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Hardware (Lego)
● Vývojová súprava
● RCX kocka (mikropočítač)

– 3 vstupy, 3 výstupy, CPU Hitachi H8 16MHz, 32kB
● USB IR veža (komunikácia PC <==> RCX)
● Akčné členy (výstup)

– žiarovka, motorček
● Štandardné Lego snímače (vstup)

– pasívne (tlakový snímač, snímač teploty)
– aktívne (svetelný snímač, snímač otáčok)



  

RoboLab software (Lego)
● Grafické vývojové prostredie
● Ikonografický jazyk LabView



  

SW alternatívy
● MindScript (skriptovací jazyk firmy Lego)
● RCX Code (grafický MindScript)
● LASM (Lego Assembler)
● Java (BrickOS, LeJOS)
● PbForth (jazyk Forth)
● Visual Basic (Mindstorms SDK -  Spirit.ocx)
● C++ (Mindstorms SDK -  API knižnica VPBrick)
● Pascal (GPC compiler pre Hitachi H8)
● NQC (jazyk C, manuál CZ, IDE BricxCC)



  

IDE BrickCC



  

Programovací jazyk NQC
● Maximálne 10 úloh (task)
● Úloha main()
● Paralelný beh úloh
● Štruktúra úlohy
task main() { // zaciatok bloku príkazov
  príkaz_1;
  príkaz_2;
  ...
}             // koniec bloku príkazov 



  

Ovládanie výstupných portov RCX 
kocky

● Konštanty
OUT_A, OUT_B, OUT_C

● Príkazy
SetPower (OUT_B, 1);   // motor B rychlostou 1
OnFwd (OUT_A);         // motor A dopredu 
OnRev (OUT_B + OUT_C); // motory B a C dozadu
Toggle (OUT_A);        // zmena smeru motora A
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 (do 5s)



  

Nastavenie vstupných portov RCX 
kocky

● Konštanty
SENSOR_1, SENSOR_2, SENSOR_3
SENSOR_TOUCH, SENSOR_LIGHT, SENSOR_ROTATION, ... 

● Príkaz pre základné nastavenie
SetSensor (SENSOR_2, SENSOR_LIGHT);

● Pokročilejšie nastavenie
– Typ (TOUCH, LIGHT, TEMPERATURE, ROTATION) 
– Mód (RAW, BOOL, PERCENT, ...)
SetSensorType (SENSOR_1, SENSOR_TYPE_LIGHT);
SetSensorMode (SENSOR_1, SENSOR_MODE_RAW);



  

Riadiace štruktúry I
● Cyklus s presným počtom opakovaní
repeat (pocet) { }

● Čakanie na splnenie podmienky
until (podmienka);

● Podmienený cyklus
until (podmienka) { }   // vykonava sa kym je false
do {} while (podmienka) // vykonava sa kym je false
while (podmienka) { }   // vykonava sa kym je true

● Vetvenie
if (podmienka) { } else  { }



  

Riadiace štruktúry II
● Viacnásobné vetvenie
switch (vyraz) {
  case hodnota_1: prikaz_1;
                  prikaz_2;
                  ...
                  break;
  case hodnota_2: ...
                  break;
  default:        ...
                  break;
}



  

Riadiace štruktúry III
● Paralelný beh úloh

– Efektívne riešenie niektorých činností robota
– Možné logické chyby

● Modifikácia premenných
● Ovládanie výstupných portov
● Komunikácia viacerých RCX kociek
● ...

start meno_ulohy; // povodna uloha bezi dalej
stop meno_ulohy;



  

Konštanty a premenné
● Konštanty
#define MENO_KONSTANTY hodnota_konstanty

● Premenné
– Globálne (max. 32) a lokálne (max. 16)
– Iba typ integer
int meno_premennej;
int *meno_smernika;
int meno_pola[velkost_pola];
int x = 1;   // inicializacia premennej x
int *p = &x; // inicializacia smernika p



  

Funkcie a úlohy
● Funkcie
void meno_funkcie (zoznam parametrov) {
  ...
} 
– Možné typy parametrov

● int, const int, int &, const int &, int *, const int *
● bez parametrov ()

● Úlohy
task meno_ulohy () {
  ...
} 



  

Ďalšie možnosti jazyka NQC
● Subrutiny
● Časovače
● Akustický výstup RCX kocky
● Vizuálny výstup LCD RCX kocky
● IR komunikácia medzi RCX kockami
● Datalog
● ...



  

Problém „Stopár“
● Zadanie problémovej úlohy
● Podmienky a obmedzenia

– Počet a druh snímačov
– Nástrahy na dráhe (prerušenia, prekážky, …)

● Algoritmizácia
– Výber z viacero možných riešení
– Rozdelenie úlohy na menšie logické časti

● Prepis do jazyka NQC
● Ladenie



  

Stopár I
● Jeden svetelný snímač

– Snímač osciluje nad hranou čiary
– V prípade prerušenia čiary sa robot vracia naspäť 

po druhej hrane čiary
– Robot nesmie ísť príliš rýchlo



  

Stopár II
● Dva svetelné snímače

– 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



  

Stopár III
● Dva svetelné snímače
● Robot nemusí úplne presne „kopírovať“ čiaru 

– 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



  

Stopár IV
● Bez obmedzenia 

– Úloha na domácu úlohu :-)



  

Ďakujem za pozornosť
● Použité zdroje

http://bricxcc.sourceforge.net
http://www.cs.uu.nl/people/markov/lego/index.html
http://www.sweb.cz/seifrob/lego_robotika/lego_robotika.htm
http://lego.zsdlha.sk/firm0328.lgo


