
Näiteülesanne kasutades LeJOS NXJ'i  
 

Ülesande nimi:  Koolikoti otsija  

Tase: Keskmine 

Eesmärgid:  Muutujate, tsüklite, konstruktorite ja tingimusdirektiivide kasutamine Javas. 

 

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 

[Lisa 1: Pilt kasutatud robotist].  

• Muud tarvikud: Heledate seintega tuba ja must koolikott. 

 

Ülesande kirjeldus:     

Heledas toas on seina ääres must koolikott, programmeerida robot selliselt, et mistahes 

ruumi punktis alustades otsib robot seina ääri seni, kuni leiab musta koolikoti. [Joonis 5] 

 

 
Joonis 5. Otsimise põhimõte - sõidame otse, jõudes seinani, robot tagurdab ja keerab 

parema-le. Alustame programmi algusest, seni kuni leiame musta koti. 

 

Programmi koostamisjuhend:  

Klassi ValgusAndur all defineerida kaks meetodit – main ja kalibreeri. Meetodi 

kalibreeri(LightSensor valgus) abil kalibreerime valgusanduri, määrates 

musta ja valge pinna [2.2.9 Valgusandur, Näide 7]. Peameetodis main loome 

konstruktorite abil uued objektid valgus-, puute-, kaugus- ja helianduri tarbeks. Kasutame 



eelnevalt defineeritud abimeetodit kalibreeri valgusanduri kalibreerimiseks. 

Seejärel loome while tsükli, mille all kirjeldame kaks tingimus-direktiivi if – Objekt 

on kaugemal kui 23 cm, objekt on lähemal kui 24 cm. Kaugusanduri tingimuse, lähemal 

kui 24 cm, alla kirjeldame lisaks veel kaks tingimusdirektiivi – kas valgus on heledam 

kui 4 või tumedam kui 5 (must on peale kalibreerimist 0 ja valge 100). Juhul kui valgus 

on tumedam kui 5, lõpetame programmi töö ja väljastame ekraanile teksti „Kott leitud”. 

Teisel juhul, kui valgus on heledam, tagurdame ja keerame paremale.  

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 kusagile kinni jääb. 

 

 

Võimalikud probleemid: 

 

Valgusandur ei ole täpne ning võib juhtuda, tagastatavad lugemid võivad vahepeal teha 

kõrvalekaldeid. Tuleb arvestada, et kaugusandur asub roboti peal ning mõõdab umbes 20 

cm kõrgusel, madalaid objekte ei märgata. Tuleks lülitada valgusanduri LED valgustus 

sisse (valgus.setFloodlight(true)), kuna katsed näitasid, et nii on värvide 

eristamine täpsem.  



Lahendus	  -‐	  koolikoti_otsija.java	  
 
import lejos.nxt.*; 
 
public class Otsija { 
         

//abimeetod valgusanduri kalibreerimiseks 
     public static void kalibreeri(LightSensor valgus) throws 
Exception{ 
           LCD.drawString("m22ra valge:", 0, 0);//alustame 
kalibreerimist 
            Button.ENTER.waitForPress();      //ootame ENTER nupu 
vajutust       
            valgus.calibrateHigh();               //määrame valge 
            LCD.drawInt(valgus.readValue(), 0, 1);//väljastame 
ekraanile 
            //ootame 2 sekundit ja puhastame ekraani 

Thread.sleep(2000);                                        
        LCD.clear();            
      LCD.drawString("m22ra must:", 0, 0);                      

            Button.ENTER.waitForPress();                  
            valgus.calibrateLow();              //määrame musta 
            LCD.drawInt(valgus.readValue(), 0, 1);  
            Thread.sleep(2000); 

      //kalibreerimine valmis  
            LCD.clear();                                           
            LCD.drawString("Alusta programmiga?", 0, 0);  
            LCD.drawString("vajuta Enter", 0, 1);  
            Button.ENTER.waitForPress();  

      //peale nupuvajutust ootame 1 sekund ja 
            //puhastame ekraani 

      Thread.sleep(1000);                      
      LCD.clear();        

        } 
         

  //peameetod 
        public static void main (String[] args) throws Exception { 
          //uus valgusandur 
            LightSensor valgus = new LightSensor(SensorPort.S3);       
                //uus kaugusandur  
            UltrasonicSensor Kaugus = new 
UltrasonicSensor(SensorPort.S1);              //uus puuteandur    
            TouchSensor touch = new TouchSensor(SensorPort.S4);       
                //uus heliandur  
            SoundSensor sound = new SoundSensor(SensorPort.S2);       
      
 

//vastavalt vajadusele lülitame lisavalgustuse sisse või 
//välja(true/false) 
valgus.setFloodlight(false);                               
         

      //kasutame abimeetodit kalibreerimiseks     
            kalibreeri(valgus);                                       
                     
           //while tsükkel  



           while (true) { 
            //kui objekt on kaugemal kui 23 cm 
             if(Kaugus.getDistance()>23){                 
                  //liigume edasi 
                  Motor.B.forward(); 
                  Motor.C.forward(); 
             } 
             //kui objekt on lähemal kui 24 cm 
             if(Kaugus.getDistance()<24){ 
                //peatame mootorid 
                Motor.B.stop(); 
                Motor.C.stop(); 
                Thread.sleep(1000); 
             //kui peegeldunud valguse intensiivsus on väiksem kui 5  
                if(valgus.readValue()<5) { 
                    //lõpetame while tsükli töö 
                    LCD.drawString("Kott leitud", 0, 0); 
                    Sound.playTone(1000, 1000, 50);  
                    Button.waitForPress(); 
                    break; 
                } 
              //kui peegeldunud valguse intensiivsus on suurem kui 4  
                if(valgus.readValue()>4){   
              //tagurdame 1 sekund  ja pöörame paremale 0,3 sekundit 
                    Motor.B.backward(); 
                    Motor.C.backward(); 
                    Thread.sleep(1000); 
                    Motor.C.stop(); 
                    Thread.sleep(300);     
                    Motor.B.stop();      
                } 
             }//lähemal kui 24 cm tingimuse lõpp             

             
            //kui helitugevus on suurem kui 50%, lõpetame tsükli töö 
             if(sound.readValue()>50){          
                  LCD.drawString("heliandur", 0, 0); 
                  Sound.playTone(100, 1000, 50);   
                  Motor.B.stop(); 
                  Motor.C.stop(); 
                  Button.waitForPress(); 
                  break; 
             }  
          //kui tagurdame millelegi otsa, pöörame paremale 0,2 sekundit 
             if(touch.isPressed()) { 
                  Motor.B.stop(); 
                  Motor.C.stop(); 
                  Thread.sleep(500); 
                  Motor.C.forward(); 
                  Thread.sleep(200);         
                  Motor.C.stop();  
              }//puuteandur 
          }//while tsükkel 
       }//peameetod 
}//Otsija klass 


