LEGO Mindstorms EV3 programmeerimiskeskkonda lisaplokkide importimine
1. EV3 programmeerimiskeskkonda on võimalik importida nii LEGO poolt toodetud lisaplokke kui ka kolmandate
tootjate lisaplokke. Kolmandate tootjate kodulehed, kust lisaplokkide faile alla laadida saab on järgmised:
a. Mindsensors – www.mindsensors.com (www.mindsensors.com/37-ev3-and-nxt)
b. HiTechnic – www.hitechnic.com (www.hitechnic.com/downloadnew.php?category=38)
c. Vernier – www.vernier.com (www.vernier.com/engineering/lego-ev3/ev3-sensor-block/)
d. Dexter Industries - http://www.dexterindustries.com/product-category/mindstorms-2/
2. Kui olete leidnud sensorile sobiva ploki, siis salvestage see oma arvutisse sellisesse kausta, mille hiljem hõlpsasti
üles leiate. Sensorploki fail võib olla nii *.zip või *.ev3b. Esimesel juhul tuleb kokku pakitud *.zip fail kõigepealt
lahti pakkida. <failinimi>.ev3b puhul on juba õige faililaiend olemas. Faililaiendi lõpus olev b tähistab plokki (inglisk.
Block).
3. NB! Mõni sensorploki *.ev3b fail võib sisaldada mitme sensori infot. Sellised on näiteks firma Dexter Industries
sensorplokk Dexter.ev3b ja ka Vernier firma sensorplokk.
4. Järgmiseks avage LEGO Mindstorms EV3 programmeerimiskeskkond. Uusi sensorplokke saab importida nii
kodukasutajale mõeldud Home Edition kui ka haridusasutustele mõeldud Education versioonile. Plokkide
importimine on täpselt samasugune.
5. Kui programm on avatud, siis tuleb kõigepealt teha uus projekt. Selleks valida ülevalt menüüst vasakult File -> New
Project -> Program. Alles nüüd on plokkide importimine aktiivne.
6. Kui uus projekt loodud, siis valida ülevalt menüüst Tools -> Block Import (joonis 1).

Joonis 1. Tööriistade menüüst (Tools) valida plokkide importimine (Block Import).

7. Uues aknas valida Browse nupu vajutuse järel see koht (kaust), kuhu te *.ev3b failid ennist salvestasite (joonis 2).

Joonis 2. Plokkide importimise aken.
8. Kui olete õigesse kausta navigeerinud, siis peaksite nägema *.ev3b laiendiga faile. Valige fail ja vajutage aknas
Open nupule.
9. Nüüd peaks Select Blocks to Import aknas nägema vastava sensorploki nime. Näidisjoonisel (joonis 3.) on selleks
Vernier EV3 Block. Edasi tuleb vajutada Import nupule.

Joonis 3. Sensorplokk on importimiseks valmis.
10. Peale edukat importimist tuleb LEGO Mindstorms EV3 programmeerimistarkvara sulgeda ja uuesti käivitada
(taaskäivitada).

11. Olenevalt lisaploki iseloomust leiate selle kas Action, Sensor või Advanced programmeerimis-plokkide alt. Samuti
integreeritakse lisaplokk nii Andmete kogumise (Data Logging) kui ka nt tsükli (Loop), lüliti (Switch) ja ootamisploki
(Wait) sisse.
NB! Kui olete eelnevalt juba lisaploki varasema versiooni oma programmeerimiskeskkonda importinud, siis peale
Import nupu vajutamist kuvatakse kasutajale veateada (joonis 4). Veateate kuvamisel küsitakse, kas salvestada varem
imporditud plokk üle ja seal tuleb vajutada lihtsalt OK.

Joonis 4. Varasemalt imporditud ploki teade.

