
Programovanie Lego robotov v jazyku NQC 

Karol Pauchly

Abstrakt:  Programovací jazyk NQC a vývojové prostredie BricxCC ako alternatíva k jazyku 
LabVIEW (RoboLab) pre programovanie Lego robotov. Možnosti jazyka NQC a ilustračné 
riešenia problému sledovania čiernej čiary na bielom podklade.

Úvod 

RoboLab software je vývojové prostredie štandardne dodávané spolu s Lego stavebnicami do 
škôl  v  rámci  projektu Infovek.  Ide o software pre  programovanie  a  riadenie RCX kocky 
pomocou  ikonografického  jazyka  LabVIEW.  Tento  nástroj,  konkrétne  sekciu  Investigator, 
považujeme za vhodný pre zber a štatistické vyhodnotenie nameraných údajov, napríklad zo 
snímačov  firmy  DCP  Microdevelopments.  Pri  prepise  náročnejších  algoritmov  v sekcii 
Inventor sa ale náš ikonografický kód stáva neprehľadným. Preto pre riešenie komplexnejších 
úloh,  ako  je  správanie  sa  autonómnych  mobilných  robotov,  doporučujeme  štruktúrovaný 
textový zdrojový kód v programovacom jazyku NQC.

Pôvodným autorom jazyka NQC (Not Quite C) je Dave Baum. V súčasnosti na jeho vývoji 
pracuje John Hansen, v súvislosti s projektom BricxCC. Ako vývojové prostredie pre písanie 
programov v jazyku NQC v OS Windows doporučujeme práve BricxCC.

Autorom vývojového  prostredia  BricxCC  (Bricx  Command  Center)  je  Mark  Overmars  z 
holandskej univerzity v Utrechte. BricxCC, aj verziu pre Lego NXT kocky, možno stiahnuť 
zo stránok Johna Hansena 3.

Učebnicu jazyka NQC pre programovanie RCX kocky v prostredí BricxCC možno stiahnuť 
zo stránok Marka Overmarsa 3, prípadne jej český preklad Roberta Seiferta 3. Túto učebnicu 
považujeme  za  povinnú  literatúru  pre  každého  žiaka  a učiteľa  pracujúceho  s Lego 
robotickými stavebnicami.
 
Po  výmene  batérií  v  RCX  kocke,  kde  doporučujeme  1.2V NiMH  2600mAh nabíjateľné 
batérie, je potrebné do RCX kocky downloadnúť firmware [firm0328.lgo] 3.

1. Programovací jazyk NQC 

Program v jazyku NQC je zložený z úloh (task). Každý program musí mať úlohu nazvanú 
main. Táto úloha sa začne vykonávať po spustení programu. Úloh môže byť v programe aj 
viac,  maximálne  však  10.  Tieto  úlohy  môžu  bežať  aj  paralelne.  Každá  úloha  sa  skladá 
z príkazov (statement). Všetky príkazy sú pomocou zložených zátvoriek {}  uzatvorené do 
blokov. Každý príkaz je ukončený bodkočiarkou. Text za znakmi // je až do konca riadka 
považovaný za komentár, v prípade ak potrebujeme viacriadkový komentár, vložíme ho medzi 
znaky /* a */. Každá úloha má v podstate štruktúru ako v príklade 1.1.

/* Toto je viacriadkovy komentar 
   k danej ulohe (konkretne main())
*/
task main() {



  príkaz_1;  // toto je komentar k prvemu prikazu
  príkaz_2;
  ...
}  

Príklad č. 1.1: Štruktúra úlohy v jazyku NQC

1.1. Príkazy pre prácu s výstupnými portami RCX kocky

Na výstupné porty A, B, C RCX kocky môžeme pripojiť motorček alebo žiarovku. V jazyku 
NQC  sú  výstupné  porty  reprezentované  konštantami  OUT_A,  OUT_B, OUT_C.  Úroveň 
výstupného  napätia  na  týchto  portoch  môžeme nastaviť  ako  celé  číslo  v rozsahu 0  až  7, 
prípadne použiť preddefinované konštanty OUT_LOW, OUT_HALF, OUT_FULL.

Pre nastavenie úrovne napätia na výstupnom porte slúži príkaz  SetPower (port,  hodnota); 
s dvomi parametrami – označením výstupného portu a hodnoty úrovne výstupného napätia. 
Príklad  1.1.1  ilustruje  použitie  príkazu  SetPower.  Ako  prvý  parameter  môže  byť  aj  viac 
výstupných portov spojených znakom +.

SetPower (OUT_B, 1);
SetPower (OUT_A + OUT_C, OUT_FULL);

Príklad č. 1.1.1: Použitie príkazu SetPower

Ak máme nastavenú hodnotu napätia na výstupnom porte, môžeme použiť ďalšie príkazy pre 
prácu s výstupnými portami, ich použitie ilustruje príklad 1.1.2.

OnFwd (OUT_A);          // motor A dopredu 
OnRev (OUT_B + OUT_C);  // motory B a C dozadu
Toggle (OUT_A + OUT_C); // zmena smeru otacania motorov A a C
Off (OUT_A);            // prudke zastevenie motora A
Float (OUT_C);          // jemne zastavenie motora C
Wait (100);             // cakanie 1 sekundu
Wait  (Random(500));      //  cakanie  nahodnu  dobu  (max  5 
sekund)

Príklad č. 1.1.2: Použitie príkazov pre výstupné porty

1.2. Príkazy pre nastavenie vstupných portov RCX kocky

Na vstupné porty 1, 2, 3 RCX kocky možno pripojiť snímače. V jazyku NQC sú vstupné 
porty reprezentované konštantami SENSOR_1, SENSOR_2, SENSOR_3. Druh snímača je 
špecifikovaný  jednou  z konštánt  SENSOR_TOUCH,  SENSOR_LIGHT, 
SENSOR_ROTATION, SENSOR_CELSIUS, SENSOR_FAHRENHEIT, SENSOR_PULSE, 
SENSOR_EDGE.

Pre nastavenie štandardných Lego snímačov v ich štandardnom móde slúži príkaz SetSensor 
(port, specifikacia); s dvomi parametrami – označením vstupného portu a špecifikáciou druhu 
snímača.  Príklad 1.2.1 ilustruje použitie príkazu SetSensor.  Ako prvý parameter musí  byť 
použitý iba jeden vstupný port.

SetSensor (SENSOR_3, SENSOR_TOUCH);
SetSensor (SENSOR_2, SENSOR_LIGHT);



Príklad č. 1.2.1: Použitie príkazu SetSensor

Pre  neštandardné  snímače  alebo v prípade,  ak  potrebujeme  danému snímaču  nastaviť  iný 
špecifický mód môžeme použiť podrobnejšie nastavenie vstupných portov. Najprv príkazom 
SetSensorType (port,  typ);  definujeme  typ  snímača  z možných  typov 
SENSOR_TYPE_TOUCH,  SENSOR_TYPE_LIGHT,  SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, 
SENSOR_TYPE_ROTATION a následne príkazom SetSensorMode (port, mod); definujeme 
mód  z možných  módov  SENSOR_MODE_RAW,  SENSOR_MODE_BOOL, 
SENSOR_MODE_EDGE,  SENSOR_MODE_PULSE,  SENSOR_MODE_PERCENT, 
SENSOR_MODE_CELSIUS,  SENSOR_MODE_FAHRENHEIT, 
SENSOR_MODE_ROTATION, ako to ilustruje príklad 1.2.2.

SetSensorType (SENSOR_1, SENSOR_TYPE_LIGHT);
SetSensorMode (SENSOR_1, SENSOR_MODE_RAW);

Príklad č. 1.2.2: Použitie príkazov pre nastavenie vstupných portov

Po  zadefinovaní  vstupného  portu  nám  príslušné  konštanty  SENSOR_1,  SENSOR_2, 
SENSOR_3 reprezentujú priamo namerané hodnoty na príslušných snímačoch v danom čase.

1.3. Riadiace štruktúry

Sú  to príkazy,  ktoré  kontrolujú  spôsob  vykonávania  ostatných  príkazov  v programe.  Ide 
o cyklus s presným počtom opakovaní, čakanie na splnenie podmienky, podmienený cyklus a 
vetvenie programu.

Príkaz  repeat (pocet_opakovani) opakovane vykonáva blok príkazov, ako ilustruje príklad 
1.3.1.

repeat (3) { // blok prikazov sa vykona 3 krat
  prikaz_1;
  prikaz_2;
  ...
}

Príklad č. 1.3.1: Použitie príkazu repeat

Príkaz until (podmienka) môže byť použitý ako príkaz čakania na splnenie podmienky (vtedy 
je ukončený bodkočiarkou) alebo (už bez bodkočiarky) v cykle s podmienkou na začiatku, 
kde sa blok príkazov vykonáva pokiaľ podmienka nie je splnená. Príklady použitia príkazu 
until ilustruje príklad 1.3.2.

until (SENSOR_1 == 1);    // cakanie na stlacenie snimaca

until (SENSOR_2 <= 50) {  // blok prikazov sa vykonava ak je
  prikaz_1;               // hodnota snimaca 2 vacsia ako 50 
  prikaz_2;
  ...
}

Príklad č. 1.3.2: Použitie príkazu until

Príkaz  while (podmienka) opakovane vykonáva blok príkazov v prípade,  že je podmienka 



splnená.  Jazyk  NQC má definované  konštanty  true  a false  reprezentujúce  logickú pravdu 
a nepravdu, 1 a 0. Príklad 1.3.3 ilustruje nekonečný cyklus.

while (true) {
  prikaz_1;
  prikaz_2;
  ...
}

Príklad č. 1.3.3: Použitie príkazu while

Príkazom  if (podmienka) sa program vetví podľa pravdivosti podmienky. Príklady použitia 
príkazu if ilustruje príklad 1.3.4.

if (!SENSOR_1) OnFwd (OUT_B); // ak nie je stlaceny snimac 1

if (SENSOR_1 || SENSOR_3) {   // ak je stlaceny snimac na 1 
  prikaz_1;                   // alebo na 3 vstupe  
  prikaz_2;
  ...
}

if (SENSOR_2 <= 50) {
  // blok prikazov    // ak je hodnota snimaca 2 mensia ako 
51
}
else {
  // blok prikazov    // ak je hodnota snimaca 2 vacsia ako 
50
}

Príklad č. 1.3.4: Použitie príkazu if

Pre viacnásobné vetvenie môžeme použiť príkaz switch.

1.4. Konštanty a premenné

Pre čitateľnejší zápis program a jednoduchšiu modifikáciu môžeme použiť nami definované 
konštanty v úvode programu za kľúčovým slovom #define. V jazyku NQC môžeme používať 
iba celočíselné premenné int, globálne premenné definujeme na začiatku programu (ešte pred 
akoukoľvek  funkciou alebo úlohou) a lokálne premenné definujeme priamo v danej úlohe 
alebo funkcii. Počet premenných je obmedzený firmwareom RCX kocky na maximálne 32. 
Definíciu premenných a globálnych premenných ilustruje príklad 1.4.1.

#define DARK 45 
#define SPEED 3 
#define IS_DARK (SENSOR_2 < DARK)

int last_dark;
Príklad č. 1.4.1: Definícia konštánt a premenných

1.5. Funkcie a úlohy



Jazyk NQC umožňuje definovať vlastné fukcie príkazom  void a úlohy príkazom  task.  Ak 
z úlohy zavoláme funkciu jej  menom s prípadnými parametrami,  táto sa  začne vykonávať 
a riadenie programu sa vráti úlohe až po ukončení funkcie. Ak z úlohy spustíme inú úlohu 
príkazom  start,  začne  sa  nová  úloha  vykonávať  paralelne  s úlohou,  odkiaľ  sa  spustila. 
Ukončiť  inú  úlohu  môžeme  príkazom  stop.  Použitie  funkcií  a paralelného  behu  úloh 
ilustrujeme na príkladoch nižšie, v bode 2. Sledovanie čiary.

1.6. Ďalšie príkazy jazyka NQC

Jazyk NQC má ešte veľa ďalších príkazov pre programovanie RCX kocky ako sú časovače, 
hranie hudby, komunikácia medzi RCX kockami, ... Ich použitie je bližšie vysvetlené v helpe 
vývojového prostredia BricxCC.

2. Sledovanie čiary 

Pre ilustráciu práce "mladého programátora" v NQC uvedieme tri možné riešenia problému 
robotického  vozítka  sledujúceho  čiernu  čiaru  na  bielom  podklade  (súťaže  typu  Stopár 
(Istrobot), Paralelný slalom (RobotChallenge) a Záchranár (RoboCup Junior)).

2.1. Stopár s jedným svetelným snímačom

Snímač osciluje nad hranou čiary. V prípade prerušenia čiary sa robot vracia naspäť po druhej 
hrane čiary. Robot nesmie ísť príliš rýchlo. Nevhodné pre žiadnu zo súťaží ale zaujímavá 
problémová úloha. Prepis algoritmu ilustruje príklad 2.1.1.

/* Linefollower
   Snimace: 1ks Light Sensor
   Robot sleduje lave rozhranie ciary
*/

#define DARK 45 // ak je menej tak je na ciare
#define SPEED 3 // rychlost motorov

#define IS_DARK (SENSOR_2 < DARK)

void Init () {
  SetSensor (SENSOR_2, SENSOR_LIGHT);
  SetPower (OUT_A + OUT_C, SPEED);
}

task main () {
  Init ();
  while (true) { // nekonecny cyklus
    if (IS_DARK) {
      OnFwd (OUT_C);
      Off (OUT_A);
    }
    else {
      OnFwd (OUT_A);
      Off (OUT_C);
    }



  }
}    

Príklad č. 2.1.1: Stopár s jedným svetelným snímačom

2.2. Stopár s dvomi svetelnými snímačmi (pomalý)

Snímače sú umiestnené ďalej od seba a čiara sa (väčšinou) nachádza medzi nimi. V prípade 
prerušenia čiary v rovnom úseku robot toto prerušenie ani nezbadá a pokračuje v sledovaní 
čiary ďalej. Ak je prerušenie v oblúku, treba túto udalosť detekovať a softwareovo ošetriť. 
Robot  nesmie ísť  príliš  rýchlo.  Keďže robot  je  vždy "vycentrovaný" nad čiarou,  je  tento 
algoritmus vhodný pre súťaž Záchranár (RoboCup Junior).  V príklade 2.2.1 je ilustrované 
použitie paralelného behu dvoch úloh.

/* Linefollower
   Snimace: 2ks Light Sensor
   Robot ma ciaru medzi snimacmi (paralelne ulohy)
*/

#define DARK 45 // ak je menej tak je na ciare
#define SPEED 3 // rychlost motorov

#define S1_IS_DARK (SENSOR_1 < DARK)
#define S3_IS_DARK (SENSOR_3 < DARK)

void Init () {
  SetSensor (SENSOR_1, SENSOR_LIGHT);
  SetSensor (SENSOR_2, SENSOR_LIGHT);
  SetPower (OUT_A + OUT_C, SPEED);
  OnFwd (OUT_A + OUT_C); // ciara je medzi snimacmi
}

task left_side () { // lavy snimac (1) a lavy motor (A)
  while (true) {
    while (S1_IS_DARK) {
      OnRev (OUT_A);
    }
    OnFwd (OUT_A);
  }
}

task right_side () { // pravy snimac (3) a pravy motor (C)
  while (true) {
    while (S3_IS_DARK) {
      OnRev (OUT_C);
    }
    OnFwd (OUT_C);
  }
}

task main () {
  Init ();



  start left_side;
  start right_side;
}    

Príklad č. 2.2.1: Stopár s dvomi svetelnými snímačmi (pomalý)

2.3. Stopár s dvomi svetelnými snímačmi (rýchly)

Snímače  sú  umiestnené  tesne  pri  sebe  a  čiara  sa  (občas)  nachádza  pod  nimi.  V prípade 
prerušenia čiary (a to aj na rovnom úseku) treba túto udalosť detekovať a softwareovo ošetriť. 
Robot  môže  ísť  veľmi  rýchlo.  Keďže  robot  často  vychádza  mimo  čiaru,  nie  je  tento 
algoritmus vhodný pre súťaž Záchranár (RoboCup Junior). Pre veľkú rýchlosť robota je však 
vhodný pre súťaže Stopár (Istrobot) a Paralelný slalom (RobotChallenge). Prepis algoritmu 
ilustruje príklad 2.3.1.

/* Linefollower
   Snimace: 2ks Light Sensor
   Robot ma ciaru pod snimacmi
*/

#define DARK 45 // ak je menej tak je na ciare
#define SPEED 7 // rychlost motorov

#define S1_IS_DARK (SENSOR_1 < DARK)
#define S3_IS_DARK (SENSOR_3 < DARK)
#define OUTSIDE (!S1_IS_DARK && !S3_IS_DARK)

int last_dark; // kde robot "videl" naposledy ciaru

void Init () {
  SetSensor (SENSOR_1, SENSOR_LIGHT);
  SetSensor (SENSOR_2, SENSOR_LIGHT);
  SetPower (OUT_A + OUT_C, SPEED); 
}

task main () {
  Init ();
  while (true) {
    if (S1_IS_DARK ) {
      OnFwd (OUT_A + OUT_C);
      last_dark = 1;
    }
    if (S3_IS_DARK) {
      OnFwd (OUT_A + OUT_C);
      last_dark = 3;
    }
    if (OUTSIDE) {
      if (last_dark == 1) {
        Off (OUT_A);
        until (S1_IS_DARK);
      }
      if (last_dark == 3) {



        Off (OUT_C);
        until (S3_IS_DARK);
      }
    }
  }
}    

Príklad č. 2.3.1: Stopár s dvomi svetelnými snímačmi (rýchly)

3. Záver

Tento príspevok ani zďaleka nepokryl všetky funkcie jazyka NQC a možnosti vývojového 
prostredia BricxCC, podobne ani množstvo programátorských techník a koncepcií (chovanie 
robotov na základe učenia, aspekty umelej inteligencie, ...). Ale i tak, radšej napísať a odladiť 
jeden vlastný program v jazyku NQC ako dva krát čítať tento príspevok.
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