
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. 



Lahendus	  -‐	  koolikoti_otsija.py	  
 
# -*- coding: cp1252 -*-         #impordime cp1252, et kasutada 
täpitähti 
import nxt.bluesock 
from time import sleep 
from nxt.motor import * 
from nxt.sensor import * 
 
def edasi(b):                    #defineerime meetodi edasi liikumiseks 
     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(0.5)                 #korraga liigume pool sekundit 
      stop(b) 
def stop(b):                     #defineerime meetodi mootorite 
peatamiseks 
      m_vasak = Motor(b, PORT_B) 
     m_vasak.mode = MODE_IDLE 
      m_vasak.run_state = RUN_STATE_IDLE 
      m_vasak.set_output_state() 
      m_parem = Motor(b, PORT_C) 
      m_parem.mode = MODE_IDLE 
      m_parem.run_state = RUN_STATE_IDLE 
      m_parem.set_output_state() 
def tagasi(b):                   #defineerime meetodi tagasi 
liikumiseks 
      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(0.5)                 #korraga liigume pool sekundit 
      stop(b) 
def paremale(b):                 #defineerime meetodi paremale 
pööramiseks 
      m_parem = Motor(b, PORT_B) 
      m_parem.power = -80 
      m_parem.mode = MODE_MOTOR_ON 
      m_parem.run_state = RUN_STATE_RUNNING 
      m_parem.tacho_limit = 270  #pöörame mootorit 270 kraadi 
      m_parem.set_output_state() 



 
 
#otsime seadme aadressiga "00:16:53:06:E2:56" 
kontakt = nxt.bluesock.BlueSock('00:16:53:06:E2:56') 
if kontakt: 
     juhtplokk = kontakt.connect()   #ühendame seadme 
      print 'Aseta valgusanduri seina ette...ootan 10 sekundit' 
      sleep(10)                     

 
#määrame koti valgusintensiivsuse 

      kott = LightSensor(juhtplokk, PORT_3).get_sample()   
      print 'Kott:', kott 
      juhtplokk.play_tone(500, 500) 
      print 'alustan programmiga 10 sekundi parast' 
      sleep(10) 
      while(juhtplokk):              
            
      #määrame kauguse objektist 
      k = UltrasonicSensor(juhtplokk, PORT_1).get_sample() 
            
      #kui objekt on kaugemal kui 25 cm, liigume edasi 
      if (k > 25): 
           edasi(juhtplokk)  
            
      #kui objekt on lähemal kui 25 cm, kontrollime valgusandurit 
      if (k < 26): 
            sleep(0.5)    
       #Kas peegeldunud valguse intensiivsus 
       #on suurem, kui kott-10 (lahutame 10, juhuks kui 
mõõteviga)  
             

if (LightSensor(juhtplokk, PORT_3).get_sample()>kott-10): 
           #kui tingimus täidetud, lõpetame tsükli töö  

                 juhtplokk.play_tone(1000, 500) 
                 print "kott leitud" 
                 break             
                
            #kui valgusanduri väärtus ei vastanud tingimusele, 
tagurdame 
            #ja pöörame paremale 
            tagasi(juhtplokk) 
            paremale(juhtplokk)     
            
            #kui puuteandur vajutatakse, liigume edasi ja pöörame 
paremale  
            if TouchSensor(juhtplokk, PORT_4).get_sample():   
                edasi(juhtplokk) 
                paremale(juhtplokk)   
            
            #kui heliandur tajub kõrgemat heli kui 300 (u. 30%),    
  #lõpetame tsükli töö 
            if (SoundSensor(juhtplokk, PORT_2).get_sample()>300): 
                juhtplokk.play_tone(100, 500) 
                print "lõpetan helianduri tõttu" 
                break 


