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Sissejuhatus VEX IQ
programmeerimisse ROBOTC keeles
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 Repeat (kordus)
 Repeat Forever (lõputu kordus)

19 Repeat Until (kordus kuni) - tsükkel:
     getMotorEncoderValue (mootori pöördeandur)
20    getTimerValue (taimer)
21    getDistanceValue (kaugusandur)

Alustamine

Sissejuhatus  
programmeerimisse

ROBOTC graafilise keele  
programmeerimiskäsud

22    getJoystickValue (juhtpult)

 

   getTouchLEDValue (puute-LEDi väärtus)

 

   getGyroValue (güroandur)

 

   getBumberSensorValue (põrkeandur)

23 While (eelkontrolliga) - tsükkel

 

 

   getGyroValue (güroandur)

25 If (kui - siis) - tingimuslause

 

   if - else (kui ei ole - siis) - tingimuslause

26 Wait Until (oota kuni) - ootamiskäsk

 

   getJoystickValue (juhtpult)

27 Lihtsate tegevuste programmeerimine
28 Mootori juhtimine
29 Juhtpuldi kasutamine
30 Probleemid programmi kompileerimisel 

või paigaldamisel?

© 2015 Robomatter Inc. - Sissejuhatus VEX IQ programmeerimisse - Ver.1.0 Step Systems Oy

24    getMotorEncoder (mootori pöördeandur)

   getBumperValue (põrkeandur)



Frequently Asked Questions

Enne alustamist
 ► Mida tuleb teha enne VEX IQ programmeerimise alustamist?

          Vaata “Kontrollnimekiri”, lk 4

 ► Missugune on ROBOTC graafiline keel?
Vaata ”ROBOTC graafiline programmeerimiskeel”, lk 5.

 ► Kuidas peaks robot olema seadistatud?
Vaata “Standardmudeli mootorite ühendamine”, lk 6.
Vaata “Juhtmevaba ühenduse loomine”, lk 9.

 ► Mis on püsivara ja tarkvara vahe?
Vaata “VEX IQ püsivara uuendamine”, lk 7.
Vaata “Graafilise programmeerimise mooduli paigaldamine VEX IQ ajusse”, lk 8.

 ► Kuidas laadida programm roboti ajusse?
Vaata “Autonoomne vs juhtpuldiga juhitav programm”, lk 10.
Vaata “Veaotsing”, lk 11.

Programmeerimine
 ► Kuidas luua oma esimene programm?

Vaata “Kuidas luua uus programm?”, lk 12.
 ► Kuidas kirjutada oma esimest programmi?

Vaata “Kuidas kirjutada ROBOTC graafilist programmi?”, lk 13.
 ► Kuidas programm salvestada?

Vaata “Kuidas programmi salvestada ja taasavada?”, lk 14.

 ► Salvestan programmi autonoomsele robotile, kuid programm satub TeleOp kausta? 
   Vaata “Autonoomne vs juhtpuldiga juhitav programm”, lk 10

 ► Kui minu programmis on vead?
        Vaata “Kuidas programmi muuta”, lk 15. 

 ► Milliseid käske saab graafilises programmeerimiskeeles kasutada?
Vaata “ROBOTC graafilise keele programmeerimiskäsud”, lk 16.

 ► Kuidas näha, mismoodi näeb ROBOTC graafiline programmeerimine välja?
Vaata “ROBOTC graafiline programmeerimiskeel”, lk 5.

Näidisprogrammid proovimiseks
 ► ROBOTC graafilised näidisprogrammid leiad: 
Menüüvalik File > Open sample programs.
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ROBOTC graafiline programmeerimiskeel on loodud võimalikult intuitiivseks. Alates lk 16 leiad 
näidiseid programmidest, mida soovitatakse kasutada programmeerimise õppimisel.

  

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

© 2015 Robomatter Inc. - Sissejuhatus VEX IQ programmeerimisse - Ver.1.0 Step Systems Oy



Vii läbi need tegevused enne roboti kasutusele võtmist:
Laadi nii VEXI IQ roboti aju kui ka juhtpuldi akud  
Niimoodi saad hakata robotiga kohe peale selle valmis ehitamist mängima.

Ehita oma robot õigesti  
Graafiline ROBOTC kasutab roboti nii vasaku kui ka parema mootori poole pöördumisel 
vaikimisi kindlaid porte: parema poole mootor tuleb ühendada porti 6 ning vasaku poole 
mootor porti 1. Kuigi ROBOTC võimaldab kasutada mootorite jaoks ükskõik, missuguseid 
porte, soovitame algajail kasutada vaikimisi määratud seadeid. Vaata lk 6. 

Uuenda seadme püsivara (firmware) 
Vaata lk 7.

Laadi alla ja paigalda graafiline ROBOTC  
Kasuta uusimat versiooni, mille saad aadressilt www.robotc.net 

Kontrolli, et juhtmevaba ühendus töötab
Vaata lk 9.

Testi robotit lihtsa programmiga 
Vaata lk 10: Autonoomne vs juhtpuldiga juhitav programm

Kui kasutad seda juhendit klassis, siis ole valmis lastele näitama, kuhu ja 
kuidas saavad nad programmid salvestada.
See on oluline, sest lapsed võivad unustada, kuhu nad oma töö salvestasid. Juhenda
neid, näiteks töölauale kausta tegema jne. Vaata lk 14.

Loo tööala  
Robotid võivad käituda ootamatult ning seepärast on ruumi nende testimiseks vaja
arvestada varuga.

Head pealehakkamist!
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Kontrollnimekiri

Vali Motors and Sensors Setup - aknast see robot, mida kasutad, näiteks Clawbot
Vaata lk 12.
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Mis on ROBOTC graafiline programmeerimiskeel  
VEX IQ robotile ja milleks seda kasutatakse?

Graafiline ROBOTC on algajaile mõeldud kergelt kasutatav programmeerimiskeel, kus käske saab
hiirega programmiks kokku lohistada. Kuigi ROBOTC põhineb programmeerimiskeelel C, ei pea 
õpilased tundma C süntaksit. Oskuste kasvades on võimalik hõlpsalt edasi minna tekstipõhisele
programmeerimisele. Samuti on kerge vaadata graafiliselt loodud programmi ehtsa C-programmina.

Graafiline ROBOTC          ROBOTC NL          ROBOTC

Graafilise kasutusliidese eesmärk on tuua 
õpilased kiiresti programmeerima ning aidata
neil mõista programmeerimise aluseid ning
võimalusi.

Graafiline ROBOTC

ROBOTC NL võimaldab õpilastel robotit paremini 
juhtida ning lisab programmeerimisvõimalusi. 
Selles keeles kasutatakse käske ja süntaksit, 
sarnaselt “päris” C-ga, kuid õpilased ei pea veel 
programmeerimiskeele reegleid täiuslikult valdama.

ROBOTC Natural (”loomulik” keel)

Täismahuline ROBOTC annab õpilasele roboti 
võimaluste üle täieliku kontrolli. Samuti omandab
õpilane selles faasis standardse C-keele.

ROBOTC

Muuda graafiline kood ROBOTC-koodiks

Nägemaks graafilist koodi otse tekstilise ROBOTC koodina
tee nii: 

• Vali menüü View
Salvesta graafilise ROBOTC programm

• Vali Convert Graphical File to Text
(teisenda graafilise ROBOTC fail tekstiliseks programmiks)

OLULINE: Teisendada saab vaid graafilist ROBOTC programmi
tekstiliseks programmiks, kuid mitte vastupidi.
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ROBOTC graafiline programmeerimiskeel
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 VEX IQ ehitusjuhised on saadaval ka
internetiaadressil www.vexrobotics.ee

Palun ühenda graafilist ROBOTC-d kasutades roboti mootorid
alati portidesse 1 ja 6 nii, nagu allpool näidatud. See on vajalik

näidisprogrammide korrektse töö tagamiseks.

6
 

Ühenda porti 6

Ühenda porti 1

 

Standardmudeli mootorite ühendamine
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VEX IQ püsivara uuendamine
http://www.vexrobotics.com/vexiq/software/firmware

Oluline: Uuendades VEX IQ roboti aju püsivara, uuenda samal 
ajal ka kõikide lisaseadmete püsivara (ühenda seadmed
uuendamise ajaks aju külge ja järgi juhiseid). 

Paigalda VEX IQ püsivara uuendusprogramm
1. Laadi püsivara uuendamise programm järgmiselt lingilt:

2. Salvesta programmi installeerimisfail, käivita see ning anna vajadusel luba programmi 
paigaldamiseks. Ühenda roboti aju USB kaabli abil arvuti külge, käivita see ning oota, kuni 
Windows seadmedraiverid paigaldab. Lülita aju välja ja korda protsessi üks kord, et olla kindel
draiverite installeerimises.

Linkki:  http://www.vexrobotics.com/vexiq/software/firmware 
 

Püsivara uuendamine: 3 lihtsat sammu!

1 Ühenda kõik nutiseadmed roboti
aju külge ning seejärel ühenda 
roboti aju USB kaabli abil  arvutiga.

2 Lülita roboti aju sisse, 
vajutades sellel -nuppu.

3 Käivita VEX IQ Firmware 
Updater programm ning vali
Update all components.
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Kõik VEX IQ Smart seadmed (roboti aju, mootorid, andurid ja juhtpult) 
sisaldavad mikrokontrollerit, milles on püsivara (firmware). Kõikide nende 
seadmete püsivara tuleks regulaarselt uuendada. Oluline on tagada, et kõigi
kasutuses olevate seadmete püsivara versioon oleks sama, sellisel moel
on tagatud seadmete omavaheline koostoimimine.

 

VEX IQ püsivara uuendamine

Roboti püsivara uuendamise vajaduse selgitamiseks külasta
Innovation First VEX IQ netilehekülge. Soovitatav on liituda
uudiskirjaga, et saada püsivara uuenduste teavet koheselt.
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Eelnevalt peab arvutisse olema paigaldatud ROBOTC. 

1. Ühenda USB juhe arvutiga.
2. Ühenda USB juhtme mikro-USB ots roboti ajuga.
3. Arvutis on kaks ROBOTC programmi. Ava neist graafiline ROBOTC (ROBOTC Graphical)
4. Vali menüü alt “Firmware Download” (püsivara paigaldus) ning püsivara lisamoodul paigaldatakse.

Programmeerimisport

Vajad järgnevat:

• Roboti aju, millega on ühendatud laetud aku ning raadiomoodul
• VEX juhtpult, milles on raadiomoodul ja laetud aku
• VEX USB juhe.

1.  Ühenda USB
    juhe arvutiga 

2.  Ühenda mikro-
     USB roboti 
     aju külge
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Vajuta Firmware 
Download nupule
ja graafilise  
programmeerimise
moodul paigaldatakse 
VEX IQ ajusse.

3.  Ava graafiline
     ROBOTC

4.

 

Graafilise programmeerimise mooduli paigaldamine
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Tähiste selgitused.

Vajad järgnevat:

• Roboti aju, milles on laetud aku ning raadiomoodul
• VEX juhtpult, milles on raadiomoodul 
   ja laetud aku
• Ühendusjuhe (tootekood: 228-2786)

Selleks, et roboti aju ja juhtpult saaksid omavahel
suhelda, tuleb nad eelnevalt paaristada.
Veendu enne paaristamist, et seadmete raadiod 
on ühendatud ning et akud on täis laetud.
Ühenda roboti aju ning juhtpult üksteisega 
Ethernet-võrgujuhtme abil.

Lülita roboti aju sisse, vajutades -nupule. Juhtpult ühendub roboti ajuga automaatselt (paaristub)
ning selle tunnusena ilmub LCD kuvale vastav tähis.

Tähis LCD kuval.
Vaata allpool tabelist
tähiste täpne tähendus.

Ühenda lahti roboti aju ning juhtpuldi 
vaheline juhe. Seadmed peaksid 
nüüd omavahel juhtmevabalt
suhtlema. LCD-kuval näidatakse
vastavat tähist. Roboti aju ning
juhtpuldi LED-id peaksid olema 
rohelised ning vilkuma.
Oled nüüd seadmed paaristanud.
Samaaegselt saab (erinevate ro-
botitega) kasutada mitut juhtpulti 
ning need ei sega teineteist.  

Kui roboti aju ning juhtpult ei paaristu, siis lülita need välja ning uuesti sisse. Korda eelnevat
protseduuri.

Otsingutunnus: juhtpulti otsitakse.
Seadmed ei ole veel ühendatud.

Puudub raadio- ning juhtmeühendus

Juhtmega ühenduse tähis.

Raadioühenduse tunnus.
Tulpade hulk määrab signaali tugevuse.

1          2           3           4
Animatsioon liikuvate tulpadega

NB: Ühendusjuhtmeks
sobib ka tavaline
Ethernet võrgujuhe.
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Juhtmevaba ühenduse loomine
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VEX IQ robotit saab juhtida kahel erineval viisil: kas üksnes ajusse laetud programmiga või
programmi ja juhtpuldiga. Vajalik valik tehakse programmeerimise ajal ROBOTC menüüs.

Kui kirjutad programmi robotile, mis peab iseseisvalt ülesannetega hakkama saama, siis vali 
autonoomne seadistus. 

TeleOp programm: juhtpult

1. Vali Robot > VEX IQ Controller mode >
Autonomous - No Controller required
2. Laadi programm roboti ajusse.
3. Vali VEX IQ LCD-kuvalt Programs >
Auto Pgms ja kinnita valik paremal üleval
oleva -nupuga.

  Programs
Driver Control
1.  TeleOp Pgms
2.  Auto Pgms
3.
4. 
       Select             Settings

2.  Auto Pgms

Autonoomse programmi robotisse
laadimisel on kolm sammu: 
- Tee seadistused ROBOTC
  programmeerimistarkvaras. 
- Laadi programm roboti ajusse.
- Vali programm roboti aju menüüst.

Autonoomne juhtimine: iseseisev robot, ilma juhtpuldita

  Programs
Driver Control
1.  TeleOp Pgms
2.  Auto Pgms
3.
4. 
       Select             Settings

1.   TeleOp Pgrms
1.  Vali Robot > VEX IQ Controller Mode >
Tele Op - Remote Control Required
2. Laadi programm roboti ajusse.
3. Vali VEX IQ LCD-kuvalt Programs >
TeleOp Pgms ja kinnita valik paremal üleval
oleva -nupuga.

Vali TeleOp (kaugjuhtimine) 
seadistus, kui kirjutad programmi, 
mis kasutab muuhulgas juhtpulti.

       Vali: Robot:
 VEX IQ Controller Mode
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TeleOp programmi robotisse 
laadimisel on kolm sammu:
- Tee seadistused ROBOTC
   programmeerimistarkvaras. 
- Laadi programm roboti ajusse.
- Vali programm roboti aju menüüst.

 

Autonoomne vs juhtpuldiga juhitav programm

© 2015 Robomatter Inc. - Sissejuhatus VEX IQ programmeerimisse - Ver.1.0 Step Systems Oy



1.  Ühenda mikro-USB juhe VEX IQ aju küljest lahti ning ühenda siis tagasi. Kontrolli, et USB
     juhe on kindlalt paigas.

 

Programmi laadimisport

Mikro-USB juhe
ühendab VEX IQ 
aju arvutiga.

1. Kontrolli, et kõik kaablid on korralikult kinni. Taaskäivita
robot, hoides X nuppu 5 sekundit all. Robot lülitub välja.
Kontrolli, et mootorid ja andurid on ühendatud õigetesse
portidesse ning et need vastavad Motors and Sensors Setup
valikus näidatuile. Vaata lk 12.

2. Vajuta -nuppu roboti uuesti käivitamiseks. 
VEX IQ leiab käivitamise ajal kõik ajuga ühendatud seadmed. 

. 

Mootor või andur ei toimi

Oluline: Iga kord, kui ühendad VEX IQ ajuga uue 
mootori või anduri, lülita aju korraks välja ning siis 
uuesti sisse. Roboti aju leiab sellega ühendatud 

seadmed igal käivitamisel.

VEX IQ on “kokku jooksnud”
Robot jooksis kokku ning ei reageeri millelegi.
Nii võib mõnikord juhtuda. Eemalda korraks roboti
aku ja pane siis aku tagasi. Püsivara ei ole vaja 
uuesti laadida, kui aju ei näita sõnumit 
“firmware corrupt”.

2.  Lähtesta arvuti ühendusport. Vali View > Select Communications Port > Kui kõik on korras, siis 
     näidatakse porti vabana. Valik OK.

Kui valid:
“Select Communications Port”,
siis avaneb paremal näidatud
valikuaken.
Vali vaba port ja vajuta OK. 
Vaba pordi valik on tavaliselt
automaatne.
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Ühenda see ots
arvutiga

  

Veaotsing
Kui programmi kompileerimine või selle roboti ajusse laadimine
ei õnnestu.
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Vali uue faili loomine:
´New File´. Avaneb 
uus tühi program-
meerimisaken

Koos uue program- 
meerimisaknaga ilmub
ekraanile kolm uut
nuppu:

Käivita graafilise ROBOTC programmeerimiskeskkond.

`Compile Program´ teisendab programmi koodi roboti aju jaoks sobivale kujule.

´Download to Robot´ laadib teisendatud programmikoodi roboti ajusse.

Vali valikust see robot, mida
kasutad. Vaikimisi robotiks 
on Clawbot.
Veendu, et roboti mootorid ja 
ja andurid on ühendatud 
samadesse portidesse nagu 
näidatud kõrvaloleval pildil.

Kui kasutad mõnd muud robotit, 
kui vaikimisi määratud, saad 
seadeid muuta akna vahelehtedel.

 

Kuidas luua uus programm?
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Edasi liikumine
Selles näites teeme lihtsaima võimaliku programmi: 
programmeerime roboti liikuma edasi.

Vali hiirega forward (edasi) käsk ning lohista see 
ekraanil oleva reanumbri 1 külge. Niimoodi läheb 
käsk õigele programmireale. Vaata vasakul olevat 
pilti.

Forward (edasi) käsk sisaldab kolme erinevat muutujat.
Muutuja on numbriline arv, mille väärtust saab muuta.
- Kestvus (Duration):  kui palju või kui kaua

- 
Mõõteühik: kraadid, pöörded, aeg

- Kiirus: mis kiirusega mootor pöörleb, protsentides

 

Vali käsu kestvus hüpikmenüüst ning otsusta, kaua 
kestab edasi liikumine ning missuguste ühikutega 
liikumise kestvust mõõdetakse.
- Pöörded
- Kraadid
- Aeg
Aeg võib olla millisekundeis, sekundeis ja minutites
Üks millisekund on üks tuhandik sekundit.
 1 s = 1000 ms.

Määra kestvus, mõõteühik ja kiirus.
Näites liigub robot edasi ühe rattapöörde (360 
kraadi) võrra, kiirusel 50% ehk pool suurimast 
võimalikust kiirusest.

Kestvus (Duration)

Vedä komento ylös
oikealle numeron
yksi viereen.

 

Kuidas graafilist programmi kirjutada?
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Kui kirjutad uut programmi või muudad olemasolevat, on hea mõte seda aeg-ajalt salvestada.

Faili salvestamine

Olemasoleva faili võib uue 
nimega salvestada:

Vajuta menüü all olevale Save
nupule. Avaneb Windowsi 
failisalvestusdialoog. Vali failile
sobiv kaust ning sisesta nimi.

Salvesta fail uue 
nimega

File > Save As...

Faili avamine

Olemasoleva faili avamiseks
vajuta nupule Open File. 
Avaneb faili avamise dialoog.
Mine dialoogis kausta, kuhu
faili salvestasid ning ava fail.
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Anna tiedostolle nimi

 

Kuidas programmi salvestada ja avada?
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Näidisprogramm

Ühe koodirea kustutamine

Mitme koodirea kustutamine

Koodiridade kommenteerimine

Vali koodirida, mida on vaja kustutada,
klõpsides sellel hiire vasakut nuppu.
Rea värv muutub. Vajuta klaviatuuril
Delete nuppu.
Rida saab samuti kustutada, lohistades
selle hiirega akna allosas oleva
prügikasti peale.

Kui on vaja kustutada mitu koodirida, 
siis klõpsi hiirega kustutatavatel ridadel.
Valitud ridade värv muutub.
Vajuta klaviatuuril Delete nuppu ja kõik
valitud koodiread eemaldatakse 
programmist.

Rea kommentaariks muutmine on lihtne:
klõpsa hiire vasaku klahviga vajaliku rea
numbril. Rida muutub kommentaariks.

Kommentaaride kirjutamise jaoks lohista
hiirega programmi käsk Comment.

Programmeerimise heaks tavaks on koodiridade juurde selgitavate tekstide ehk kommentaaride 
kirjutamine. Kommentaar ei mõjuta programmi tööd, kommentaari eesmärk on seletada programmi 
töö põhimõtteid kohas, kus kommentaar asub. Kommentaarid aitavad meeskonnatööle kaasa.
 
Kommentaare saab kasutada ka koodiridade ajutiseks “peitmiseks” nii nagu järgnevas näites:
programmi täitmine jõuab reale 3, kuid rida jäetakse vahele, kuna see on märgitud kommentaariks.
Ülejäänud programm täidetakse nii nagu tavaliselt.

Katseta ja vaata, kas programm toimib!

15
 Katseta, kas saad koodiridade vahele lisada 

Lohista hiirega käsk repeatUntil (korda kuni)
tühjale töölauale rea number 1 külge.
Niimoodi tekivad käsust programmi 
esimesed read.

Lisa read setMotor (määra mootor), 
lohistades need hiirega loogeliste sulgude
vahele programmiridadeks 2 ja 3.
Kummalgi mootoril on oma käsurida, mille
hüpikmenüüdest saab väärtuseid muuta.

 kommentaari sellest, mida programm teeb!
 

Kuidas programmi muuta?
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Program Flow - Programmi struktuurikäsud
Oranži värvi käsud, mille abil programmeeritakse robot tegema 
otsuseid ning valima erinevate tegevuste vahel.
Struktuurikäske vajatakse näiteks siis, kui robot peab valima 
värvianduri abil kahe erineva värvi vahel. 
Loe juurde lehekülgedelt 13-21.

Simple Behaviors - Lihtsad liikumiskäsud
Nende käskude abil on lihtne juhtida standardselt ühendatud 
(vasak mootor pordis 1, parem mootor pordis 6) mootoritega
robotit.

Motor Commands - Mootorite juhtimise käsud
Mootorite täpsema juhtimisega seonduvad käsud. Näiteks on 
võimalik nullida mootori pöördeandur (encoder), mis loeb, mitu 
pööret või kraadi on mootori telg pööranud edasi või tagasi.

Remote Control - Juhtpuldi käsud
Need käsud tuleb asetada lõputusse tsüklisse (näiteks 
repeat(forever) või while(true)).

Line Tracking - Joonejälgimise käsud
Nende käskude abil on õpilasel lihtne panna robot näiteks musta 
joont jälgima. Mootorid peavad olema standardselt ühendatud.

Touch LED Sensor - PuuteLED anduri käsud

 

Nende käskude abil saab juhtida anduri LEDi värvi. Kasuta neid
näiteks programmi täitmise jälgimiseks: süüta punane tuli täitmise
ühes osas ning sinine tuli, kui täitmine jõuab teise kohta.

Timing - Taimerid
ROBOTC võimaldab kontrollida mitmeid taimereid, mida saab 
kasutada roboti töö juhtimiseks või programmi silumisel.

Distance Sensor - Kaugusanduri käsud
Kaugusandur mõõdab ultraheli abil kaugust heli peegeldavaist 
pindadest. Mõõda selle abil näiteks kaugust seinast või roboti 
teele jäävatest esemetest.

Reset Gyro - Nulli güroanduri väärtus
Güroanduri abil mõõdetakse seadme pööramise nurka. 
Güroanduri väärtuse nullimise järgselt saad täpselt mõõta või 
juhtida roboti või selle osa pööramist. .
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ROBOTC graafilise keele käsud

Sounds - Tekita heli
Kasuta neid käske roboti tööst helilise tagasiside saamiseks.

Debugging - Näita kasutajale andmeid
Programmi silumisel on abiks käsud, mis näitavad LCD-l andurite
või mootorite väärtuseid.
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Graafilise ROBOTC programmeerimiskeskkond sisaldab palju näidisprogramme.
Näidisprogrammid avad niimoodi: File -> Open Sample Program. 
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Näidisprogrammid on rühmitatud valdkondade kaupa

- Põhilised liikumised
- Põrkeandur
- Värviandur (värvide tuvastamine)
- Värviandur (joone jälgimine)
- Kaugusandur
jne....

 

Näidisprogrammid
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Repeat (kordus) käsk
Repeat (kordus) käsk on tsükkel, mis võimaldab korrata koodiridu (käske robotile) mingi eelnevalt
määratud hulga kordi.

Näiteks: Repeat 4 - kordab tsüklis sisalduvaid ridu 4 korda. 
     - Forward - Liigu edasi 2 rattapööret kiirusega 50%. Kokku 4x2 pööret.. 
     - Pööra vasakule ühe pöörde võrra kiirusega 50%. Vasakule pööratakse 4 korda.

Repeat Forever (lõputu kordus) käsk 
Repeat (forever) on tsükkel, mis kordab koodiridu lõputult. Järgnevas näidises korratakse ridade
1-5 vahelisi koodiridu juhtpuldi nuppude kontrollimiseks pidevalt. 

Katseta programmi VEX IQ robotiga ja vaata, kuidas see töötab!

Käsk tankControl võimaldab juhtpuldi
nupu(d) siduda roboti aju portidesse 1 
6 ühendatud mootorite liikumisega.
Pane tähele, et juhtpuldi kangide 
erinevad suunad on eraldi kontrollitavad.

Katseta programmi: 
Lükka juhtpuldi mõlemat kangi ettepoole
ja robot hakkab edasi liikuma. Lükka  
kangid tagasi ning robot liigub tagasi.
Parempöörde tegemiseks lükka vasak 
kang edasi ning tõmba parem kang 
tagasi. Vasakpöörde tegemiseks 
liiguta kange vastupidi. 

´armControl´ käsk võimaldab program-
meerijal määrata, missugust mootorit 
missuguse pöörlemiskiirusega juhtida.
Vaata lisaks lk 26, 29.

Ülal toodud armControl käsk kontrollib “käe” mootorit. BtnUp (vt ülal pilti) saadab mootorile 75% 
kiirusväärtuse pluss-märgiga, BtnDown saadab mootorile 75% kiirusväärtuse miinusmärgiga.
Mootori kiirusväärtus (75) on määratud armControl käsu viimases valikus.
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Lohista programmeerimisaknasse esmalt
repeat ja seejärel käsud forward ning
turnLeft käsu repeat sulgude { } vahele
ridadeks 2 ja 3.

 

Repeat (kordus) - tsükkel
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Repeat Until getMotorEncoderValue: korda tsüklit, kuni mootori
pöördeanduri väärtus vastab määratud tingimusele
VEX IQ mootorid on varustatud on pöördeanduriga (encoder), mis mõõdab mootori telje pöörlemist.
Pöördeanduri abil saab teada, mitu kraadi või pööret on mootori telg pöörelnud. Teades pöörete
hulka ning mootori teljele kinnitatud ratta läbimõõtu on võimalik arvutada, kui palju on robot edasi 
liikunud. Pöördeandurit tasub vajaduse korral nullida, et vältida arvutustes võimalikke vigu.

Tsüklit repeatUntil(getMotorEncoder(value) > arv) kasuta roboti või selle osa 
liigutamiseks vajaliku teepikkuse võrra (arvuta pöördeväärtuse abil, arvestades ratta 
ümbermõõtu ja vajadusel ka ülekandesuhet). Tsükli sees olevaid käske täidetakse 
niikaua, kuni pöördeandur saavutab etteantud tingimuse (rohkem või vähem pöördeid).
Kasuta hüpikmenüüsid mõõdetava mootori ning tingimuste määramiseks. Tingimuses
teepikkuse kasutamisel ära unusta eelnevalt teepikkust mootoripööreteks arvutada!

Pane tähele: tagurdamisel tuleb 
mootori pöördeanduri tingimiseks valida
< või < =.

Vasakul olev programm liigutab mootoreid
edasi niikaua, kuni tingimus  
getMotorEncoder > 360 saab tõeseks.
(Mootori telg teeb ühe pöörde).

Kui mootori pöördeanduri väärtus ületab
360 kraadi, saab tingimus tõeseks
ning programmi täitmist jätkatakse 
realt 6. 

VEX IQ -mootor

Programmeeri robot liikuma erinevaid vahemaid.

Katseta ja vaata, kuidas robot töötab!
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Repeat Until (kordus kuni) - tsükkel
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Repeat Until getTimerValue: korda tsüklit, kuni taimeri väärtus 
vastab määratud tingimusele
Tsükkel repeatUntil kordab koodiridu, kuni etteantud tingimus saab tõeseks. Näites toodud tingimus
saab tõeseks, kui taimeri väärtus ületab 30 sekundit (programm töötab pool minutit). Näites seatakse
vasak mootor töötama paremast pisut kiiremini (robot pöörab). Tsükli sees on koodiread, mis 
vilgutavad puuteLED-i. Kui taimeri väärtus ületab 30 sekundit, siis programm lõpeb ja robot seiskub.
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Repeat Until (kordus kuni) - tsükkel

Taimerid on kasulikud programmis, mis peab kordama mingit tegevust kindla aja vältel. Allpool 
olevas näites on ühe sõidukorra pikkus piiratud 60 sekundiga. Kogu programm asub repeat(forever)
tsükli sees, mistõttu seda korratakse lõputult. Real 2 seatakse puuteLED punasele valgusele. 
Järgmisel real oodatakse puuteLED-i puudutamist. Kui puuteLED-i on puudutatud, muudetakse selle
                                                                                                       värv roheliseks ning real 5 nullitakse
                                                                                                       taimer. Ridade 6-10 programm 
                                                                                                       sarnaneb lk 18 toodud näitega, kuid
                                                                                                       repeat(forever) tsükli asemel on
                                                                                                       repeatUntil(getTimer(T1, seconds>60)
                                                                                                       tsükkel. Seega saab robotit juhtpuldiga
                                                                                                       juhtida 60 sekundit, mille möödudes
                                                                                                       robot peatatakse ning programm
                                                                                                       alustab taas realt 2.
                                                                                                       Programmi alguses muudetakse 
                                                                                                       puuteLED-i värv punaseks, et 
                                                                                                       märku anda aja lõppemisest.
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Repeat Until getDistanceValue: korda tsüklit, kuni kaugusanduri
väärtus vastab määratud tingimusele
Repeat Until getDistancValue tsükliga saad kasutada liikumisandurit roboti liikumise juhtimiseks.
Kaugusandur väljastab numbrilise väärtuse, mis näitab vahemaad andurist selle ees oleva esemeni
millimeetrites.

Robot liigub edasi kiirusega 50% senikaua
kuni kaugusanduri näidu väärtus ületab 
100 (liigub, kuni lähim anduri ees olev 
ese on lähemal, kui 100 mm).

VEX IQ kaugusandur

Sellel pildil on kaugusandur kinnitatud robotile suunaga ette.

Kaugusanduri näidu väärtus antakse 
millimeetrites (mm).

Andur suudab mõõta vahemaid 60 kuni 
2540 mm (6 cm kuni 2,54 m).

Kaugusandur mõõdab alati vahemaad kuni 
lähima selle ees oleva eseme/objektini.

Pane tähele!
Kui kaugusandur ei tuvasta enda ees
midagi, siis väljastab andur näidu väärtuseks
26214 mm.

Katseta, kas saad roboti kaugusanduri abil peatuma enne teele jäävat takistust!
21

 

Anduri võib paigutada “vaatama” ükskõik missugusesse suunda.
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Repeat Until (kordus kuni) - tsükkel



Repeat Until getJoystickValue: tsüklit korratakse, kuni juhtpuldi
vajutatakse määratud nuppu
Käsk Repeat Until getJoystickValue võimaldab kasutada juhtpuldi nuppude väärtusi (asendeid) 
roboti liikumise juhtimiseks.
Näiteks: 

Roboti vasak ja parem mootor 
pöörlevad kiirusega 50% kuni 
juhtpuldi nuppu BtnEup 
vajutatakse (nupu väärtus = 1).

Käsuga setMultipleMotors saab 
juhtida mitut mootorit korraga.

Kõik getSensorValue käsud
järgivad samasugust struktuuri
nagu näiteks getDistanceValue
käsk.

Robot koosneb andureist, 
mootoreist ja juhtpuldist, mille
toimimist ning andmeid jälgib
roboti aju vastavalt kasutaja 
antud juhistele (programmile).

Vaata roboti süsteemide ja 
andmete kohta lk 16 ja 23.
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Repeat Until käsu kasutamine teiste anduritega

© 2015 Robomatter Inc. - Sissejuhatus VEX IQ programmeerimisse - Ver.1.0 Step Systems Oy

Repeat Until (kordus kuni) - tsükkel



Tsükli võrdlusoperaatori määramine

Arv, millega võrrelda

While - täida senikaua, kuni tingimus on (veel) tõene
While (senikaua, kuni) käsk on tsükkel, mis suudab kasutada mootorite, andurite ja juhtpuldi 
andmeid, võimaldades niimoodi juhtida programmi
täitmise kulgu.

While tsükli võrdlusoperaatorid  
on >, <, ==, ja != mille abil saab 
võrrelda roboti ajus asuvaid
programmiga ette antud arve  
andureist või mootoreist saadud 
andmetega. Võrdluse tulemuse
väärtus on 'tõene' või ‘väär’. Nii
saab robot teha loogikale 
põhinevaid otsuseid.

Roboti süsteemid

Süsteemi andmed

Allpool on loetelu roboti 
süsteemidest, mida roboti 
aju jälgib:

 

 

Andmetüüp
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While (eelkontrolliga) - tsükkel

Positiivne või negatiivne number
kraadides. 1 pööre = 360 kraadi.

1, kui LED-i puudutatakse
0, kui LED-i ei puudutata

Värvi nimi inglise k. (red, blue jne)
Objekti kaugus andurist
Värv mustvalgena (must = 0,
valge = 400).

0                                      255

Anduri mõõdetud nurk kraadides, 
võib olla negatiivne.
Anduri nurk vahemikus 0-359 kraadi.
Anduri pöörlemiskiirus
kraadi / sekundis.

Kaugus lähima objektini
millimeetreis.

1, kui andurit vajutatakse
0, kui andurit ei vajutata

Ülejäänud kanalid on nuppudele:
1, kui nuppu vajutatakse
0, kui nuppu ei vajutata

Kanalid ChA - ChD on juhtkangidele:
0, kui kang on keskasendis, 
-100 või 100, kui kang on äärmises
asendis.

Taimeri nullimisest möödunud aeg
sekundeis või millisekundeis. 
1s = 1000ms
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VEX IQ 
põrkeandur

While getBumberValue: täida tsüklit senikaua, kuni põrkeanduri
väärtus vastab antud tingimusele (näiteks kuni põrkeni)
Põrkeanduri näidu väärtus on 0, kui põrget ei ole ning 1, kui toimub põrge (andurit
vajutatakse. Näiteprogrammis liigub robot edasi mootorite kiirusega 50% senikaua,
kuni põrkeanduri näidu väärtus = 0. Tsükkel katkeb, kui andur märkab põrget (ehk
kui anduri näidu väärtus = 1).
 

While getGyroValue: täida tsüklit, kuni güroanduri näit vastab

Katseta, kummale poole robot pöörab!

While getMotorEncoder: täida tsüklit senikaua, kuni mootori 

VEX IQ mootorit saab täpselt juhtida. Mootori pöördeandur jälgib mootori telje iga liikumist. 
Soovitatav on andur programmi alguses nullida (resetMotorEncoder). Järgneva näidisprogrammi
rida 1 nullib pöördeanduri. Real 2 seatakse tingimus: mootor töötab, kuni vasaku mootori 
pöördeanduri näit jääb alla 720 kraadi. Real 3 pannakse mootorid käima kiirusega 50%.

Katseta, kui kaugele robot liigub! Aga siis, kui piirväärtuseks on 500?

VEX IQ 
mootor

VEX IQ
güroandur
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Güroanduri näit on positiivne või negatiivne täisarv (näiteks -90, 360, -270 jne).
Alljärgnev näiteprogramm algab güroanduri näidu nullimisega. While tsüklit 
täidetakse, kuni güroanduri näit jääb alla 90 kraadi. Vasak mootor töötab tagurpidi
ning parem edaspidi samadel kiiruste absoluutväärtustel senikaua, kuni robot on 
pöördunud 90 kraadi. Pane tähele, et vasaku mootori pöörlemissuund on muudetud
kiiruse väärtuse ette miinusmärgi asetamisega.
 

 

While (eelkontrolliga) - tsükkel

pöördeanduri näit vastab antud tingimusele

etteantud tingimusele (näiteks pööra robotit kuni...)
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If (kui - siis) - tingimuslause
Tingimuslause kontrollib määratud tingimuse täitumist ühe korra ning seejärel
jätkatakse programmi täitmist. Tavaliselt asetatakse if laused tsüklitesse (repeat
või repeat forever). Näidisprogrammis asub if lause lõputus tsüklis (repeat 
forever). Programmi alguses antakse puuteLED-i värviks punane. Kui põrke- 
andur tajub põrget, muudetakse LED-i värv roheliseks. Kui puuteLED tajub 
puudutust, muudetakse LED-i värv siniseks.

Katseta ja muuda LEDi värve!

if - else (kui ei ole - siis) - tingimuslause
Näidisprogrammis on toodud kõik käsud repeat forever tsükli sisse (programmi täidetakse lõputult).
Rea 2 if lause kontrollib põrkeandurit. Kui andur tuvastab põrke, siis real 3 kontrollitakse puuteLED-i
olekut. Kui puuteLED tuvastab puudutuse, seatakse puuteLED-i värviks roheline. Kui puuteLED-i
ei puudutata, seatakse LED-i värviks punane. Kui põrkeandur ei tuvasta põrget, jääb LED-i värv
                                                                                                                                    samaks.

Katseta: mõtle välja uusi tingimuslauseid, mis vajavad mitme tingimuse täitumist enne, 

VEX IQ 
põrkeandur

VEX IQ 
puuteLED
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If (kui - siis) - tingimuslause

kui programm midagi edasi teeb.

© 2015 Robomatter Inc. - Sissejuhatus VEX IQ programmeerimisse - Ver.1.0 Step Systems Oy



Wait Until (oota kuni) - ootamiskäsk
Wait Until käsk peatab programmi täitmise niikauaks, kuni täitub eelnevalt määratud tingimus. 
Näiteprogrammis on kasutatud vasaku mootori pöördeanduri näitu, mis peab tingimuse täitumiseks
olema vähemalt 720 kraadi. Programmi alguses nullitakse pöördeanduri näit, seejärel pannakse 
mootorid liikuma ning real 3 oodatakse pöördeanduri näidu kasvu 720 kraadini. Seejärel mootorid

Katseta, kas saad programmi tööle!

Wait Until getJoystickValue: programm peatatakse niikauaks, 
kuni juhtpuldil vajutatakse nuppu
Paremal oleval pildil on näha juhtpuldi 
ülemised nupud. Näites kasutame neist ühe
vajutust roboti käivitamiseks.

VEX IQ juhtpuldi nupud annavad väärtuseks 1, kui neid vajutatakse ning 0, kui neid ei vajutata.
Allpool olevas programmikoodis ootab programm real 1 waitUntil käsuga, kuni ‘BtnRUp´ nuppu
vajutatakse (väärtus muutub nullist üheks). Kui nuppu on vajutatud, täidetakse programmi edasi 
realt 2, millel olev tsükkel liigutab robotit edasi piki ruudu külgi. Tsükli lõppedes on robot jõudnud 
tagasi liikumise alguspunkti.

Katseta Wait Until käsku juhtpuldi erinevate nuppude 
        ja erinevate programmeerimiskäskudega!
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Wait Until (oota kuni) - ootamiskäsk
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peatatakse real 4.



Lihtsad tegevused 

Graafiline ROBOTC arvestab vaikimise roboti standard-
ehitusega, mille puhul roboti mootorid on ühendatud:
• Vasak mootor porti 1
• Parem mootor porti 6 

Järgmised muutujad on programmeeritavad
• Duration Value - kestuse väärtus, number
• 
• Mootori kiirus (0-100%). 
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Duration Value 
(kestuse arvuline väärtus)

Forward (edasi) käsk võimaldab muuta kolme  muutujat: 
• Kestvus (kui palju, kui mitu, kui kaua)
• Kestvuse tüüp (kraadid, pöörded, aeg)
• Mootori kiirus - kui kiirelt pöörleb mootori telg

Duration - number

Vali kestuse tüüp hüpikmenüüst: 
• Degrees - kraadid
• Rotations - mootoripöörded
• 

Duration Type (kestuse tüüp)

Lõpuks määra mootori kiirus (näites 50%).

Järgnevas näites liigub robot edasi 360 kraadi (ühe 
mootoripöörde) võrra kiirusega 50%. Vali menüüst  
Compile (kompileeri programm), salvesta fail ja katseta!

Power Level (mootori kiirus)

Duration Type - kestuse tüüp (kraadid, pöörded või aeg)

Time - aeg millisekundeis, sekundeis või 
minuteis

 

Lihtsate tegevuste programmeerimine
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Mootori juhtimiskäsud annavad piisava paindlikkuse standardist
erinevalt ehitatud robotite programmeerimiseks.

VEX IQ mootoritel on pöördeandurid (encoder), mis loendavad
mootori pöörlemissuunast sõltuvalt pöörete väärtust üles või alla.
Alguses tuleks pöördeanduri näidu väärtus nullida, et vältida
vigade tekkimist programmikoodi täitmisel. Kasuta selleks 
käsku resetMotorEncoder.  

setMotor ja 
setMultipleMotors käskudega
on võimalik korraga juhtida kuni 12 mootorit.
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Mootori juhtimine

Ülalolevas näites kästakse vasakul mootoril pöörata telge 
270 kraadi kiirusega 50%.

stopAllMotors
peatab kõik
mootorid korraga.

stopMotor peatab
valitud mootori.

Käsuga
stopMultipleMotors
saab peatada
mitu mootorit.

setMotor annab valitud 
mootorile kiiruse.
Negatiivse kiiruse korral 
pöörleb mootor vastupäeva.
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Juhtpuldi kasutamisel on kõige tähtsam pidada meeles, et kõik seonduvad käsud peavad
olema asetatud repeat forever tsüklisse. Sellisel juhul korratakse programmi käske 
lõputult ning juhtpult reageerib kasutaja tegevustele kogu aeg.

Järgnevalt mõned näidisprogrammid, mida saab kasutada juhtpuldi kontrollimiseks:
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Juhtpuldi kasutamine
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Ühenda USB juhe lahti nii robotist kui ka arvutist
ning seejärel ühenda juhe tagasi seadmete külge. 
Mine graafilise ROBOTC programmeerimiskeskkonnas:
View -> 
Select Communication Port -> 
vajuta OK.

Taaskäivita robot. Kui robot on “kinni jooksnud”, võta sellelt
aku korraks küljest ning pane siis aku tagasi. 
Veendu, et roboti aku on täis.

Kui veateade ütleb, et püsivara (firmware) on riknenud
(´firmware corrupt´), siis ühenda USB juhe ning paigalda
püsivara uuesti (lk 7).

Kui programmi koodi ei 
õnnestu robotisse laadida, 
toimi järgnevalt:

 

Probleemid programmi kompileerimisel või paigaldamisel?
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