
 

ROBOT PROGRAMLAMA MENUSU ACIKLAMALARI 

 

PROGRAMLAMA ADIMLARI 

1. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 75 olarak ayarlayınız. 

- Duration bolumunu “unlimited” olarak degistiriniz 
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2. Sol menüde yer alan kum saati işaretinin içerisinden “Light” seçeneğini yani ışık sensörünü 

seçiniz. 

 Işık sensörü ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Control” seçeneğinin “Sensor” olarak, 

- “Sensor” seçeneğinin “Light sensor” olarak ayarlı olması gerekmektedir. 

- Ayrıca, “Port” bölümünden sensörün bağlı olduğu girişi (1) işaretleyiniz. 

- “Until” bölümünden “Light” seçeneğini < 30 olarak ayarlayınız. 

- “Function” bölümünde “Generate light” seçeneği işaretli olmalıdır. 

 

 

 

3. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 25 olarak ayarlayınız. 

- “Duration” bölümünü 5 Seconds olarak ayarlayınız. 

- “Next Action” bölümünü “Brake” olarak işaretleyiniz. 
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4. Sol menüde yer alan kum saati işaretinin içerisinden “Light” seçeneğini yani ışık sensörünü 

seçiniz. 

 Işık sensörü ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Control” seçeneğinin “Sensor” olarak, 

- “Sensor” seçeneğinin “Light sensor” olarak ayarlı olması gerekmektedir. 

- Ayrıca, “Port” bölümünden sensörün bağlı olduğu girişi (1) işaretleyiniz. 

- “Until” bölümünden “Light” seçeneğini > 30 olarak ayarlayınız. 

- “Function” bölümünde “Generate light” seçeneği işaretli olmalıdır. 

 

 

 

5. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 75 olarak ayarlayınız. 

- “Duration” bölümünü 10 Seconds olarak ayarlayınız. 

- “Next Action” bölümünü “Brake” olarak işaretleyiniz. 
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6. Daha sonra NXT nizi bilgisayarınıza bağlayarak programınızın sağ alt köşesindeki bulunan 

“Download” seçeneğine tıklayarak yazdığınız programı NXT nize yükleyiniz. 

 

 
 

 

7. Size verilen kartonlari kullanarak asagidaki yolu zemine yapistiriniz. Beyaz kartonlarin uzunlugu 

istediginiz kadar olabilir. Ancak siyah kartonun uzunlugunu “40 cm” olarak hazirlayiniz. 

 

 
 

 

8. Robotunuzu sekilde gosterilen sekilde yerlestiriniz ve NXT uzerinde yer alan “run” butonuna 

basarak robotunuzu calistiriniz. 


