga). Kui valguse 

intensiivsus on õige, lõpetame tsükli töö.  

Lisame veel kaks tingimusdirektiivi eriolukordade tarbeks: puuteandurile, juhuks kui 

robot tagurdab millegi otsa ning helianduri, mille abil võime programmi töö lõpetada 

(näiteks käteplaksu abil) kui robot kinni jääb. 

   
Võimalikud probleemid:    

Liigutame mootorit edasi ja tagasi poole sekundi kaupa, et kaugus- ja valgusandur 

kontrolliks mõõdaksid võimalikult tihti ümbrust. Arvestama peab, et valgusandur ei ole 

alati täpne, seinte ja koti toonierinevus peaks olema võimalikult suur. Programm võib 

lõpetada töö, kui sõidame helianduriga millelegi vastu, seetõttu määrata programm 

reageerima helianduri tingimus-direktiivis küllaltki valju heli peale. Kaugusandur võib 

mõnikord tõrkuda (NXT_Python’i viga), kuid seda juhtub harva programmi töö ajal, 

pigem ühenduse loomise hetkel. Lisaks tuleb arvestada, et kaugusandur asub roboti peal 

ning mõõdab umbes 20 cm kõrgusel, madalaid objekte ei märgata. 


