
LIIKE - DRIVETRAIN

LIIKE - OHJATAAN YHTÄ MOOTTORIA

VEX IQ BLOCKS LUNTTI

Eteenpäin tai taaksepäin. Moottori on päällä kunnes se sammutetaan
STOP MOTOR käskyllä. Muista määrittää asetuksessa pyörimissuunta.

Pyörittää moottorin aina asetettuun pisteeseen riippumatta
lähtöpisteestä.

Pyörittää moottoria senhetkisestä arvosta tietyn
asetetun määrän verran eteen- tai taaksepäin.

Pysäyttää moottorin. Moottori jää vapaalle tai  käskyllä määrättyyn tilaan.Set Stopping

Asettaa moottorin sisäisen laskurin annetulle arvolle. 0-360.

Asettaa moottorin pyörimisnopeuden. -merkki peruutus.
-100% välillä 100% tai -127rpm välillä 127rpm.

Pysäyttää Drivetrainin. Moottorit jäävät vapaalle tai pysäytystapa Set Drive Stopping.

Asettaa miten moottori pysähtyy. Moottori jää...
 - Pysähtyy välittömästiBrake
 - Pysähtyy hitaasti vapaasti pyörien. Ei jarrua.Coast

 - Lukittuu paikalleen ja palaa samaan asentoon jos liikkuu.Hold

Asettaa moottorin vääntövoiman. 0-100%.

Liikkeen suoritusaika. Lopettaa suorituksen annetun ajan kuluttua.
On tehtävä suoritettu tai ei.

Moottorin liikettä voidaan säätää eri yksiköillä. Aste-Degree tai Kierrosmäärä-Turns. Tasaisen liikkeen
saa parhaiten aikaiseksi kytkemällä moottorin päälle ja säätämällä pelkästään moottorin kierrosnopeutta.
Moottori on joko aina päällä - muista myös sammuttaa tai vain käskyn säätämän liikkeen verran.
Spin=Pyöri. Set=Aseta ominaisuus. Stop=Pysähdy. Forward=Eteenpäin. Backward=Taaksepäin. 

Aja eteenpäin-taaksepäin. Liike jatkuu kunnes pysäytetään stop käskyllä. Pysäytystapa Stop driving.

Drivetrain on VEX robotin perusrunko. Siinä 2kpl moottoreita ja gyroskooppi on liitetty yhdeksi paketiksi ja niille on
luotu käyttöä helpottavat käskykoosteet. Drivetrain ryhmään sidottuja moottoreita ei voi ohjata enää yksittäin.
Drive = liiku. Turn = käänny. Set = Aseta ominaisuus. Stop = pysähdy. 

Aja eteenpäin-taaksepäin tarkka matka. Liike pysähtyy kun matka kuljettu.

Jos laajennettu don’t wait asentoon. Ohjelmakoodi jatkaa eteenpäin, eikä
odota käskyn valmistumista. 

Jos laajennettu don’t wait asentoon. Ohjelmakoodi
jatkaa eteenpäin ja annettu käsky suoritetaan taustalla.

Käänny oikealle-vasemmalle. Käännös jatkuu kunnes pysäytät sen toisella käskyllä.

Käänny senhetkisestä kulkusuunnasta. Huom. Laajennusnuoli.

Käänny oikealle-vasemmalle tarkasti määrätty määrä. Huom. laajennusnuoli.

Aseta moottorien nopeus. % tai RPM.
-100% välillä 100% tai -127rpm välillä 127rpm.

Aseta kääntymisen nopeus. % tai RPM.

              Asettaa millä tavalla liike pysähtyy.
 - Pysähtyy välittömästi täysi jarrutus.              Brake
 - Pysähtyy hitaasti vapaasti pyörien. Ei jarrua.              Coast

 - Lukittuu paikalleen ja palaa samaan asentoon jos liikkuu.Hold

Voit soittaa valmiita esiohjelmoituja ääniä. 

Nuotteja-note voidaan soittaa,
whole = kokonainen
half = puolikas
quarter = neljäsosa 1/4

Asettaa nykyisen liikkumissuunnan gyroskoopin 
arvoksi 0. Helpottaa monimutkaisten käännösten tekoa.

Muista käyttää kommentteja. Kommenteissa on tärkeää kertoa
mitä ohjelmakoodi tekee kommentin kohdalla. Huippu tärkeää!!!

ÄÄNIÄ
NÄYTÄ TEKSTIÄ LCD-NÄYTÖLLÄ JA TOUCHLED VÄRIT

Tulostaa VEX robotin LCD-näytölle sanan - Hello.

Asettaa kirjoituspaikan LCD-näytöllä. Row 21merkkiä=vaakarivi ja Column 5riviä=pystyrivi.

Siirtää kirjoituskohdan uuden rivin alkuun.

Aseta värianturin valkoisen Led valon kirkkaus. Saattaa auttaa värien tunnistuksessa.

Tyhjentää koko näytön kirjoituksesta.

Tyhjentää rivin. 1-5 riviä.

TouchLed kirkkaus. 0-100%.

Värin ”vaihtumisen” nopeus. Slow-hidas, Fast-nopea, OFF-ei mitään.

Aseta TouchLed - KosketusLed näkyvä väri.

Liikkeen suoritusaika. Lopettaa suorituksen annetun
ajan kuluttua. On tehtävä suoritettu tai ei.



WAIT=ODOTA
Kokonaisia sekuntteja tai
sekunnin osia. 1 - 0.01.

REPEAT=TOISTA
Toistaa silmukan sisällä
olevan koodin annetun
lukumäärän mukaisesti.

FOREVER=IKUISESTI
Toistaa silmukan sisällä
olevan koodin ikuisesti.

IF-THEN=JOS-SITTEN
Jos annettu ehto täyttyy.
Suorittaa silmukan sisällä 
olevan koodin. Esim.
Painettu painiketta.

IF–ELSE=JOKO–TAI
Jompikumpi toteutuu aina.
Ylempi jos tosi-true.
Alempi jos väärä-false.

WAIT UNTIL=ODOTA KUNNES
Odottaa kunnes ehto on tosi.
Koodin suoritus pysähtyy odottamaan.

REPEAT UNTIL=TOISTA KUNNES
Toistaa silmukan sisällä olevan
koodin kunnes annettu ehto on tosi.

WHILE=SILLÄ AIKAA
Toistaa silmukan sisällä olevan
koodin kun annettu ehto on tosi.

BREAK=PAKENE SILMUKASTA
Silmukan sisältä pääsee pois jos
jokin muu asetettu ehto toteutuu. IF-Break.

OHJELMAN KULKU
ALKU=VEX käynnistyy  
Ohjelmarivi käynnistyy automaattisesti.

OHJELMARIVI KÄYNNISTYY KUN...
keskusyksikössä on painettu
nuolinäppäimiä ylös/alas tai vapautettu.

AJASTINALKU - AIKA
Ohjelmarivi käynnistyy kun säädetty
aika on kulunut loppuun.

VIESTI VASTAANOTETTU
Ohjelmarivi käynnistyy kun viesti
vastaanotettu. Muista lähettää.

VIESTIN LÄHETYS
Käsky lähettää viestin, jonka avulla käynnistät
uuden ohjelmarivin. And wait... Lähettänyt
ohjelmarivi pysähtyy odottamaan toisen
when-rivin suoritusta alusta-loppuun.

ANTURITMY BLOCKS - ALIOHJELMA

MATEMAATTISET OPERAATIOT
Lasketaan yhteen +.     1+1=2.

Vähennyslasku -.     1-1=0

Kertolasku x.     2x2=4

Jakolasku /.     4/2=2

Arpoo satunnaisluvun annetulla numerovälillä.
Esimerkki = noppa, joka arpoo numeron välillä 1-10.

Suurempi kuin > 

Pienempi kuin <

Yhtäsuuri =

BOOLEN VERTAILU
AND - JA    Molemmat arvot totta

OR - TAI    Jompikumpi arvoista

NOT - EI   Arvo on epätosi

Jakojäännös jakolaskusta.
Tee jäännökselle oma muuttuja.

Monimutkaisemmat funktiot cosinit yms.

Pyöristä murtoluku lähimpään kokonaislukuun.

VEX/keskusyksikön käynnistyessä lähtee automaattisesti liikkeelle
laskin, joka laskee sekuntteja. Tämä käsky nollaa laskimen alkutilaan 0. 

Saat käyttöön laskimen-timer lukeman ohjelmakoodissa.

Kertoo missä kohdassa LCD-näyttöä kursori on vaakariveillä.

Kertoo missä kohdassa LCD-näyttöä kursori on pystyriveillä.

Onko keskusyksikön nuolinäppäimiä painettu?

Akun varaustasoa voi käyttää hälytysten ohjelmointiin.

 VARIAABELI eli MUUTTUJA

Luo uusi muuttuja - älä käytä ääkkösiä.

Nimetty muuttuja, joka voidaan ottaa
mukaan matemaattisiin operaatioihin.

Asettaa muuttujan arvon annetuksi
numeroksi tai matemaattisen
operaation tulokseksi.

Yksinkertainen muutosagentti muuttujalle.
Lisää tai vähennä muuttujan arvoa.

Variaabeli on nimetty numeraalinen arvo.
Vaikka numero 5. Annetaan sille nimi - ANTTI.
ANTTI=ANTTI+1. ANTIN uusi arvo on siis 6.

Luo boolen operaation muuttujia.
True=tosi tai False=väärä.

Luodaan laajempia taulukoita joihin voidaan syöttää valmiiksi
numeraaliset arvot tai kerätä taulukoihin arvoja antureitten avulla.

Drivetrain - Onko liike on suoritettu loppuun?

Drivetrain - Liikkuuko drivetrain?

Liikkeen kulkusuunta asteina.

Moottorin säädetty liikenopeus? % tai RPM.

Virrankulutus? % tai Ampeereja.

Painonappi-Bumper onko se painettu alas tai ei?

Onko Kosketus-TouchLEDiin koskettu tai ei?

Havaitseeko värianturi-color sensor lähellään esineen.

Havaitseeko Ultraääni mittakeilassa esineen.

Ultraääni - tarkka mittaus - mm tai tuuma.

Värianturi - värin havaitseminen. 

Värianturi - värin nimen havaitseminen. Perusvärit.
Katso -Sensor Calibration- taulukko vex manuaali. 

Värianturi - värikylläisyys. Tulos skaalassa 0-360. 

Värianturi - värin kirkkaus. Pinnasta takaisin heijastuvan
valon määrä. Tulos skaalassa 0-100%.

 totta

koodi

koodi

koodi

joko koodi

tai koodi

koodi

koodi

Aliohjelma on usein käytetty koodiryhmä, jota ei kannata kirjoittaa 
useita kertoja ohjelmakoodin eri kohtiin. Yhdellä kutsulla saamme
toistettua usein käytetyn koodiryhmän eri kohdista koodireillä. 
 
Luodaan ehto ja nimetään ehto. Ehdon toteutuminen toteuttaa aliohjelman
suorituksen. Esimerkissä numero 5 muuttujassa nimeltä numeroarvo.
Toteutuminen voi tapahtua numeroarvolla tai Boolen arvoilla tosi tai epätosi.

Numeraalinen tai boolean.

Oikea arvo
käynnistää aliohjelman.



Yhdistä Ipad ja VEX toisiinsa bluetoothin avulla.
Onhan Bluetooth päällä? Lisää uusi robotti +

ja kirjoita radion numerokoodi. Ota virta pois ja
päälle robotissa jos yhteys ei heti onnistu.
Vihreä Brain kertoo yhteyden olevan OK.

ALKUTOIMET Lisää kaikki laitteet oikeisiin portteihin.
    Muista moottorissa pyörimissuunta.

Laitteet voi myös nimetä niitä
kuvaavalla nimikkeellä.

Forward = eteenpäin
Reverse = taaksepäin/käänteinen

Rakenna ohjelmakoodi vetämällä
palikat oikealta vasemmalle.

Tallenna ohjelmakoodi. Save - tallenna.
Uuden koodin kohdalla - Save As - 
ettet tallenna vanhan työn päälle.

Syötä ohjelmakoodi VEX robottiin näillä painikkeilla.

DOWNLOAD - Käännä palikat koodiksi ja lähetä.

Käynnistä ohjelmakoodi VEX robotissa.
Voit käynnistää koodin myös suoraan VEX robotissa.
V-nappula. Nuolilla valitaan käynnistettävä koodi.

Pysäytä ohjelmakoodi VEX robotissa tai
X-painikkeella VEX-robotissa.

Radion tunnusnumerot saa näkyville pitämällä
VEXin V-painiketta hetken aikaa pohjassa.

Onko nimi tehtävää kuvaava?

VEX IQ BLOCKS YHDISTÄ



VEX IQ BLOCKS LAITTEET

PAINONAPPI

Painonappi on joko pohjaan
painettuna tai vapaana ylhäällä.
Pressed = Nappi painettu.
Released = Nappi ylhäällä.

BUMPER
PAINONAPPI

GYROSKOOPPI
KIERTOKULMA

COLOR SENSOR
VÄRIANTURI

DISTANCE - ULTRASOUND
ETÄISYYSMITTARI

TOUCHLED
KOSKETUSANTURI

VÄRILAMPPU

BRAIN
KESKUSYKSIKKÖ

VÄRIANTURI

Värianturi tunnistaa:
• Mustavalkoisen sävyt 
• 3-väritilassa punainen-vihreä-sininen
• 12-väritilassa kalibroidut perusvärit.
• Valkoinen LED-lamppu kytkeytyy päälle
harmaa sävyjä tunnistettaessa.
• Valkoisen LED-lampun voi kytkeä päälle
värejä tunnistettaessa. Kirkkautta mahdollista
säätää.
• Voi käyttää sumeana läheisyysanturina.
True tai False onko jotain lähellä.
• Tekstipohjaisessa ohjelmoinnissa 
käytössä tarkempaa anturitietoa.

ETÄISYYSANTURI

Mittaa ultraäänen avulla etäisyyttä.
Maksimimitta n. 500mm. 
Mittakeila on kapea. Erottaa 
esimerkiksi luudanvarren. 
Ei pysty mittaamaan lähellä olevia
esineitä <50mm.

KIERTOKULMA

Anturin pyörivä liike 0-360 .0

Jos anturi pyörii yhden kierroksen
alkaa laskenta uudelleen 0. 
Turns-kierroskohdan numeroarvo
kasvaa taasen kierroksella tai
pienenee. Riippuu kiertosuunnasta. 

Tarkkojen peräkkäisten kääntymisten
tekemistä helpottaa, jos gyroskoopin
nollaa välillä. Liikesuunta taas 0 ja
uusi alkupiste käännöksille selkeä. 

KOSKETUSLED

Kosketusnappi tai värilamppu.

Ohjelmoinnissa vikojen hakemista
helpottaa, jos käyttää värivaloja
esittämään ohjelmakoodin
sisäistä tilaa eli missä kohtaa ohjelma-
koodia sillä hetkellä ollaan. 

KESKUSYKSIKKÖ

Kaikki laitteet kytketään kaapelilla kiinni 
keskusyksikköön. Ennen ohjelmointia
kerrotaan mikä laite on kiinni missäkin 
numeroidussa portissa. Esimerkiksi moottori
on kiinni portissa 1. Moottori pyörii eteenpäin tai
taaksepäin. Riippuen asetuksista ja tilanteesta.

Ohjelmakoodin aikana LCD-näytöllä voi esittää
tekstiä tai mittaavien antureitten tietoja.

Keskusyksikön LCD-näytöllä on mahdollista 
tarkastella kaikkien laitteiden toimintoja.
x-settings - Device info.

MOOTTORI

Moottori pyörittää akselia, johon
mekaaniset osat kiinnitetään.

Moottorin pyörimisvoimaa voidaan
säätää ohjelmakoodissa tilanteen 
mukaan. 
Moottorin sisäistä kiertoliikettä 
voidaan mitata asteen tarkkuudella.


