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Kā lasīt šo dokumentu  

Mūsu mācību materiāls sastāv no diviem moduļiem; šis ir 1. moduļa versijas projekts. 

Lai gūtu labāku priekšstatu par mācību materiāla struktūru, lūdzu, ieskatieties kompetenču 

ietvarstruktūrā. 

 

(https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing) 

1. modulis sastāv no 2 sadaļām. Katrā sadaļā ietvertas vairākas nodaļas un apakšnodaļas. Kā 

redzat kompetenču sistēmā, mums ir divas 1. moduļa versijas, katrai vecuma grupai pa vienai. 

Šī ir “pilnā” versija, kas paredzēta 15 līdz 21 gadu veciem jauniešiem. 

Sagatavojot mācību materiālu rakstiskā formā, izmantojām rokasgrāmatas vadlīnijas un 

centāmies pielāgot rezultātu mūsu projekta mērķa grupai. 

Aicinām atcerēties, ka tie ir tikai ieteikumi; mēs neesam eksperti šajā jomā. Mūsuprāt, nav 

iespējams izstrādāt mācību materiālu, neņemot vērā izglītojamos, kam šī informācija ir 

paredzēta. 

Norādījumi (citiem vārdiem sakot, ko nozīmē visas šīs krāsas) 

Zaļa krāsa: šī daļa tiks tulkota zīmju valodā. 

Zila krāsa: šī daļa būs video. 

Bez krāsas: vienkāršs teksts. 

Lai gūtu labāku priekšstatu, esam sagatavojuši arī vienas apakšnodaļas beta versiju. Tā ir 

pievienota ar nosaukumu „Beta cikli”. 

Mēs gaidām jūsu atsauksmes. Ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums. 
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1. SMARC – viedā robotika un kodēšana 

Šīs sadaļas mērķis ir iepazīstināt izglītojamos ar robotu pamatkustībām. Izglītojamie uzbūvēs 

robotu SMARC un apgūs tā programmēšanu pamata kustību veikšanai. Viņi arī iemācīsies 

izmantot ciklus, lai to ieprogrammētu atkārtotu kustību veikšanai. 

I. Uzbūvējiet SMARC 
 

Detalizētas norādes, kā uzbūvēt SMARC (Izcelts).  

SMARC Building 

Instructions.pdf
 

II. Uzziniet, kā likt SMARC pārvietoties 
 

Zemāk esošajā fotoattēlā parādīta lietotnes programmēšanas vide. 

Tas arī parāda zonu, kurā atrodas programmēšanas bloki. Tur jūs atradīsiet visu 

nepieciešamo, lai izveidotu savas programmas. 

Iepazīstieties ar lietotni nesteidzīgi! 

https://www.youtube.com/watch?v=bhVvcU9Hb10&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8

wjdDMmTsqXyLmR&index=1 

 

 1. attēls- Bloku palete 

Block 

Pallets Red

o 
Und

o Copy 

Blocks 

Stop 

Program 

Run 

code 

Connected Boost and Battery level 

https://www.youtube.com/watch?v=bhVvcU9Hb10&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bhVvcU9Hb10&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=1


 

A. Bloku grupēšana 
Šajā sadaļā jūs uzzināsiet, kā bloki tiek grupēti pēc to krāsas. Zinot vispārīgās 

kategorijas, ir vieglāk atrast pareizo bloku atkarībā no tā, ko vēlamies darīt. Nākamajās 

sadaļās mēs detalizēti izskatīsim katru kategoriju. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eWqNf8uiVU&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8

wjdDMmTsqXyLmR&index=2 

⮚ Ar dzeltenajiem blokiem jūs varat kontrolēt programmas plūsmu. 

 

 2. attēls - Dzeltenie bloki 

Jūs varat tos izmantot, lai sāktu un apturētu programmu, iepauzētu programmas 

darbību vai pat izveidotu komandu grupu. 

 

 

 

⮚ Oranžie bloki darbojas ar krāsu un attāluma sensoru (Color and Distance 

Sensor), mikrofonu un kustības bloka slīpuma sensoru (Move Hub’s Tilt 

Sensor).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8eWqNf8uiVU&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8eWqNf8uiVU&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad tiek aktivizēts viens no iepriekš minētajiem sensoriem, tiks aktivizēti arī šie 

bloki. 

 

⮚ Violetie bloki tiek izmantoti robota saziņai ar ārpasauli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie var atskaņot skaņas, izmantojot lietotāja ierīces skaļruņus. Tie var arī mainīt 

apgaismojuma krāsu uz kustības bloka (Move Hub) un krāsu un attāluma sensora. 

⮚ Baltie bloki ļauj veikt sarežģītu programmēšanu, izmantojot „mainīgos” 

(variables) un „konstantes” (constants). 

 SEQ Photo_ \* ARABIC 3. attēls - Oranžie bloki 

  SEQ Photo_ \* ARABIC 4. attēls - Violetie bloki 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tos var izmantot arī, veicot dažādus matemātiskus aprēķinus, veidojot loģiskas 

izteiksmes un ģenerējot nejaušus skaitļus. 

 

 

 

 

 

⮚ Gaiši violetie bloki ļauj ierakstīt skaņu, kuru robots var atkārtot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Grupas darbību bloks ļauj grupēt vairākas darbības kā vienu bloka pogu. 

  SEQ Photo_ \* ARABIC 5. attēls - Baltie bloki 

  SEQ Photo_ \* ARABIC 6. attēls - Gaiši violetie bloki 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tas ir ekvivalents apakšprogrammu izveidei. 

B. Kā likt SMARC pārvietoties 
Lai sāktu SMARC kodēšanu, mums vispirms ir nepieciešams starta bloks (Start Block), 

kas atrodas dzeltenajā paletē. 

 

 

Ir vairāki bloki, kas kontrolē kustības bloka kustību. Tie ir atrodami 

paletes zaļajā sadaļā. Šeit mēs iepazīstināsim ar visbiežāk sastopamajiem blokiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=EvjO7_Kw2zY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=3 

 

Kustība ilgumam (Move Base for Duration) - 1. motora ātrums (no -

100 līdz 100) un 2. motora ātrums (no -100 līdz 100) uz laiku 

(sekundēs) 

 

Kustība attālumam (Move Base Tank for Distance) - 1. motora ātrums 

(no -100 līdz 100) un 2. motora ātrums (no -100 līdz 100) attālumam 

(grādos) 

 

Stūres kustība ilgumam (Move Tank and Steer for Duration) - abu 

motoru ātrums (no -100 līdz 100) un stūres virziens (no -100 līdz 100) 

uz laiku (sekundēs) 

 

Stūres kustība attālumam (Move Tank and Steer for Distance) - abu 

motoru ātrums (no -100 līdz 100) un stūres virziens (no -100 līdz 100) 

attālumam (grādos) 

  SEQ Photo_ \* ARABIC 7. attēls - Grupas darbību bloki 

https://www.youtube.com/watch?v=EvjO7_Kw2zY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EvjO7_Kw2zY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=3


 

Kustība (Move Tank) - 1. motora ātrums (no -100 līdz 100) un 2. 

motora ātrums (no -100 līdz 100) 

 

Stūres kustība ilgumam (Move Tank and Steer for Duration) - abu 

motoru ātrums (no -100 līdz 100) un stūres virziens (no -100 līdz 100) 

 

 

 

C. Programmu paraugi 

 
 8. attēls – Lieciet SMARC pārvietoties 

Mēģiniet izmantot dažādus pārvietošanās blokus, piemēram, augstāk redzamās programmas 

paraugu. 

Video ar šādu tekstu un Smarc, kas izpilda programmas. Izveidojiet jaunu projektu vietnē 

Creative Canva un palaidiet katru koda bloku un ievērojiet atšķirības un līdzības. Ņemiet vērā, 

ka kustīgie bloki, kas nenosaka kustības intervālu vai kustības grādu (pagriezienu) daudzumu, 

turpinās griezt motorus intefinetiski, ja vien netiks pievienots gaidīšanas bloks, kas nosaka 

laika intervālu motoru darbībai, kam seko apstāšanās motoru bloks. 



 

Uzziniet, kā likt Smarc pārvietoties - https://youtu.be/-Jor9F0y4fA 

Piezīme: ja izglītojamais ir pabeidzis pirmo darbību ar vienkāršo automašīnu vai pirmo no 

Vernies sērijām, viņš/viņa var izmantot vienkāršotu pārvietošanās bloku versiju. 

 

 9. attēls - Lego Boost lietotnes galvenā vestibila aina 

1. solis: Galvenā vestibila ainā noklikšķiniet uz vienkāršās automašīnas ikonas.  



 

 10. attēls - Pirmā vienkāršās automašīnas darbība  

 

 

2. solis: Uzklikšķiniet uz pirmās darbības pogas. 

PADOMS skolotājam: Jūs varat atbloķēt programmas, uzklikšķinot uz darbības, kuru vēlaties 

atbloķēt uz piecām sekundēm. 

 

 11. attēls - Vienkāršās automašīnas veidošana 



3. solis: Ja šī noteiktā darbība tiek atvērta pirmo reizi, parādās detalizēta rokasgrāmata 

automašīnas uzbūvēšanai. Jūs vienmēr varat vienkārši ritināt līdz pēdējai lapai un noklikšķināt 

uz ikonas ar ķeksīti.  

 

 12. attēls - Pamatbloki vienkāršām kustībām 

4. solis: Izmantojiet vienkāršos kustības blokus, lai pārvietotu Smarc. Cik tālu tas pārvietojas, 

kad tiek izmantots viens taisnas bultiņas bloks? Vai tas virzās paredzētajā virzienā? 

Piezīme skolotājam: Smarc kustības motori atrodas robota priekšpusē, bet vienkāršajai 

automašīnai tie atrodas robota aizmugurē. 

III. Cikla kodēšanas koncepcija 
Cikli ļauj Smarc viegli atkārtot koda blokus. Kodēšanā ir dažādi ciklu veidi. 

„Cikli For” ļauj programmētājiem atkārtot kodu noteiktu reižu skaitu.  

„Cikliem While” ir nepieciešams patiess nosacījums, lai atkārtotu kodu. 

„Cikli Forever” atkārto kodu bez apstājas, un no tiem vajadzētu izvairīties iespēju robežās, jo 

tie var patērēt visus mūsu datora resursus un iztukšot robota baterijas.  

https://www.youtube.com/watch?v=A0CYC22nGzI&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=A0CYC22nGzI&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=A0CYC22nGzI&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=4


● “Cilpām”.  

Ciparu skaits: cilpas tiek pievienotas koda blokiem 

noteiktam reižu skaitam, ko lietotājs var iestatīt 

 

 

 

Video  

 

● “Kamēr cilpas”  

Cikls, kamēr ir patiess: cilpas tiek pievienotas pievienotajiem 

koda blokiem, kamēr nosacījums ir patiess. 

 

 

Lietotājs var iestatīt, vai cikls tiks izpildīts, ja nosacījums ir 

patiess vai nepatiess.  

Video  

 

 

● “Forever Loops” 

Cikls uz visiem laikiem: apvelk pievienotos koda blokus 

 

 

Cikla kodēšanas koncepcija - https://youtu.be/hPyylPF2QZM 

https://youtu.be/hPyylPF2QZM


 

Cikla bloku programmu paraugi

 

 13. attēls -Programma - Cikla bloki 

Mēģiniet izmantot dažādus blokus cilpu komandām, piemēram, iepriekš minēto programmu. 

Izveidojiet jaunu projektu vietnē Creative Canva un palaidiet katru koda bloku un ievērojiet 

atšķirības un līdzības. Ievērojiet, ka pēdējais koda bloks nedarbojas pareizi. Mēģiniet panākt, 

lai tas darbotos, kad tiek nospiesta poga, cilpa tiek aktivizēta (cikla nosacījums kļūst patiess). 

 

Cikla programmas paraugs - https://youtu.be/PcGk9zD2M5k 

https://youtu.be/PcGk9zD2M5k


 

 

 

 

 14. attēls -Programma - Ligzdota cilpa 

Risinājums ir ievietot citu cilpu Loop Forever un pievienot pogas izskata bloku ārpus cilpas 

Loop while True. To sauc par ligzdotu cilpu (cilpu cilpas iekšpusē). 

 

2. Smarc sensoru lietošana 

I. Sensori 
Šajā sadaļā apskatīsim, kā varam iekļaut sensoru Smarc un izmantot to, lai noteiktu šķēršļus, 

dažādas krāsas, gaismas intensitāti, kā arī attālumu no objekta. 

A. Lego Boost krāsu un attāluma sensors 
Sensors ir ierīce, kas nosaka izmaiņas apkārtējā vidē un nosūta informāciju skaitļošanas ierīcei, 

lai tā to apstrādātu un veiktu darbības. Ikdienas dzīvē ir daudz sensoru izmantošanas piemēru 

- sākot no kustības sensora, kas nosaka kustību un ieslēdz gaismas vai atver bīdāmās durvis, 

līdz temperatūras sensoriem, kas nosaka temperatūru un ieslēdz sildītājus un gaisa 

kondicionieri. Sensori tiek izmantoti arī lielākajā daļā tālvadības ierīču, piemēram, televizoros 

un gaisa kondicionieros.  

https://www.youtube.com/watch?v=JOjVvq3MUFw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM

mTsqXyLmR&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=JOjVvq3MUFw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JOjVvq3MUFw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=5


Attēlā parādītais LEGO BOOST krāsu un attāluma sensors tiek izmantots: 

▪ attāluma noteikšanai - cik tālu objekts - šķērslis atrodas no sensora; 

▪ krāsas noteikšanai - tas var noteikt specifiskas krāsas (melnu, zilu, zaļu, dzeltenu, 

sarkanu, baltu), kā arī krāsas neesamību; 

▪ kustības noteikšanai - to var izmantot kā kustības detektoru; 

▪ gaismas noteikšanai - tas var noteikt uz sensoru atstarotās gaismas līmeni, mērot no 

0 (tumšākais) līdz 10 (gaišākais). 

Krāsu un attāluma sensors var arī izstarot dažādas krāsas (sarkanu, zaļu, zilu un visu triju 

kombināciju).  

 

B. Objektu noteikšana 
 

Objektu noteikšanas bloki 

 

Attāluma trigera bloks (Trigger on Distance Block) - ieslēdzas, kad sensora 

uztvertais attālums ir mazāks par attālumu, ko norāda vērtība zem tā. Kad 

bloku aktivizē, tiek izpildīta nākamā koda secība. Var izvēlēties vērtības no 0 

līdz 10. 

 

Sensora attāluma ziņotājs (Sensor Distance Reporter) - reālajā laikā parāda 

sensora uztverto pašreizējo attālumu. Lai to iekļautu programmā, tam jābūt 

savienotam ar citu bloku apakšējo daļu. Var izvēlēties vērtības no 0 līdz 10. 

 

Attāluma gaidīšana (Wait for Distance) - gaida, kamēr sensora uztvertais 

attālums būs mazāks par attālumu, ko norāda vērtība zem tā. Ja objekts nav 

tuvāk par norādīto vērtību, programma būs iepauzēta un tiks sākta nākamā 

instrukciju secība, līdz nosacījums būs izpildīts. Var izvēlēties vērtības no 0 

līdz 10. 

Programmu paraugi šķēršļu noteikšanai 

Krāsu un attāluma 
sensors 



 

 15. attēls -Šķēršļu noteikšana 

1. Pirmā programma tiek aktivizēta, ja objekts atrodas mazāk nekā 5 attālumā no Smarc. 

Pēc tam Smarc ar 50 ātrumu pārvietosies par 360 grādiem uz priekšu. 

2. Otrais bloks tikai reālā laikā norāda attālumu no objekta, kas atrodas sensora priekšā. 

3. Trešā programma nosaka attālumu un izmanto to kā ievadi, lai izvēlētos un parādītu 

krāsas Movehub lampā. Ievērojiet, ka mainoties attālumam no objekta, mainās arī 

krāsa. 

Ceturtajā programmā Smarc sāk kustēties ar ātrumu 5 uz priekšu un, atklājot objektu, kas 

atrodas mazāk nekā 8 metru attālumā, apstājas uz sekundi, pēc tam mēģina atkal 

pārvietoties. 



 

 

 

Šķēršļu noteikšana - https://youtu.be/CAXnOmMiUDQ  

 

C. Krāsu noteikšana 
 

 

LEGO BOOST sensors var noteikt sešas krāsas (melnu, zilu, zaļu, dzeltenu, sarkanu, baltu un 
krāsas neesamību - bez krāsas, kas nozīmē, ka sensors neatklāj nevienu priekšmetu).  
 

 
 16. attēls - Krāsas, kuras sensors var noteikt: melna, zila, zaļa, dzeltena, sarkana, balta  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ar2AGARW6MY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM
mTsqXyLmR&index=6 
Piezīmes: 
 
Ja objekts neatrodas sensora piedāvātajā diapazonā, krāsa var tikt uztverta nepareizi, 
piemēram, zaļu objektu var uztvert kā zilu. 

https://youtu.be/CAXnOmMiUDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ar2AGARW6MY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ar2AGARW6MY&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=6


 
Turklāt, ja objekta krāsa nav kāda no sešām uztveramajām krāsām, lietojumprogramma to 
parādīs kā iespējami tuvāko krāsu, piemēram, oranžs tiks attēlots kā sarkans.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rP8kaIlk6wA&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM

mTsqXyLmR&index=7 

Krāsu noteikšanas bloki: 

 
Krāsu trigeris (Trigger on Color) - ieslēdzas, kad sensora uztvertā krāsa ir 
vienāda ar krāsu, ko parāda vērtība zem tā. Kad tas ir aktivizēts, tiek izpildīta 
nākamā koda secība. Var izmantot septiņas vērtības: bez krāsas, melna, zila, 
zaļa, dzeltena, sarkana un balta. 

 
 

Krāsas gaidīšana (Wait for Color) - gaida, kad sensora uztvertā krāsa būs 
vienāda ar krāsu, ko parāda vērtība zem tā. Ja konstatētā krāsa nav vienāda 
ar norādīto vērtību, programma būs iepauzēta un tiks sākta nākamā 
instrukciju secība, līdz nosacījums būs izpildīts. Var izmantot septiņas vērtības: 
bez krāsas, melna, zila, zaļa, dzeltena, sarkana un balta. 

 
 

Sensora krāsas ziņotājs (Sensor Color Reporter) - reālā laikā parāda sensora 
uztverto pašreizējo krāsu. Lai bloku varētu izmantot programmā, tam 
jāatrodas citu bloku apakšdaļā. Var izmantot septiņas vērtības: bez krāsas, 
melna, zila, zaļa, violeta, sarkana un balta. 

 

Krāsu noteikšanas programmu paraugi 

Lai redzētu krāsu noteikšanas programmas, vispirms jāinstalē interaktīvais motors. 

 
 17. attēls - Programma - Krāsu noteikšana 

https://www.youtube.com/watch?v=rP8kaIlk6wA&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=rP8kaIlk6wA&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=7


1. Pirmais bloks tikai reālā laikā norāda sensora priekšā esošā objekta krāsu.  

2. Otrā programma tiek aktivizēta, kad zaļās krāsas objekts atrodas Smarc sensora 

priekšā. Pēc tam Smarc ar ātrumu 50 pārvietos propelleru par 180 grādiem pa labi.  

3. Trešā programma aktivizējas, kad Smarc sensora priekšā atrodas sarkanas krāsas 

objekts. Pēc tam Smarc ar 50 ātrumu pārvietos aizmugurējo skrūvi par 180 grādiem 

pa kreisi.  

4. Ceturtā programma aktivizējas, kad Smarc sensora priekšā atrodas zilās krāsas 

objekts. Pēc tam Smarc ar ātrumu 100 pārvietos aizmugurējo skrūvi par 360 grādiem 

pa labi.  

5. Piektā programma aktivizējas, kad Smarc sensora priekšā atrodas zaļi melns 

priekšmets. Pēc tam Smarc ar ātrumu 100 pārvietos aizmugurējo skrūvi par 360 

grādiem pa kreisi. 

 

 

Krāsu noteikšana - https://youtu.be/onDfjAmNHio 

  

https://youtu.be/onDfjAmNHio


 

D. Bloki If/Else 
Bloks If/Else ļauj Smarc viegli pieņemt lēmumus, pamatojoties uz sensora ievadi (uztverto 
informāciju). If - nosacījums ir izpildīts (tas nozīmē, ka tas ir PATIESS) un Smarc izpildīs noteiktu 
koda bloku. Else - nosacījums nav izpildīts (tas nozīmē, ka tas ir NEPATIESS), Smarc izpildīs citu 
koda bloku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j6erpIiQOSE&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTs

qXyLmR&index=8 

 

If/Else - ja nosacījums ir PATIESS, izpildiet augšējo secību, bet, ja tas ir 

NEPATIESS, izpildiet apakšējo secību.  

 

Vienāds ar operatoru (Equal Operator) - nosacījums kļūst PATIESS, kad 

sensora ievade (krāsa/attālums/apkārtējā gaisma) ir vienāda ar norādīto 

vērtību. 

 

Mazāks nekā operators (Less Than Operator) - nosacījums kļūst 

PATIESS, kad sensora ievade (krāsa/attālums/apkārtējā gaisma) ir 

mazāka par norādīto vērtību. 

 

Lielāks nekā operators (Greater Than Operator) - nosacījums kļūst 

PATIESS, kad sensora ievade (krāsa/attālums/apkārtējā gaisma) ir lielāka 

par norādīto vērtību. 

 

Nav vienāds ar operatoru (Not Equal Operator) - nosacījums kļūst 

PATIESS, kad sensora ievade (krāsa/attālums/apkārtējā gaisma) nav 

vienāda ar norādīto vērtību. 

 
Atstarotās gaismas daudzuma mērīšana. Atstarotās gaismas mērīšanas bloks 

 

Sensora gaismas līmeņa ziņotājs (Sensor Light Level Reporter) - reālā laikā 

parāda pašreizējo apkārtējās gaismas līmeni, ko uztver sensors. Lai to 

varētu izmantot programmā, bloks jāpiestiprina citu bloku apakšdaļā. Tas 

var norādīt vērtības no 1 (tumšākais) līdz 10 (spilgtākais). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6erpIiQOSE&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=j6erpIiQOSE&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=8


II. Sekošana sienām ar Smarc  

A. Sekošana sienām 
Šajā sadaļā mēs apskatīsim, kā Smarc var pārvietoties laukumā, sekojot vienai sienas vai 

objekta pusei.  

Programmas, kuras reaģē no apkārtējās vides „ievadēm”, sauc par „Atgriezeniskās saites 

kontrolsistēmām”. Tās uzrauga izmaiņas vai situācijas caur sensoriem un reaģē ar izmaiņām - 

“izvadi” - sistēmā, un mūsu gadījumā sistēma ir mūsu robots - Smarc. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVCaofq8rnw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=9 

Sensora veidošana 

Lai Smarc pārvietotos nemainīgā attālumā no sienas, ievadei tiks izmantoti attāluma sensora 

rādījumi. Izvade būs Smarc motori, kas pielāgos braukšanas virzienu.  

Sākumā būs jāpiestiprina pagarinājums Smarc priekšējā daļā, kur novietosim krāsu un 

attāluma sensoru.  

https://www.youtube.com/watch?v=2vyGBGywSx4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=xVCaofq8rnw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xVCaofq8rnw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xVCaofq8rnw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xVCaofq8rnw&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2vyGBGywSx4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=2vyGBGywSx4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=10


 



 

 

 

Kad esam aprīkojuši Smarc ar attāluma sensoru, mums ir jāizveido trase ar sienām, kurā Smarc 

pārvietosies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidojot trasi, ņemiet vērā, ka izsekojamās sienas puse būs virziens, kuru sensors meklē. 

Trases izveidei var izmantot visus priekšmetus, ko atrodat savā klasē. Tās var būt kastes vai 

grāmatas, taču pārliecinieties, ka virsma, kurai sensors seko, ir līdzena. 

 

 

Programmu paraugi 

 

Izveidojiet jaunu projektu režīmā Creative Canvas un palaidiet koda bloku (Android un iOS 

lietotnēm blokus varat atrast Creative Canvas of Vernie).  

  SEQ Photo_ \* ARABIC 18. attēls - Izvairīšanās no šķēršļiem 



1. An Infinite Loop will run the code repeatedly so that Smarc checks all the time for an 

object on its left-hand side and act accordingly. 

2. Inside the loop there is an If/Else Block, which compares the input of the sensor, and 

if the result of the comparison is True it instructs Smarc to move accordingly. 

3. Under the If/Else Block there is a Less Than Operator which returns True when an 

input from a sensor and in this case it’s the distance, is less than the value 5 and false 

if it is equal or greater. 

4. If the result of the If/Else condition is True, then Smarc moves 30 degrees towards the 

right using the Drivebase Move Steering block and if the condition is False then Smarc 

moves 30 degrees towards the left. 

 

Sienas - https://youtu.be/YzPEg9krcjA 

 

 

https://youtu.be/YzPEg9krcjA


 

 19. attēls - Izvairīšanās no šķēršļiem 

Piezīme skolotājam: Mēs varam pievienot ikonu Gaidīšanas laiks (Wait for Time), lai apturētu 

izpildi par 0,2 sekundēm un palēninātu nākamā sensora nolasījuma ātrumu. 

Šī pauze apturēs robotu uz 0,2 sekundēm, pirms pārbaudīs attālumu no objekta. Bez 0,2 

sekunžu pauzes cikls darbotos maksimālā tempā, un dažās situācijās kustības bloks saņemtu 

tik daudz komandu, ka Smarc nespētu reaģēt un pārvietotos nejauši izvēlētos virzienos 

(haotiski). 

 

 

 

 

 

 

  



III. Līnijsekošana ar Smarc 

A. Līnijsekošana 
Šajā sadaļā apskatīsim, kā Smarc var pārvietoties pa iepriekš noteiktu ceļu, kas iezīmēts ar 

melnu līniju uz balta fona. Šo uzdevumu sauc par līnijsekošanu, un tas ir viens no visbiežāk 

veiktajiem robotikas uzdevumiem. Ir arī daudzas sacensības, kurās ietilpst šis uzdevums, un 

trasēm var būt dažādas sarežģītības pakāpes - ar līnijām, kurām ir asi pagriezieni un 

krustojumi! 

Šāda veida robotu pārvietošanās daudzos gadījumos tiek izmantota arī komerciālos nolūkos. 

Kā piemēru var minēt Amazon noliktavas, kur produkti jāsavāc no dažādām vietām un jāsaliek 

kastē, lai tos varētu viegli iesaiņot un nosūtīt. Lego izmanto līdzīgu sistēmu, ražojot jaunas 

detaļas savā rūpnīcā. Līnijām sekojošie roboti var vai nu sekot skaidri iezīmētai līnijai uz grīdas, 

vai arī sekot metāla vadiem, kurus var uztvert, izmantojot magnētiskus sensorus.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_0Gx48q8D4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=11 

Smarc sekos līnijai savā ceļā. Lai tas notiktu, LEGO BOOST krāsu un attāluma sensoram jābūt 

pagrieztam uz leju (pret grīdu). Līnijai un fonam jābūt ar augsta kontrasta krāsām. Var būt, 

piemēram, melna līnija uz balta fonu vai balta līnija uz melna fona. 

 

Nākamais uzdevums ir izveidot trasi, pa kuru Smarc pārvietosies. 

 

Vienkāršs trases izveidošanas veids ir piestiprināt melnu līmlenti uz gaišas grīdas vai izdrukāt 

biezas, melnas līnijas uz balta papīra. 

Zemāk ir parādīts piemērs, kā vienkārši sekot līnijai. Jūs varat to izmantot Smarc treniņam vai 

arī izveidot savu trasi. 

https://www.youtube.com/watch?v=rO7LxCPyhV8&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMm

TsqXyLmR&index=12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_0Gx48q8D4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=E_0Gx48q8D4&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=rO7LxCPyhV8&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=rO7LxCPyhV8&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=12


 

 20. attēls -Līnijsekošana 

Ideālā gadījumā Smarc sensoram būtu jāatrodas starp melno līniju un balto fonu, kā parādīts 

zemāk redzamajā attēlā. Nav vēlams, lai sensors būtu tikai uz melnās līnijas vai tikai uz baltā 

fona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc tam būs jāveic daži sensora mērījumi savai trasei, kura iepriekš tika izveidota klasē. 

Lai to izdarītu, būs jāizmanto Sensora gaismas līmeņa ziņotāja (Sensor Light Level Reporter) 

bloks. 

 

   

 

  SEQ Photo_ \* ARABIC 21. attēls - Līnijsekošana – Smarc izvietojums 



Mērījumus var veikt divos veidos: 

a. veicot vienu mērījumu, kad sensors atrodas starp melno līniju un balto 

fonu, kā parādīts attēlā; 

 

 

 Photo missing 

 

 

  

b. veicot divus mērījumus, kad sensors atrodas:  

i) tikai uz melnās līnijas 

 

 

 

 

ii) tikai uz baltā fona 

 

 

 

 

 

 

Tagad var aprēķināt vidējo no diviem veiktajiem mērījumiem: 

(𝑀𝑒𝑙𝑛ā𝑠 𝑙ī𝑛𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑚ē𝑟ī𝑗𝑢𝑚𝑠 + 𝐵𝑎𝑙𝑡ā 𝑓𝑜𝑛𝑎 𝑚ē𝑟ī𝑗𝑢𝑚𝑠)

2
= 𝑉ē𝑙𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑟ā𝑑ī𝑗𝑢𝑚𝑠, 𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑘𝑡𝑢 𝑢𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑧ā 𝑐𝑒ļ𝑎  

 

Aprēķina piemērs:    
(1+9)

2
=5 

Piezīmes:  

Veicot šos mērījumus, jāņem vērā daži ārējie faktori, kas ietekmē sensora rādījumus. Tie var 

būt trasē izmantotais papīrs (mēģiniet izvairīties no glancēta papīra), dažādu priekšmetu ēnas, 

piemēram, sienas, grāmatas vai pat cilvēka ēnas, kas atspoguļojas uz trases. Pārvietojiet trasi 

tālāk no klases loga saules gaismas un nolieciet to tieši zem LED lampas, jo tās gaisma izplatās 

 

5 

 

1 

Līnijsekošana - Mērījumi uz melnās līnijas 

 

9 

Follow the Line - Take 2 Measurements on the White Background 



vienmērīgāk. Vienmēr vajadzētu mēģināt novietot Smarc un sekot līnijai tajā pašā iespējamajā 

teritorijā. 

Vēl viens svarīgs jautājums ir līnijas un fona krāsa. Var būt dažādi melnbaltās krāsas toņi, tāpēc 

iepriekš minētie mērījumi ir piemēroti konkrētam gadījumam. Jums vajadzētu veikt savus 

mērījumus, kas būs piemēroti tieši jūsu izveidotajai trasei. 

Programmas paraugi līnijsekošanai 

 

 22. attēls -Programma - Līnijsekošana 

Izveidojiet jaunu projektu režīmā Creative Canvas un palaidiet koda bloku: 

1. An Infinite Loop will run the code repeatedly so that Smarc checks all the time for the 

reading from the sensor and act accordingly. 

2. Inside the loop there is a Wait for True Block, which waits for the condition to become 

true in order to proceed to the next instruction block. 

3. Under the Wait for True Block there is a Greater Than Operator which returns True 

when an input from a sensor and in this case it’s the distance and color sensor, is 

bigger than the value 5 and false if it is equal or less. This will return true if Smarc is 

drifting away from the black line and the sensor is facing only the white background. 

4. If the result of the Wait for True Block condition is True then Smarc moves 30 degrees 

towards the left (tries to move closer to the black line) using the Drivebase Move 

Steering block at speed 5(we try and keep a low speed). 

5. In the second Wait for True Block there is a Less Than Operator which returns True 

when an input from a sensor and in this case it’s the distance and color sensor, is less 

than the value 5 and false if it is equal or bigger. This will return true if Smarc is getting 

closer to the black line and the sensor is facing only to the black color of the line. 

6. If the result of the second Wait for True Block condition is True, then Smarc moves 30 

degrees towards the right (tries to move away from the black line) using the Drivebase 

Move Steering block at speed 5. 



7. Finally, it is always good to have an indication in real time of the values the sensor is 

sending to the App. For this case, the Sensor Light Level Reporter block is used. 

Note: This program will work well only if the sensor is placed on the right side of the line and 

not on the left! 

 

Robotics4Deaf -1. modulis. Līnijsekošana - https://youtu.be/AX0kJ5ngTeY 

 

Otrā programma līnijsekošanai: 

 

 23. attēls - 2. programma - Līnijsekošana 

Create a new project on the Creative Canvas and run the block of code: 

1. An Infinite Loop will run the code repeatedly so that Smarc checks all the time for the 
reading from the sensor and act accordingly. 

2. Inside the Loop there is an If/Else block which if it is TRUE, Smarc will move towards the 
right (tries to move away from the black line) and if it is FALSE, Smarc will move towards 
the left (tries to move closer to the black line). 

3. The Compare Less Than block sets the condition for the Switch block. The Compare Less 
Than block compares the output of the Sensor Light Level Reporter block to the value 5. 
It will return true when the sensor is closer to the black line and false when it moves away. 

4. If the output of the If/Else block is true, then the Drivebase Move Steering for Duration 
block will move Smarc at speed 15, at an angle of 30 degrees to the right and will keep on 
doing this for 0.2 seconds. If it is false, the second Drivebase Move Steering for Duration 
block will move Smarc at speed 15, at an angle of 30 degrees to the left and will keep on 
doing this for 0.2 seconds. 

 
Note: 



The reason for adding a 0.2 second duration is because of the delay from the time between 
the readings sent to Smarc until Smarc decides where to move. Therefore, when Smarc has 
moved close to the black line the decision to move away will need to compensate for the time 
lost making calculations and transmitting the instruction while Smarc was still moving towards 
the black line. 
 
2. programma. Līnijsekošana - https://youtu.be/BzJ5nq2EHLU 
 

IV. Skaņas noteikšana ar Smarc 

A. Reakcija uz skaņu 
Ar skaņu aktivizējams robots 
 

Šajā sadaļā apskatīsim, kā varam kontrolēt Smarc ar skaņām (piemēram, plaukstu sišanu) un 

dažādām skaņas intensitātēm, izmantojot skaņas sensora blokus.  

Smarc gadījumā skaņas sensors faktiski ir iebūvēts mikrofons, kas neatrodas kustības blokā. 

Robots izmanto tās ierīces mikrofonu, ar kuru Smarc ir savienots, piemēram, planšetdatora, 

klēpjdatora vai viedtālruņa. 

Lego Boost lietotne atšķir skaņas skaļumu, tādējādi mēs varam to ieprogrammēt tā, lai tas 

reaģētu atšķirīgi atkarībā no tā, kādu skaņas intensitāti tas saņem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PSo75sAflck&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTs

qXyLmR&index=13 

B. Skaņas sensora bloki 
Skaņas līmeņa trigeris (Trigger on Sound Level) - ieslēdzas, kad sensora 
mērītais skaņas līmenis ir augstāks nekā skaņas līmenis, ko parāda vērtība zem 
tā. Kad tas tiek aktivizēts, tas izpilda nākamo koda secību. Tam ir 11 vērtības 
no 0 līdz 10. 

 

Skaņas līmeņa gaidīšana (Wait for Sound Level) - gaida, kad sensora mērītā 
skaņas intensitāte būs augstāka par skaņas līmeni, ko parāda zemāk esošā 
vērtība. Ja uztvertais skaņas līmenis nav lielāks par norādīto vērtību, 
programma apstājas un tiek veikta darbību sērija, līdz nosacījums tiek izpildīts. 
Var izvēlēties vērtības no 0 līdz 10. 

 

Skaņas līmeņa ziņotājs (Sound Level Reporter) - reālajā laikā parāda jaunāko 
sensora aprēķināto skaņas frekvenci. Lai to izmantotu programmā, blokam 
jābūt savienotam ar citu bloku apakšējo daļu. Tas attēlo vērtības no 0 līdz 10, 
ieskaitot vienu ciparu aiz komata, piemēram, 7,8. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PSo75sAflck&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=PSo75sAflck&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=13


Programmu paraugi skaņas noteikšanai 
1. programma 

 

 24. attēls - 1. programma - Skaņas noteikšana 

Izveidojiet jaunu projektu Creative Canvas un palaidiet koda bloku: 

1.  Kods tiks izpildīts, kad tiks aktivizēts trokšņa slāpētāja bloķēšanas bloks. Tas notiks, ja 

tiks konstatēts troksnis, kas ir lielāks par 5. 

2.   Ja tiek konstatēta skaņa, Smarc virzās uz priekšu, izmantojot Drivebase Move Steering 

bloku ar ātrumu 50. 

3.   Bloks Wait for Time ir iestatīts uz 1 sekundi. Šī bloka iemesls ir tāds, ka Smarc nedrīkst 

jaukt ar to pašu skaņu, ko izmanto, lai aktivizētu programmu, lai virzītos uz priekšu un 

aktivizētu pārējo kodu. 

4.       Bloks Wait for Sound Level gaida troksni, kas ir lielāks par 5, lai aktivizētu pārējā koda 

izpildi. 

5.  Visbeidzot, kad tiek aktivizēts gaidīšanas skaņas līmeņa bloks, Drivebase Stop aktivizē 

un aptur Smarc kustību. 



 

 

1. programma. Skaņas noteikšana - https://youtu.be/3xrI2SGrlh8 

2. programma 

 

 25. attēls - 2. programma - Skaņas noteikšana 

Izveidojiet jaunu projektu Creative Canvas un palaidiet koda bloku:  

1. Bezgalīga cilpa kodu izpildīs atkārtoti, lai Smarc visu laiku pārbaudītu sensora rādījumus 

un attiecīgi rīkotos. 



2. Cilpas iekšpusē ir If/Else bloks, kas, ja TRUE, Smarc virzīsies uz priekšu un, ja FALSE, Smarc 

apstāsies. 

3. Bloks Salīdzināt lielākus nekā nosaka slēdža bloka nosacījumus. Bloks Salīdzināt lielākus 

nekā salīdzina sensora skaņas līmeņa ziņotāja bloka izvadi ar vērtību 2. Tā atgriezīs 

patiesību, ja sensors uztvers skaņas līmeni, kas lielāks par 2 un nepatiesu, ja tas ir vienāds 

vai mazāks par 2. 

4. Ja bloka If/Else izvade ir patiesa, Drivebase Move Steering bloks pārvietos Smarc ar ātrumu 
55, 0 grādu leņķī un turpinās to darīt 0,2 sekundes. Ja tas ir nepatiess, Drivebase Stop bloks 
apturēs Smarc kustību. 

 

 
 
2. programma. Skaņas noteikšana - https://youtu.be/oMq_oIyajE0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Smarc navigācija ar tālvadības palīdzību 

A. Tālvadība 
Šajā sadaļā apskatīsim, kā Smarc var pārvietoties, izmantojot tālvadības pulti.  

Ir daudz dažādu veidu, kā sazināties ar robotu. Robotus visbiežāk kontrolē, izmantojot vadu 

vai bezvadu kontrolieri, vai arī tie var darboties autonomi, saņemot norādījumus no viņu 

vadības programmas (to mēs apguvām iepriekšējās nodaļās). 

Ar tālvadību vadāmiem robotiem var būt dažādi zinātniski pielietojumi, tostarp darbs bīstamā 

vidē, piemēram, ārkārtējā karstumā vai aukstumā, radioaktīvās vietās, okeāna dzīlēs, lai 

izvietotu caurules un kabeļus, kā arī kosmosa un planētu izpētē.  

https://www.youtube.com/watch?v=xqxsPuk0ORM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM

mTsqXyLmR&index=14 

B. Tālvadības bloki 

Kursorsviras logrīks redzams (Joystick Widget Show) - kad šis bloks ir 

aktivizēts, kursorsviras logrīks lietotnē Lego BOOST tiek parādīts. 

 

Kursorsviras logrīks paslēpts (Joystick Widget Hide) - kad šis bloks ir aktivizēts, 

kursorsviras logrīks lietotnē Lego BOOST tiek paslēpts. 

 

Kursorsviras logrīka ātruma ziņotājs (Joystick Widget Speed Reporter) - reālā 

laikā parāda pašreizējo kursorsviras logrīka ātrumu. Lai bloku varētu izmantot 

programmā, tas jāpiestiprina citu bloku apakšējā daļā. Vairumā gadījumu to 

izmanto kā stūres ievadi stūres kustības (Drivebase Move Steering) blokā. Tas 

var parādīt vērtības no -100 līdz 100, ieskaitot divas decimālvērtības, 

piemēram, 78.89. 

 

Kursorsviras logrīka stūres ziņotājs (Joystick Widget Steering Reporter) - reālā 

laikā parāda pašreizējo kursorsviras logrīka stūri. Lai bloku varētu izmantot 

programmā, tas jāpiestiprina citu bloku apakšējā daļā. Vairumā gadījumu to 

izmanto kā ātruma ievadi stūres kustības (Drivebase Move Steering) blokā. 

Tas var parādīt vērtības no -100 līdz 100, ieskaitot divas decimālvērtības, 

piemēram, 78.89. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xqxsPuk0ORM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=xqxsPuk0ORM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=14


Tālvadības programmu paraugi 
1. programma 

 

 26. attēls -Programma - Tālvadība 

Izveidojiet jaunu projektu Creative Canvas un palaidiet koda bloku:  

1. Kursorsviru logrīku šovā lietotnē tiks parādīts kursorsviru kontrolieris (sk. Attēlu). 

2. Bezgalīga cilpa kodu izpildīs atkārtoti, lai Smarc visu laiku pārbaudītu nolasīšanu no 

kursorsviras un attiecīgi rīkotos. 

3. Cilpas iekšpusē ir Drivebase Move Steering bloks, kas kā ātruma ievadi izmantos 
kursorsviru logrīka ātruma ziņotāja bloka nolasījumu un kā virziena ievadi kursorsviru 
logrīka stūres reportiera bloka nolasījumu. 
 

 

 27. attēls -Programma - Kursorsviras kontrolieris 



 

2. programma 

 

 28. attēls - 2. programma - Tālvadība 

Dažreiz mums ir nepieciešama precīzāka Smarc kontrole, un ievades ātrums tam ir pārāk ātrs. 

Šim nolūkam mēs varam izdarīt triku, lai samazinātu ievades ātrumu, ko sūta kursorsviru 

logrīka ātruma ziņotāja bloks. Nodaļas operators tiek izmantots Drivebase Move bloka ātruma 

ievadīšanai. Kursorsviras logrīka ātruma ziņotāja bloka ievade vispirms tiek dalīta ar 4, un pēc 

tam vērtība tiek nosūtīta kā ātruma vērtība. Piemēram, ja vērtības nolasīšana no kursorsviras 

ir : 

100, ātrums būs: 100 ÷ 4 = 25 

Tātad reālā ātruma ievade būtu 25. 

 



Tālvadība - https://youtu.be/Tswdypjm7bk 

 

II. Mainīgo izmantošana 

A. Matemātika un aprēķini 
Šajā sadaļā apskatīsim, kā dažādas matemātiskās darbības var izmantot kombinācijā ar 

mainīgajiem.  

Bet kas ir mainīgie?  

Līdz šim izveidotajam kodam nevajadzēja atsaukt nevienu vērtību, jo izmantotie skaitļi, 

piemēram, atstarotā gaisma un skaņas frekvence, nāca no sensora. 

Tomēr ir gadījumi, kad vēlēsimies, lai Smarc saglabātu un atcerētos vērtību, piemēram, skaitli, 

lai vēlāk to izmantotu programmā.  

Lai saglabātu skaitļus Smarc atmiņā, vispirms jāpiešķir nosaukums katrai atmiņas vietai, lai 

izvairītos no sajaukšanas. 

Tālāk sniegtajā piemērā mums ir divas atmiņas vietas - konteineri.  

Pirmajā konteinerā ir četri sarkani Lego bloki, tāpēc atmiņas vietai “SARKANS” tiek piešķirts 

numurs 4. SARKANS = 4.  

Otrajā konteinerā ir trīs balti Lego bloki, tāpēc atmiņas vietai “BALTS” tiek piešķirts numurs 3. 

BALTS = 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=nTY6Ja_zWkM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM

mTsqXyLmR&index=16 

 

 

 29. attēls -Sarkanie un baltie Lego Boost bloki 

 

Lietotne Lego Boost dod iespēju nosaukt konteineru - atmiņas vietu, izmantojot tikai vienu 

angļu alfabēta burtu (30. attēls) vai simbolu (31. attēls). 

https://www.youtube.com/watch?v=WeKXy5IMDVk&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDM

mTsqXyLmR&index=17 

RE

D WHI

TE 

https://youtu.be/Tswdypjm7bk
https://www.youtube.com/watch?v=nTY6Ja_zWkM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=nTY6Ja_zWkM&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=WeKXy5IMDVk&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=WeKXy5IMDVk&list=PLDLM111mi3MDBCKlcE8wjdDMmTsqXyLmR&index=17


 

 30. attēls - Angļu alfabēts 

 

 31. attēls -Simbolu alfabēts 

  



B. Operatora bloki 

 Pieskaitīšanas operators (Addition Operator) - parāda rezultātu, kad vienam 

skaitlim pieskaita citu skaitli. 

 Atņemšanas operators (Subtraction Operator) - parāda rezultātu, kad no 

viena skaitļa atņem citu skaitli. 

 Reizināšanas operators (Multiply Operator) - parāda rezultātu, kad viens 

skaitlis tiek sareizināts ar citu skaitli. 

 Dalīšanas operators (Division Operator) - parāda rezultātu, kad viens skaitlis 

tiek dalīts ar citu skaitli. 

 Vienāds ar operatoru (Equal Operator)- nosacījums ir PATIESS, kad skaitlis ir 

vienāds ar vērtību. 

 

C. Mainīgo bloki 
 

Noteikt lokālo mainīgo (Variable Read Local) - reālā laikā parāda lokālajā mainīgajā 

saglabāto skaitli. 

 

Ierakstīt lokālo mainīgo (Variable Write Local) - atjaunina lokālo mainīgo, lai 

saglabātu norādīto skaitli. 

  



Programmu paraugi matemātikai un aprēķiniem 
1. programma 

 

 32. attēls -Programma - Matemātika un aprēķini 

Režīmā Creative Canvas izveidojiet jaunu projektu un palaidiet koda bloku: 

1. Bezgalīgā cilpa atkārtoti palaidīs kodu, lai Smarc visu laiku pārbaudītu sensora rādījumus 

un atbilstoši rīkotos. 

2. Cilpas iekšpusē ir bloks If/Else; ja sensors atklāj SARKANU krāsu, mainīgais „a” palielināsies 

par 1. 

3. Pēc katras mainīgā palielināšanas par 1 gaidīšanas bloks tiek aktivizēts uz 1 sekundi. Tas 

notiek, lai mainīgais nepalielinās vairāk par vienu reizi, kad tiek uztverta sarkanā krāsa. 

4. Visbeidzot, skaņas bloks aktivizējas uzreiz pēc katra pieauguma, lai lietotājs zinātu, ka 

mainīgais ir palielināts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. programma 



 

 33. attēls -2. programma - Matemātika un aprēķini 

Iepriekš izveidoto programmu papildiniet ar kodu, kā parādīts augstāk redzamajā attēlā. 

1. Otrā If/Else bloka nosacījums ir PATIESS, ja sensors uztver ZAĻU krāsu. 

 

2. Ja bloka If/Else rezultāts ir PATIESS, vidējais motors griezīsies ar ātrumu 50 uz laiku 

(sekundēs), kas ir vienāds ar mainīgā „a” vērtību. 



Šo dokumentu drīkst kopēt, pavairot vai pārveidot saskaņā  
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