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Kāpēc Lego? 

1. LEGO roboti noder gan bērniem, gan 
pieaugušajiem 

2. LEGO robotu programmēšanas valoda ir 
vizuāla 

3. LEGO konstruktoru var paplašināt 
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Skolām paredzētā versija  
Education EV3 Core Set 

 

https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/45544-lego-mindstorms-education-ev3-core-set
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Komplekta galvenās 
sastāvdaļas 

• ir EV3 bloks, 2 lielie motori, 1 vidējais motors, 
1 žiro sensors, 1 ultraskaņas sensors,  1 krāsu 
sensors, 2 skāriena sensori. 

http://moodle.mii.lv/mod/page/view.php?id=67
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EV3 bloka ieslēgšana un 
izslēgšana: 

 
 
RED ORANGE GREEN 
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Sensoru un motoru pievienošana  
EV3 blokam 
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Sensori 

• Ports 1: Skāriena sensors 
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Sensori 

• Ports 2: Žiro sensors 
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Sensori 

• Ports 3: Krāsu sensors 
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Motoru pieslēgvietas 

• Ports A: Vidējais motors 

• Ports B un C: 2 Lielie motori 

• Ports D: Lielais motors 
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Robota uzdevums 

• Robots brauc uz priekšu apmēram 50 cm, 
apgriežas, atbrauc atpakaļ un nostājas 
sākotnējā pozīcijā. 
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Move steering bloks 

 1.Bloka tips. Ikona 
norāda bloka tipu 
4. Režīma izvēlne. 
Klikšķini, lai izvēlētos 
režīmu. 
6. Savienojuma 
sākums. 

2. Bloka 
"rokturis", lai 

pārvietotu vai 
izvēlētos bloku. 
3. Porta izvēlne. 
5. Parametra 
vērtības.  
7. Savienojuma 
beigas. 
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Lielā motora bloks 

1.Portu izvēle. 
2.Režīme izvēle. Klikšķini, 
lai izvēlētos režīmu. 
3.Parametru vērtības. Var 
ievadīt konkrētu vērtību, 
vai izvēlēties no 
piedāvātām. 
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Apgriezienu un grādu atbilstība 

Apgriezieni Grādi 

1 360 

2 720 

0,5 180 

1,25 450 

7,2 2592 
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Avots 

• https://odo.lv/Training/LegoMovements 
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