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Usein
kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
Frequently Asked Questions
Ennen aloitusta
► Mitä pitää tehdä, ennen kuin aloitan ohjelmoimaan VEX IQ -robottia?
Katso “Tarkistuslista”, sivu 4.
► Millainen on ROBOTC Graafinen kieli?
Katso ”Millainen on ROBOTC -ohjelmointikieli”, sivu 5.
► Millaiset asetukset VEX IQ -robotissa pitää olla?
Katso “Moottoreiden vakiokokoonpano”, sivu 6.
Katso “Langattoman yhteyden asetukset”, sivu 9.
► Mitä eroa on Firmware-laiteohjelmalla ja ohjelmakoodilla?
Katso “VEX IQ -Firmware-laiteohjelmisto”, sivu 7.
Katso “Asenna ROBOTC graafinen moduuli VEX IQ -keskusyksikköön”, sivu 8.
► Miten lataan ohjelman robottiin?
Katso “Autonominen ohjelma ja kauko-ohjainkäyttö”, sivu 10.
Katso “Ongelmakohtia”, sivu 11.

Ohjelmointi
► Miten aloitan uuden ohjelman?
Katso “Miten aloitan ensimmäisen ohjelmani?”, sivu 12.
► Miten kirjoitan ensimmäisen ohjelmani?
Katso “Miten kirjoitan ohjelmaa”, sivu 13.
► Miten tallennan ohjelman?
Katso “Miten tallennan ja avaan ohjelman”, sivu 14.
► Tallennan ohjelman autonomiselle robotille ja kuitenkin ohjelma on TeleOp-kohdassa?
Katso sivu 10, Autonomisen ohjelman lataaminen ja kauko-ohjaimella ohjaaminen.
► Entä, jos ohjelma sisältää virheitä?
Katso “Miten muokkaan ohjelmaa”, sivu 15.
► Mitä käskyjä graafisessa ohjelmointikielessä voi käyttää?
Katso “ROBOTC Graafisen ohjelmointikielen komennot”, sivu 16.
► Voinko nähdä, miltä graafinen ohjelmani näyttää ROBOTC-kielellä?
Katso “Miten vaihdan graafisen ja tekstipohjaisen ohjelman välillä”, sivu 5.
Esimerkkiohjelmia kokeiltavaksi
► ROBOTC Graafisia esimerkkiohjelmia ohjelma kokeiltavaksi.
Valikosta File > Open sample programs.
ROBOTC Graafinen ohjelmointikieli on suunniteltu olemaan mahdollisimman intuitiivinen. Sivulta 16
alkaen on esimerkkejä ohjelmista, joita suositellaan käytettäväksi, kun ohjelmointia harjoitellaan.
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Tarkistuslista
Tee seuraavat toimenpiteet
Lataa sekä VEX IQ -robotin että kauko-ohjaimen akut
Näin pääset heti robotin valmistuttua kokeilemaan ja ohjelmoimaan sitä.
Rakenna robotti oikein
Robotti pitää rakentaa ja osat kytkeä oikein. Ohjelmointiesimerkeissä oletetaan, että moottorit
on kytketty oikeisiin liitinportteihin: oikean puoleinen moottori kytketään porttiin 6 ja vasen
porttiin 1. Myöhemmin voidaan kytkeä moottorit vapaasti mihin porttiin tahansa, mutta
alussa on aina hyvä käyttää kaikille samaa ja tuttua järjestystä.
Päivitä laiteohjelma eli firmware
Katso sivu 7.
Lataa ja asenna ROBOTC-ohjelmointiympäristö
Uusimman version saat aina osoitteesta - www.robotc.net.
Tarkista langaton radioyhteys.
Katso sivu 9.
Valitse Motors and Sensors setup -ikkunasta se robottimalli, jota käytät, esimerkiksi
kourarobotti (Clawbot).
Katso sivu 12.
Testaa robotti ensin yksinkertaisella koodilla
Katso sivu 10 - ohjelman lataaminen robottiin ja kauko-ohjaimen käyttö. Kaksi tapaa ohjata.
Kun käytät tätä ohjelmaa koululuokassa, muista kertoa oppilaille, miten ja minne
he tallentavat ohjelmakoodin.
Tämä on tärkeää, koska usein oppilaat unohtavat, minne he ovat keskeneräisen työn
tallentaneet. Tee heille valmis kansio tietokoneen työpöydälle tai verkkoon. Katso sivu 14.
Varaa ympärillesi työtilaa
Robotti voi käyttäytyä odottamattomasti, jos ohjelma ei ole valmis tai siinä on virheitä.
Työn iloa!
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ROBOTC Graafinen ohjelmointikieli
Mikä on ROBOTC Graafinen ohjelmointikieli
VEX IQ -robotille ja miksi sitä käytetään?
ROBOTC Graafinen ohjelmointikieli on helppokäyttöinen, ´vedä ja pudota´ -periaatteella toimiva
ohjelmointikieli ohjelmointia aloitteleville ja harjoitteleville. Kieli perustuu C-kieleen. Oppilaiden
ei tarvitse kuitenkaan välittää kielen rakenteeseen kuuluvista hienouksista ohjelmoinnin opettelun tässä
vaiheessa. Taitojen karttuessa voidaan graafisesta kielestä siirtyä hiljalleen eteenpäin aina C-kieleen.

ROBOTC Graphical

ROBOTC NL

ROBOTC

ROBOTC Graafinen kieli
Graafisen käyttöliittymän tarkoitus on
saada oppilaat nopeasti ohjelmoimaan sekä
ymmärtämään ohjelmoinnin perusajatuksia ja
rakenteita.

ROBOTC Natural -luonnollinen kieli

Luonnollinen kieli antaa oppilaille enemmän
mahdollisuuksia ja laitekontrollia. Kieli käyttää
komentoja ja rakenteita, kuten ohjelmoinnissa,
mutta ei vaadi täydellistä ohjelmointikielen
sääntöjen hallintaa.

Täysi ROBOTC

Täysi ROBOTC antaa oppilaalle täyden kontrollin
laitteen kaikkiin mahdollisuuksiin ja hienouksiin.
C-kielen hallinta kehittyy eteenpäin täydelle tasolle.

Muuta graafinen koodi ROBOTC-koodiksi
Nähdäksesi, millainen graafinen koodisi on puhtaalla
ROBOTC kielellä kirjoitettuna, toimi näin:
• Tallenna ohjelmakoodi uudella nimellä
• Valitse View-näkymä
• Valitse - Convert Graphical File to Text Muuta graafinen koodi tekstiksi.
TÄRKEÄÄ: Voit muuttaa graafisen koodin tekstimuotoon, mutta
et voi muuttaa tekstikoodia graafiseksi.
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Moottorien kytkeminen
Käytä esimerkkiohjelmissa aina moottorien vakiokytkentäjärjestystä.
Kytke moottorit kuvan osoittamalla tavalla portteihin 1 ja 6.
Porttinumerot on merkitty VEX-keskusyksikköön.
Kytke porttiin 6

Kytke porttiin 1

VEX IQ -rakennusohjeet ovat saatavilla
myös netissä www.vexrobotics.fi
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VEX IQ Firmware -laiteohjelmistopäivitys
Mahdollisen laitteiston päivytystarpeen voit selvittää
Innovation First VEX IQ -nettisivustolla. Halutessasi voit
liittyä postituslistalle, jolloin saat tietoa uusista päivityksistä.

VEX IQ Firmware -laiteohjelmistopäivitykset
http://www.vexrobotics.com/vexiq/software/firmware
Kaikki VEX IQ -laitteet (keskusyksikkö, ohjain, moottorit ja sensorit) sisältävät
oman sisäisen mikrokontrollerin, jossa on laiteohjelmisto eli firmware. Kaikkien
liitäntälaitteiden firmware on hyvä pitää ajantasalla säännöllisellä päivityksellä.
Uusia VEX -sarjoja hankittaessa pitää päivittää kaikki koulun laitteet samaan
firmware-versioon. Muuten laitteet tai niiden osat eivät toimi keskenään.

Tärkeää:

Kun päivität VEX -keskusyksikön laiteohjelmiston, pitää
samalla päivittää kaikki liitäntälaitteet, joissa on oma
laiteohjelmisto.

Asenna VEX IQ Firmware -päivitysohjelma
1. Lataa ohjelma oheisesta linkistä:
Linkki:

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

2. Asenna ohjelma latauskansiosta ja ohjelman pyytäessä lupaa laiteajureiden (drivers) asentamiseen,
anna lupa. Ennen ensimmäistä päivityskertaa liitä VEX IQ -keskusyksikkö USB-porttiin sekä käynnistä
ja sammuta 2-3 kertaa. Ennen jokaista sammutusta tarkista, että Windows saa asentaa laiteajurit ja
myös onnistui ajureiden asennuksessa.

Näin teen firmware-päivityksen: 3 yksinkertaista vaihetta!

1 Kytke kaikki liitäntälaitteet kiinni

2 Kytke keskusyksikköön

keskusyksikköön ja liitä yksikkö
virta päälle v-merkistä.
kiinni tietokoneeseen USB-kaapelilla.

3 Käynnistä VEX IQ Firmware
-ohjelma ja valitse ´päivitä
kaikki´ - Update all components.
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Graafisen ohjelmamoduulin asennus
Tarvitset:
• VEX -keskusyksikkö, jossa on ladattu akku paikallaan.
• VEX -kauko-ohjain, jossa radiomoduuli ja ladattu akku paikallaan.
• VEX USB-kaapeli.
ROBOTC-ohjelmointiympäristö on asennettu tietokoneeseen. Asennetaan VEX IQ -keskusyksikköön
graafisen ohjelmoinnin moduuli. Vastaavasti täydelle ROBOTC-kielelle on oma ohjelma ja moduuli.
1.
2.
3.
4.

Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen.
Kytke micro-USB-liitin VEX IQ -ohjelmointiporttiin.
Avaa ROBOTC Graafinen ohjelmointiversio. Huomaa: On olemassa kaksi ohjelmointiohjelmaa.
Valitse -Firmware Download -kuvake ja ohjelmamoduuli asentuu VEX IQ -keskusyksikköön.

Ohjelmointiportti

1. Kytke USB
liitin kiinni
tietokoneeseen

2. Kytke microUSB kiinni
VEX IQ
-keskusyksikköön

3. Avaa ROBOTC
Graafinen ohjelma.
4. Valitse Firmware
Download -kuvake
ja graafinen
ohjelmointimoduuli
asentuu VEQ IQ
-keskusyksikköön.
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Langaton ohjaus
Tarvitset:
• VEQ IQ -keskusyksikkö - akku kiinni ja ladattuna.
• VEX -kauko-ohjain, jossa radiomoduuli kiinni
ja akku täyteen ladattuna.
• Liitoskaapeli nro:228-2786

Huomaa: Voit käyttää
normaalia tietokoneen
verkkoliikennekaapelia.

Jotta keskusyksikkö ja kauko-ohjain voivat
kommunikoida yhdessä, pitää ne ensin pariuttaa.
Ennen pariuttamista aseta niihin paikoilleen
radiomoduulit ja tarkista, että akut ovat ladattuina.
Kytke keskusyksikkö ja kauko-ohjain toisiinsa
ethernet-tietoliikennekaapelilla.
Kytke keskusyksikköön virta päälle √-painikkeesta. Kauko-ohjain kytkeytyy automaattisesti
yhteen keskusyksikön kanssa eli pariutuu ja siitä kertova merkki tulee näkyville LCD-näyttöön.
Irrota keskusyksikön ja kauko-ohjaimen
välinen kaapeli. Laitteiden pitäisi nyt
kommunikoida langattomasti
keskenään. LCD-näytöllä on tästä
kertova merkki. Keskusyksikön
ja kauko-ohjaimen ledien pitäisi
olla vihreitä ja vilkkua.
Olet nyt pariuttanut laitteet yhteen.
Toisten ohjaimien käyttö samaan
aikaan on mahdollista, eivätkä ne
häiritse toisiaan.

Merkkikuvake.
Katso alla olevasta
taulukosta kuvakkeiden
tarkempi tarkoitus.

Jos keskusyksikkö ja kauko-ohjain eivät pariudu, kytke ne pois päältä ja kytke keskusyksikkö
uudelleen päälle. Toista sama tarvittaessa, kunnes onnistut.
Merkkien selitykset

1
2
3
4
Palkkien liikkuva animaatio.

Hakutunnus - Hakee kauko-ohjainta.
Ei yhdistetty vielä.

´Yhdistetty kaapelilla´-tunnus.
Radioyhteys - yhdistetty radiosignaali
Palkkien määrä kertoo signaalin voimakkuuden.

Ei radiosignaalia tai tietoliikennekaapelia.
Ei mitään yhteyttä.
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Ohjelman lataus
(Autonominen/Kauko-ohjaus)
VEX IQ -robottia voi ohjata kahdella eri tavalla: pelkästään siihen ladatulla ohjelmakoodilla tai
ohjelmakoodilla ja kaukosäätimellä. Valinta tehdään ohjelmoinnin aikana valikosta.

Autonominen ohjaus: itsenäinen robotti - ei kauko-ohjainta
Asetuksesta valitaan autonominen eli itsenäinen robotti, jos olet kirjoittamassa ohjelmakoodia, jonka
avulla robotti ratkaisee
tehtävät itsenäisesti.
Valitse - Robot:
VEX IQ Controller Mode
Ohjelmakoodin lataamisessa robottiin
on kolme vaihetta:
- Tee asetukset ROBOTC Graafisessa
ohjelmointointiympäristössä.
- Lataa ohjelma robotin keskusyksikköön
- Valitse lataamasi ohjelmakoodi
keskusyksikön valikosta.
1. Select robot > VEX IQ Controller mode >
Autonomous - No Controller required.
2. Lataa ohjelma keskusyksikköön.
3. Valitse VEQ IQ LCD-näytöltä
Programs > Auto Pgms ja hyväksy valinta
oikealla olevalla √-painikkeella.

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

Settings

TeleOp-ohjaus: kauko-ohjain
Valitse TeleOp-asetus, jos olet
kirjoittanut ohjelman, jossa käytetään
myös kauko-ohjainta.
Ohjelmakoodin lataamiseksi robottiin
on kolme vaihetta:
- Tee asetukset ROBOTC Graafisessa
ohjelmointiympäristössä.
- Lataa ohjelma robotin keskusyksikköön
- Valitse lataamasi ohjelmakoodi
keskusyksikön valikosta.
1. Valitse Robot > VEX IQ Controller Mode >
Tele Op - Remote Control Required
2. Lataa ohjelmakoodi keskusyksikköön.
3. Valitse VEX IQ LCD-näytöltä
Programs > TeleOp Pgms ja hyväksy
valinta oikealla olevalla √-painikkeella.

Programs
Driver Control
1. TeleOp
1.
TeleOp Pgms
Pgrms
2. Auto Pgms
3.
4.
Select
Settings
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Yleisiä ongelmakohtia
En pysty kääntämään (Compile) ohjelmaa tai lataamaan
sitä keskusyksikköön.
1. Irrota micro-USB -kaapeli VEX IQ -keskusyksiköstä ja kytke se takaisin kiinni. Varmista, että
kaapeli on kunnolla paikoillaan.
Ohjelman latausportti

Micro-USB -kaapeli
yhdistää VEX IQn ja
tietokoneen.

Kytke tämä pää
tietokoneeseen

2. Aseta tietokoneen tietoliikenneportti. Valitse - View > Select Communications Port > Jos kaikki on
kunnossa, porttinumero näkyy vapaana ja valittavissa.
Valitse OK.
Kun valitset
“Select Communications Port”,
avautuu oikealla oleva
valintaikkuna.
Valitse vapaa portti ja OK.
Vapaan portin valinta on
yleensä automaattinen.

VEX IQ on ”jämähtänyt”
Robotti ”jämähti”,eikä reagoi enää mihinkään komentoon?
Näin voi joskus käydä. Irrota robotin akku hetkeksi ja
laita akku takaisin kiinni. Ei ole tarvetta ladata
laiteohjelmistoa eli firmwarea uudelleen, jos
´firmware corrupt´ -häiriöviestiä ei tule.

Moottori tai anturi ei toimi
1. Varmista, että kaikki kaapelit ovat kunnolla kiinni. Käynnistä
robotti uudelleen pitämällä X-painiketta pohjassa 5 sekuntia.
Robotti sammuu. Varmista, että moottorit ja anturit on
kytketty oikeisiin portteihin, ja että ne vastaavat Motors
and Sensors setup -valikon valintoja. Katso s. 12
2. Paina √-painiketta käynnistääksesi robotin uudelleen.
VEX IQ tunnistaa kaikki kytketyt liitännäislaitteet samalla, kun
robotti käynnistyy.
Tärkeää: Joka kerran, kun lisäät keskusyksikköön kiinni
uuden moottorin tai anturin, muista sammuttaa ja
käynnistää keskusyksikkö uudelleen. Keskusyksikkö
tunnistaa siihen liitetyt laitteet aina käynnistyessään.
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Miten aloitan uuden ohjelman?
Käynnistä ROBOTC Graafinen ohjelmointiohjelma.

Valitse uusi tiedosto´New File´. Uusi tyhjä
ohjelmointi-ikkuna
tulee näkyviin.

Kun saat uuden
ohjelmointinäkymän
esille, ilmestyy näkyviin
myös kolme uutta
painiketta:

Valitse valikosta se robotti,
jota käytät. Perusasetus
on Kourarobotti (Clawbot).
Varmista, että robotin moottorit
ja anturit ovat samoissa
porteissa kuin oheisen ikkunan
listauksessa.
Jos käytät muunlaista robottia kuin
oletusrobottia, voit muuttaa
asetuksia ikkunan välilehdiltä.
`Compile Program´ kääntää ohjelmakoodin keskusyksikölle sopivaan muotoon.

12

´Download to Robot´ lataa käännetyn ohjelmakoodin robotin keskusyksikköön.
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Miten kirjoitan ohjelmakoodia?
Liikkuminen ohjelman sisällä
Tässä esimerkissä teemme yksinkertaisen ohjelman,
jonka avulla robotti liikkuu eteenpäin.

Vedä komento ylös
oikealle numeron
yksi viereen.

Valitse forward (eteenpäin) -komento hiirellä sekä
vedä se rivinumero ykkösen päälle tai välittömästi
sen viereen oikealle. Näin komento menee oikealle
ohjelmariville. Katso mallia vasemmalla.
Valitse komennon kesto alaspudotusvalikosta ja päätä,
kuinka kauan eteenpäin menevä liike kestää ja missä
mittayksikössä kesto mitataan.
- Pyörähdyksiä
- Asteita
- Aikaa
Aika voi olla millisekunteja, sekunteja tai minuutteja.
Yksi millisekunti on sekunnin tuhannesosa.
1 s = 1000 ms.

Forward (eteenpäin) -komento sisältää kolme eri muuttujaa.
Muuttuja on numeerinen arvo, jota voi muuttaa.
Eri arvoja pohdittavaksi:
- Kesto (Duration): määrä - numeroarvo?
- Yksikkö: asteita, pyörähdyksiä tai aika-arvo?
- Pyörimisnopeus: millä nopeudella moottori pyörii?

Kesto (Duration) = numeroarvo
Aseta kestoaika, keston tyyppi ja nopeus.
Esimerkissä robotti liikkuu eteenpäin yhden pyörän
pyörähdyksen (360 astetta), 50% nopeudella eli
puolella suurimmasta nopeudesta.
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Miten tallennan ja avaan ohjelmatiedoston?
Aloitettuasi ohjelmoinnin, muista aina välillä tallentaa keskeneräinen työ.

Tallenna - Save
Painaessasi ´Save´-painiketta,
esiin tulee normaali Windows
-tallennusikkuna. Osoita oikea
tallennuskansio ja tiedoston nimi.

Tallenna uudella
nimellä - Save As
Saman tiedoston voi tallentaa
myös uudella nimellä.
File > Save As...

Anna tiedostolle nimi

Avaa tiedosto
Kun valitset ´Open File`,
avautuu kansio, johon
tallensit tiedoston
edellisellä kerralla.
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Miten muokkaan ohjelmakoodia?
Esimerkkiohjelma

Poista yksi ohjelmarivi

Vedä hiirellä komento ´repeatUntil´ (toista
kunnes) tyhjälle työpöydälle numeron
yksi päälle. Näin komennosta muodostuu
ohjelman ensimmäinen rivi (1).
Lisää rivit ´setMotor´(aseta moottori)
vetämällä ne hiirellä sulkumerkkien { }
sisälle ohjelmariveiksi kaksi ja kolme.
Kummallakin mottorilla on oma komentorivi,
jonka alaspudostusvalikoista voi muokata
arvoja erikseen tai syöttää ne
näppäimistöltä.
Valitse koodirivi, jonka haluat poistaa
painamalla hiiren vasenta painiketta.
Rivin värin korostuttua paina
Delete-painiketta näppäimistössä.
Rivin voi poistaa myös raahaamalla
sen ikkunan oikeassa alakulmassa
olevan roskakorin päälle.

Poista monta ohjelmariviä
Jos haluat poistaa useamman
ohjelmarivin, valitse monta riviä, joiden
valinnan huomaat värin muutoksesta.
Paina Delete-painiketta
näppäimistössä ja kaikki valitut
rivit poistuvat ohjelmasta.

Kokeile ja näet, miten robotti toimii!

Kirjoita kommentteja tai merkitse ohjelmarivi kommentiksi
Ohjelmoinnissa on tapana kirjoittaa kommentteja ohjelmarivien yhteyteen. Kommentti ei
ole ohjelmakoodia, eikä siis vaikuta ohjelman toimintaan, vaan siinä ohjelmoija voi kertoa omin sanoin,
mitä tässä kohdassa tapahtuu tai mitä lukijan pitäisi huomata.
Kommentointia voi käyttää myös ohjelmakoodirivin ”piilottamiseen” väliaikaisesti, kuten seuraavassa
esimerkissä: ohjelma saapuu riville 3, hyppää rivin yli (koska rivi 3 on merkitty kommenttiriviksi)
ja suorittaa lopun ohjelman normaalisti.
Voit kommentoida ohjelmariviä valitsemalla
ohjelmarivin numeron ja painamalla hiiren
vasenta painiketta.
´Comment´ -komento on valikossa tällaisen
kommentointitekstin kirjoittamista varten.

Kokeile, saatko ohjelmarivin väliin lisättyä
selostuksen, mitä ohjelmassa tapahtuu!
© 2015 Robomatter Inc. - VEX IQ -ohjelmoinnin alkeet Ver.1.0 Step Systems Oy
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ROBOTC Graafisen ohjelmointikielen komentoja
Program Flow - Ohjelman rakennekomennot
Ovat väriltään oransseja. Näiden komentojen avulla saadaan robotti
tekemään päätöksiä ja valitsemaan eri asioiden välillä.
Rakennekomentoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun robotti valitsee
kahden värin välillä, jotka anturi on havainnut.
Lisää asiasta sivuilla 13-21
Timing - Ajastimet
ROBOTC-kielessä on useita ajastuskomentoja, joita voidaan käyttää
robotin toiminnan ajastamiseen tai toiminnan selvittämiseen.
Simple Behaviors - Yksinkertaiset liikkumiskomennot
Tämä on nopea tapa saada aikaan liikekomentoja.
Muista moottorien vakiokokoonpano: vasemmanpuoleinen
moottori portissa 1 ja oikeanpuoleinen moottori portissa 6.
Motor Commands - Moottorin ohjauskomennot
Moottorien tarkempaan ohjaamiseen liittyviä komentoja.
Voit esimerkiksi nollata moottorin laskurin (encoder), joka
laskee, kuinka monta kierrosta tai astetta moottorin akseli on pyörinyt
eteen- tai taaksepäin.
Remote Control - Kauko-ohjaimen komennot
Komennot on laitettava silmukkaan (esimerkiksi repeat(forever))
toistamaan itseään loputtomiin.
Line Tracking - Viivantunnistuskomennot
Luodaan komentosarja, jolla robotti saadaan seuraamaan
esimerkiksi mustaa viivaa. Moottorien vakiokytkennät.
Touch LED Sensor - Kosketusanturi/ledi
Voidaan käyttää eri väristen valojen näyttämiseen ledimoduulista.
Auttaa ohjelmoijaa esimerkiksi ohjelman toiminnan seuraamisessa:
punainen valo palaa tietyssä vaiheessa ohjelmaa ja sininen toisessa.
Distance Sensor - Etäisyysanturi
Etäisyysanturi mittaa ultraäänen avulla etäisyyttä ääntä heijastavista
pinnoista. Voit esimerkiksi mitata anturin etäisyyden edessä olevaan
kappaleeseen tai seinään.
Reset Gyro - Nollaa Gyroanturi
Gyro- eli kulma-anturilla voidaan mitata kääntökulmaa. Nollattuasi
gyroanturin kulma-arvon, voit mitata ja ohjata tarkasti, kuinka monta
astetta robotti tai sen osa, jossa anturi on kiinni, kääntyy.
Sounds - Tuota ääntä
Komennoilla voidaan tuottaa monenlaisia piippauksia ja ääniä.
Debugging - Näytä tietoja käyttäjälle
Komennot näyttävät käyttäjälle tietoja antureiden ja moottoreiden
lukemista. Ne tekevät virheiden etsimisestä helpompaa.
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Esimerkkiohjelmia
ROBOTC Graafisessa ohjelmointiympäristössä on paljon esimerkkejä ohjelmista.
Esimerkit löytyvät kohdasta: File -> Open Sample Program.

Esimerkit on ryhmitelty aihealueen mukaan:
- Perusliikkeitä
- Törmäysanturi
- Värianturi - värien tunnistus
- Värianturi - viivan seuraaminen
- Etäisyysanturi
jne....
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´Repeat´ (toista) -ohjelmarakenteet
Repeat (toista) -ohjelmakomento
Repeat (toista) -komento muodostuu silmukasta, joka toistaa itseään loputtomasti tai niin monta
kertaa kuin ohjelmoija itse haluaa.
Esimerkki:
- Repeat 4 - toistaa kaiken neljä kertaa.
- Forward - Liiku eteenpäin kaksi kierrosta - 50% nopeudella. Yhteensä siis 4x2 kierrosta.
- Käänny vasempaan yhden kierroksen verran - 50% nopeudella. Käännös vasempaan neljä kertaa.
Vedä ohjelmointi-ikkunaan ensin
´repeat´ ja sen jälkeen komennot
´forward´ ja ´turnLeft´ repeat-komennon
sulkujen { } väliin uusiksi riveiksi
kaksi ja kolme.

Kokeile toimintaa VEX IQ -robotilla käytännössä!

Repeat Forever - Toista loputtomiin -ohjelmakomento
´repeat (forever)´ on ohjelmakomento, joka toistaa itseään jatkuvasti - loputtomiin. Ohjelmarivien
1-5 väliä toistetaan jatkuvasti ja poiketaan ainoastaan toteuttamaan kauko-ohjaimen liikekomento.
Vasemmalla oleva komento
´tankControl´ ohjaa keskusyksikköä
kauko-ohjaimen avulla. Esimerkkiohjelma antaa käyttäjän valita, kuinka
jokainen kauko-ohjaimen painike tai
ohjainsauva ohjaa robottia.
Esimerkiksi kanavat-ChD ja ChA
ohjaavat moottoreita 1 ja 6.
Liikuta molempia ohjaimen sauvoja
eteenpäin ja robotti alkaa liikkua
eteenpäin. Liikuta sauvoja taaksepäin ja
robotti liikkuu taaksepäin. Käännös
oikeaan saadaan aikaan: vasen sauva
(ChA) eteen ja oikea sauva (ChD) taakse
ja käännös vasempaan liikuttamalla
sauvoja päinvastoin.
´armControl´-komento antaa ohjelmoijalle
mahdollisuuden määrätä, mitä moottoria
haluaa ohjata ja myös, millä nopeudella
moottori pyörii. Esimerkkejä on lisää
kohdassa Kauko-ohjaimen ohjelmointi.

´armControl´-komennossa (yllä) käsivarren moottori on valittuna. BtnFUp lähettää positiivisen 75%
nopeusarvokomennon käsivarren moottorille, BtnFDown lähettää moottorille negatiivisen 75%
nopeusarvokomennon. Moottorin nopeusarvo annetaan viimeisessä ohjelmalaatikossa.
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´Repeat´ (toista) -ohjelmarakenteet
´repeatUntil(getMotorEncoder(moottori) > arvo)
- pyöritä moottoria kunnes moottorin laskurin arvo on tarpeeksi suuri
VEX IQ -moottoreissa on laskuri (encoder), jonka avulla saadaan tietoa moottorin
akselin pyörimisestä ja sen avulla esimerkiksi siitä, kuinka monta astetta tai kierrosta
moottorin akseliin kiinnitetty pyörä on kääntynyt. Siitä voidaan tarvittaessa laskea, kuinka pitkä matka
ollaan kuljettu eteenpäin. Nämä laskurit on hyvä aina alussa nollata, eli asettaa laskuriin arvo nolla (0).
´repeatUntil(getMotorEncoder(value) > arvo)´ -komentoa käytetään
ohjelmoinnissa mittaamaan kuljettua matkaa ja ehtolauseena. Ehtolause
toteutuu vain, kun ennalta asetettu ehto täyttyy. Esimerkiksi robotti tekee
jotain, kunnes se on kulkenut tietyn matkan tai moottorissa kiinni oleva pyörä tai
käsivarsi on pyörähtänyt jonkin ennalta määrätyn määrän.
Kun ehto täyttyy - ohjelmassa jatketaan eteenpäin.

VEX IQ -moottori

Laatikon oikean reunan nuolesta putoaa
alas valikko, josta valitaan
´getMotorEncoder(leftMotor)´.

Vasemmalla oleva ohjelma liikuttaa
renkaiden moottoreita eteenpäin - kunnes
asetettu ehto 3600 on ´tosi´. Moottorin
akseli pyörähtää tasan yhden kierroksen.
Kun moottorin laskurin arvo on suurempi
kuin 3600 astetta, on asetettu ehto ´tosi´
ja ohjelma loppuu, jolloin moottorit
pysähtyvät.

Ohjelmoi robotti kulkemaan eri pituisia matkoja. Aloita kokeilu ohjeen arvoilla.

Kokeile ja vertaa, kuinka pitkän matkan robotti liikkuu eri arvoilla!
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´Repeat´ (toista) -ohjelmarakenteet
´repeatUntil(getTimer(ajastin, seconds/milliseconds) > arvo)´
Toista, kunnes ehto on tosi
´repeatUntil´ -silmukka toistaa ohjelmanpätkää, kunnes ehto on tosi. Esimerkissä ehto on tosi, kun
ajastimen arvo ylittää 30 sekuntia, eli ohjelma on ollut käynnissa puoli minuuttia. Alussa robotin
vasemmanpuoleinen moottori asetetaan pyörimään hieman oikeanpuoleista moottoria nopeammin,
jolloin robotti kääntyy. Silmukan sisällä vilkutetaan lediä. Kun ajastimen arvo on kasvanut yli 30,
ohjelma päättyy ja robotti pysähtyy.

Ajastimet ovat käteviä, kun kirjoitetaan ohjelmaa, jonka pitää toistaa jotain asiaa ennalta määrätyn
ajan. Alla olevalla esimerkillä yhden ajokerran aika rajoitetaan yhteen minuuttiin.
Koko ohjelma on repeat(forever)-silmukan sisällä, eli sitä toistetaan jatkuvasti. Rivillä 2 ledin väri
vaihdetaan punaiseksi. Seuraavalla rivillä odotetaan, että lediä kosketaan. Kun lediä on koskettu, sen
väri vaihdetaan vihreäksi, ja rivillä 5
ajastin nollataan. Rivin 6-10 ohjelma
on muuten samanlainen kuin sivun
18 esimerkkiohjelma, mutta
repeat(forever)-silmukan sijaan
esimerkissä on käytetty
repeatUntil(getTimer(T1, seconds) > 60)
-silmukkaa. Robottia voi siis ohjata
kauko-ohjaimella 60 sekunnin ajan.
Sen jälkeen moottorit pysäytetään
ja ohjelma palaa takaisin alkuun.
Ohjelman alussa ledin väri vaihdetaan
takaisin punaiseksi ajan päättymisen
merkiksi.
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´Repeat´ (toista) -ohjelmarakenteet
´repeatUntil(getDistanceValue(anturi) < arvo)´
- toista kunnes etäisyys lähimpään kappaleeseen on tarpeeksi pieni
´repeatUntil(getDistanceValue(anturi) < arvo)´ -komento auttaa käsittelemään etäisyysanturin
antamaa tietoa. Etäisyysanturi antaa numerolukeman, joka kertoo mitatun matkan anturista
edessä olevaan esineeseen tai muuhun kohteeseen millimetreinä.

VEX IQ -etäisyysanturi
Robotti liikkuu eteenpäin 50% nopeudella
niin kauan kuin etäisyysanturin lukema
on yli 100, eli lähin anturin edessä oleva
esine on yli 100 millimetrin päässä.

Etäisyysanturi antaa lukeman, jonka arvo on
millimetrejä (mm).
Anturi kykenee mittaamaan etäisyyksiä välillä
60 mm - 4000 mm.
Etäisyysanturi mittaa etäisyyden aina sitä
lähimpänä olevaan kohteeseen.
Tärkeää huomata:
Jos etäisyysanturi ei ”näe” edessään mitään
kappaletta tai estettä, antaa se tällöin
suurimman mahdollisen lukeman,
joka on 26214 mm.
Tässä etäisyysanturi on kiinnitetty siten, että se osoittaa eteenpäin.
Se voidaan asettaa osoittamaan mihin suuntaan tahansa.

Kokeile, saatko robotin pysähtymään ohjelmoinnin avulla ennen estettä!
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´Repeat´ (toista) -ohjelmarakenteet
´repeatUntil(getJoystickValue(nappi) == 1)
- toista kunnes ohjaimen nappia painetaan
´repeatUntil(getJoystickValue(nappi) == 1)´ -komento liittää yhteen kauko-ohjaimelta tulevan
komennon, esimerkiksi oikeanpuoleisen sauvan liikkeen ja ohjaa sen tiedon mukaan robotin liikettä.
Esimerkki seuraavassa:

Robotin vasen ja oikea moottori
pyörivät 50% nopeudella, kunnes
kauko-ohjaimen ´BtnEup´
-painiketta painetaan, jolloin sen
arvoksi tulee yksi (=1).
´setMultipleMotors´ -komennolla
voidaan ohjata useita moottoreita
samanaikaisesti.

´repeatUntil´ -komennon käyttäminen muiden antureiden kanssa:
Kaikki ´getSensorValue´
-komennot noudattavat
samanlaista komentorakennetta
kuin ´getDistanceValue´ -komento.
Robotti koostuu antureista,
moottoreista ja kauko-ohjaimesta
joiden toimintaa ja antamia
komentoja valvoo keskusyksikkö,
käyttäjän antamien ohjeiden
(ohjelman) mukaan.
Sivuilla 16 ja 23 on lisää tietoa
robotin järjestelmistä.
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´While´ (kunnes jotain) -ohjelmarakenteet
While - kunnes jotain
´while´ (kunnes jotain) -komento on rakenteeltaan silmukka, joka lukee tietoa kaikista
moottoreista, antureista ja kauko-ohjaimesta, joiden
Operaattori, joka määrää vertailutavan
avulla voidaan ohjata ohjelman kulkua.
Ohjelmoijan määrittämä arvo.

´while´-silmukan operaattoreita ovat
>, <, ==, ja != joiden avulla voidaan
vertailla keskusyksikön ”aivoissa”
ohjelmoijan antamia arvoja ja
antureista tai moottoreista saatuja
arvoja toisiinsa. Operaattorin arvo
voi olla ´tosi´ tai ´epätosi´. Näin
saadaan luotua loogisia sääntöjä
robotin toiminnalle.

Järjestelmän rakenne
Alapuolella on luettelo robotin
järjestelmistä, joita keskusyksikkö
valvoo ja lukee.

Robotin järjestelmät

Tiedon merkintätapa
Positiivinen tai negatiivinen luku
asteina. 1 kierros = 360
1, kun lediä kosketaan.
0, kun lediä ei kosketa.
0
255
Värin nimi. Esim. red, blue jne.
Kappaleen etäisyys anturista.
Väri mustavalkoisena.
Musta = 0, valkoinen = 400.
Anturin kulma asteina.
Voi olla negatiivinen.
Anturin kulma väliltä 0-359.
Anturin pyörimisnopeus
astetta / sekunti.
Etäisyys lähimpään kappaleeseen
millimetreinä.
1, kun anturia painetaan.
0, kun anturia ei paineta.

Kanavat ChA - ChD ovat joystickeille.
0, kun joystick on keskiasennossa.
-100 tai 100, kun joystick on
ääriasennossa.
Loput kanavat ovat painonapeille.
1, kun nappia painetaan.
0, kun nappia ei paineta.

Ajastimen nollaamisesta kulunut
aika sekunteina tai millisekunteina.
1s = 1000ms.
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´While´ (kunnes jotain) -ohjelmarakenteet
´while(getMotorEncoder(value) < arvo)´
Pyöri kunnes laskurin arvo on tarpeeksi suuri
VEX IQ -moottoria voidaan ohjata hyvin tarkasti. Moottorin laskuri (encoder) laskee aina, kun moottori
pyörii johonkin suuntaan. Laskuri on hyvä aina alussa nollata (resetMotorEncoder).
Ohjelmarivi 1 nollaa moottorin laskurin. Rivillä 2 asetetaan ehto - moottoreita pyöritetään, kunnes on
saatu laskureista arvo 720 astetta. Rivillä 3 moottorit ohjataan pyörimään 50% nopeudella.

VEX IQ
-moottori

Kokeile, kuinka pitkälle robotti kulkee! Entä, jos raja-arvoksi asetetaan 500?

´while(getBumberValue(anturi) == 0)´
Pyöritä moottoreita kunnes törmäysanturi tunnistaa törmäyksen
Bumper Sensor -törmäysanturi antaa arvon 0, jos siihen ei törmätä ja arvon 1, jos
siihen kohdistuu törmäys, eli sitä painetaan. Esimerkkiohjelmassa törmäysanturin
arvo = 0, pyörien moottorit ovat päällä ja robotti liikkuu eteenpäin 50% nopeudella,
kunnes anturi havaitsee törmäyksen, eli anturin arvo muuttuu muuksi kuin 0.
VEX IQ
-törmäysanturi

´while(getGyroValue(anturi) < arvo)´
Käänny kunnes gyroanturin arvo on tarpeeksi suuri / pieni
Gyro Sensor antaa lukeman, joka on negatiivinen tai positiivinen kokonaisluku esim. (-90,
360,-270, jne.) Esimerkissä alla ensin nollataan gyroanturin arvo. Nolla on siis lukema
VEX IQ
eteenpäin. While silmukassa asetetaan ehto, että robotti kääntyy, kunnes arvo on
-gyroanturi
pienempi kuin 90 astetta. Vasen moottori peruuttaa ja oikea moottori ajaa eteenpäin,
kunnes robotti on kääntynyt 90 astetta. Huomaa, että moottorin 1 pyörimissuunta on saatu
vastakkaiseksi asettamalla tehoarvon eteen miinusmerkki (-50).
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Kokeile. Kumpaan suuntaan robotti kääntyy?
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´If´ (jos - sitten) -ohjelmarakenteet
´If´ (jos - sitten) -ehtolause
Ehtolause tarkistaa asetetun ehdon toteutumisen kerran ja sen jälkeen
ohjelma etenee. ´If´ ja ´If - else´ (jos ja jos/kun) -ohjelmarakenteet tehdään yleensä
toistosilmukkaan (repeat tai repeat forever). Esimerkissä ehtolause on tehty
´toista loputtomiin´-silmukan sisälle (repeat forever). Alussa ledi asetetaan
punaiseksi. Jos törmäysanturi tunnistaa törmäyksen, ledin väri vaihdetaan
vihreäksi. Jos ledi tunnistaa kosketuksen, sen väri vaihdetaan siniseksi.

VEX IQ
-kosketuskytkin/ledi

VEX IQ
-törmäysanturi

Kokeile ja laita ledi palamaan!

´if - else´ (jos - kun) -ehtolause
Esimerkissä kaikki komennot ovat ´repeat forever´ -silmukan sisällä, eli ohjelmaa toistetaan jatkuvasti.
Rivin 2 ´if´ -komento tarkkailee törmäysanturia. Jos anturi tunnistaa törmäyksen, seuraavaksi rivillä 3
tutkitaan kosketusanturin tilaa. Jos kosketusanturi tunnistaa kosketuksen, ledi asetetaan vihreäksi.
Muussa tapauksessa ledi asetetaan punaiseksi. Jos törmäysanturi ei tunnista törmäystä, ledin väri
pysyy samana.

Keksi lisää ehtolauseita, joissa useamman ehdon tulee olla tosi,
ennen kuin jotain tapahtuu!
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´Wait Until´ (odota kunnes) -ohjelmarakenteet
´waitUntil´ (odota kunnes) -ohjelmarakenne
´waitUntil´ -komento saa ohjelman ”pysähtymään”, kunnes jokin ennalta asetettu ehto on toteutunut.
Esimerkissä alla on ehtona on vasemman moottorin laskurin (encoder) arvo. Sen on oltava vähintään
720 astetta, että moottorit pysähtyvät. Aluksi nollataan laskuri ja sen jälkeen moottorit kytketään
pyörimään ja odotetaan laskurin arvon kasvua 720 asteeseen.

Kokeile, saatko toimimaan!

´waitUntil(getJoystickValue(nappi) == 1)´
Odota kunnes kauko-ohjaimen painiketta painetaan
Kuvassa oikealla on näkyvillä
kauko-ohjaimen yläpainikkeet.
Esimerkissä käytämme näistä yhden painikkeen
painallusta robotin käynnistämiseen.
VEX IQ -kauko-ohjaimen painikkeet antavat lukeman 1, jos niitä painetaan ja lukeman 0, jos ne ovat
lepotilassa. Ohjelmakoodissa alla ´waitUntil´(odota kunnes) -komento odottaa, kunnes ´BtnRUp´
-painiketta painetaan, eli arvo muuttuu nollasta ykköseksi. Kun painike on painettu, lähtee robotti
liikkeelle ja kulkee eteenpäin kolme pyörän kierrosta ja kääntyy sitten oikealle. Tämä toistuu neljä
kertaa peräkkäin. Lopuksi palataan alkuun odottamaan uutta kauko-ohjaimen painikkeen painallusta.

Kokeile kauko-ohjaimen eri painikkeita ja eri arvoja!
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Yksinkertaisia toimintoja
Yksinkertaisia toimintoja
ROBOTC Graafisen ohjelmoinnin perustoiminnoissa oletetaan
robotin moottoreiden kytkennän olevan:
• Vasen moottori - port 1
• Oikea moottori - port 6
Seuraavanlaisia muuttujia voidaan käyttää:
• Duration Value - numeerinen arvo
• Duration Type - Keston tyyppi (asteita, pyörähdyksiä tai aikalukema)
• Moottorin pyörimisnopeus (0-100%).

Duration Value - numeerinen arvo

Eteenpäin -komento antaa säätää kolmea eri arvoa:
• Duration - Kesto - miten paljon tai miten monta
• Type - tyyppi - asteita, kierroksia tai aika-arvo
• Moottorin nopeus - kuinka nopeasti moottorin
akseli pyörii

Duration - numeerinen arvo

Duration Type - Keston tyyppi

Power Level - Moottorin nopeus

Valitse keston tyyppi alaspudotusvalikosta.
• Degrees - asteita
• Rotations - pyörähdyksiä
• Time - Aika millisekunneissa, sekunneissa tai
minuuteissa

Aseta lopuksi moottorin nopeudeksi 50%.
Esimerkissä alla robotti kulkee eteenpäin 360 astetta
50% nopeudella. Valitse ´Compile´ (kokoa ohjelma) ja
sen jälkeen tallenna.
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Moottorin ohjauskomennot
Moottorin ohjauskomennot antavat tarvittavaa joustavuutta, jota
ohjelmoija tarvitsee rakentaessaan monimutkaisempia robotteja.
VEX IQ -moottorin sisällä on laskuri (encoder), joka
laskee ylös- tai alaspäin riippuen moottorin pyörimissuunnasta.
Alussa kannattaa aina nollata laskurin arvo - muuten muistissa
ollut vanha lukema voi häiritä oman ohjelmakoodin toimintaa.
Käytä käskyä ´resetMotorEncoder´.
´setMotor´ asettaa valitun
moottorin nopeuden.
Jos nopeus on negatiivinen,
moottori pyörii vastapäivään.

´setMotor´ ja
´setMultipleMotors´ käskyt
mahdollistavat jopa 12 moottorin samanaikaisen ohjaamisen!

Esimerkissä yläpuolella ´setMotorTarget´ käskee moottoria
pyörimään 270° 50% nopeudella.

´stopAllMotors´
pysäyttää kaikki
moottorit.
´stopMotor´ pysäyttää
valitun moottorin.
Komennolla
´stopMultipleMotors´
voi pysäyttää
monta moottoria.
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Kauko-ohjaimen käyttö
Tärkein asia kauko-ohjaimen ohjelmallisessa käytössä on muistaa asettaa kaikki komennot
´repeat´-silmukkaan. Ohjelmakomennot kiertävät tällöin jatkuvasti loputonta silmukkaa,
joka ei ikinä katkea ja tällöin kauko-ohjain on koko ajan käytettävissä.
Esimerkeissä on valmiita ohjelmia kauko-ohjaimen käyttöön.
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Ongelma ohjelman latauksessa?

Jos et onnistu lataamaan
ohjelmakoodia robottiin,
toimi seuraavasti:
Irrota USB-kaapeli hetkeksi sekä robotista että
tietokoneesta ja kytke kaapeli uudelleen kiinni.
Mene valikkoon
View->
Select Communication Port ->
paina OK.
Käynnistä robotti uudelleen. Jos robotti on ”jämähtänyt”,
irrota akku hetkeksi ja aseta se uudelleen paikalleen.
Varmista, että akku on täyteen ladattu.
Jos virheilmoitus kertoo firmwaren olevan korruptoitunut
(´firmware corrupt´), kiinnitä USB-kaapeli ja asenna
Firmware-päivitykset uudelleen.
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