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Picaxe Bot120

Guia per a l’alumnat

Pol Monsó Purt́ı
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Activitats didàctiques del Picaxe Bot120

Pol Monsó Purtı́

1 Introducció

Abans de res, visualitzeu els v́ıdeos següents:

Com funcionen aquests robots? Sabeu què és un programa? I un diagrama de flux?
En aquestes pràctiques aprendem a resoldre problemes quotidians mitjançant el Robot
Picaxe Bot120 (Figura 1). A mida que anem superant els obstacles, guanyarem expe-
riència, equipaments i anirem avançant nivells. A la llarga, amb persistència i dedicació
passarem d’ésser fins a esdevenir .

Per a fer-ho teniu a la vostra disposició el Manual del Robot Picaxe Bot120, el progra-
ma Logicator, tot d’exemples al directori Exemples i jo mateix, a qui podeu preguntar.

El primer objectiu que hem d’aconseguir comença a la pàgina següent i és un robot
guardià.

Figura 1 – El Picaxe Bot120 travessant diversos terrenys
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https://vimeo.com/66995689
https://vimeo.com/67008966
https://www.youtube.com/watch?v=EOCmrRHFLNs
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Activitat didàctica 1: El robot guardià

El primer objectiu serà establir un robot guardià que ha d’assegurar-se que no hi ha
impureses sota la porta. El robot, doncs, haurà de seguir la trajectòria que denotem a la
Figura 2. Aquest primer objectiu és el que requerirà més temps, perquè només tenim una
capsa amb peces i cap experiència.

Figura 2 – Trajectòria del robot guardià.

En primer lloc, aneu a habitrpg.com, cliqueu a Login/Register i introdüıu el nom
d’usuari i contrasenya, que són el vostre nom i primer cognom separats per un punt, aix́ı:
pol.monso.

Figura 3 – Interf́ıcie gràfica d’habitrpg

Ens trobem amb 4 panells, hàbits i costums, tasques periòdiques (Dailies), tasques
puntuals i recompenses. A mida que realitzem tasques i hàbits, anirem guanyant expe-
riència, si no les fem o fem alguna cosa errònia, perdrem una mica de vida. Si perdem
molta vida, el nostre personatge morirà.

Per exemple, és molt important que tracteu bé el material. No feu esforços al robot
i aneu amb molt de compte, perquè aquest hàbit treu força vida.
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habitrpg.com
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Ara per ara, podeu veure una sèrie de coses a fer, a mida que avancem, anirem posant
les tasques i hàbits a entregar de manera consensuada i cada persona i grup en tindrà de
personalitzades.

El nivell que assoliu i les estad́ıstiques de la vostra constància serviran per a posar-vos
la nota, aix́ı que esforceu-vos! Heu d’arribar com a mı́nim al nivell 10.

Aix́ı doncs, el primer problema a resoldre és el d’un robot guardià. Per on comencem?
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Activitat didàctica 2 : El tot terreny

En aquesta activitat, el robot que ha de travessar un terreny que ofereix més resistència
i, per tant, ha d’anar més de pressa per avançar.

Activa el programa del guardià sobre el terreny rocós, i explica què passa. Com ho
resoldrem?

Figura 4 – Canvis de terreny: llençol.

Podeu fer un cop d’ull als v́ıdeos https://vimeo.com/66970657 o https://vimeo

.com/66995689 per veure com ho he resolt.

No t’oblidis d’anotar a habitrpg tot el que vagis fent!
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https://vimeo.com/66995689
https://vimeo.com/66995689
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Activitat d’avaluació 1: El circuit

Ara que ja heu après a girar, avançar i recular haureu de programar el robot per a travessar
el circuit de la Figura 5.

El circuit està fet a escala, aix́ı que si calculeu la velocitat del robot podeu trobar
quan de temps el bot haurà d’avançar, girar, rectificar la trajectòria en cas que el robot
no vagi en ĺınia recta.

Figura 5 – Exemple d’un laberint constrüıt amb taulons de fusta i
de l’esquema d’un possible circuit

La tasca és més complicada del què sembla, principalment perquè cada motor té una
fricció diferent i a la seva potència depèn de l’estat de les bateries. Aix́ı que tindreu 3
oportunitats per aconseguir-ho.

Tingueu en compte que també avaluarem la qualitat del diagrama de flux, que estigui
net, que s’entengui i que sigui correcte.

Finalment, també parlarem de com està anant la constància i perseverancia a habitrpg.
Ara és un bon moment per afegir noves fites i costums que vulguis adquirir.
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Activitat didàctica 3: La cançó d’aniversari

D’aqúı uns dies és l’aniversari d’un company de classe, i resulta que el robot té un altaveu
(brunzidor piezoelèctric), aix́ı que potser li podŕıem fer cantar alguna cosa.

Investiga com funciona el brunzidor i com programar-lo. Fes un cop d’ull al node de
So (Figura 6), alĺı podràs seleccionar una cançó per defecte o bé composar una cançó
controlant la duració i la nota a executar.

Figura 6 – Panell avançat de configuració de so

La codificació de les notes utilitza la classificació anglesa en què A és el La, B el Si, i
aix́ı successivament fins al Sol, G.

Per a que us serveixi d’exemple, el diagrama de flux de la pentatònica de Blues és el
podeu trobar a la Figura 7.

Figura 7 – Diagrama de flux de la pentatònica de Blues.
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Activitat didàctica 4: El gira-cua

Un altre sensor disponible és el paraxocs, un sensor que provoca el contacte d’un circuit
al col.lisionar (Figura 8).

Figura 8 – Sensor de xoc.

Aquest sensor ens serà molt útil per millorar el moviment del robot, ja que aix́ı el
robot podrà esquivar objectes al col.lisionar amb ells.

Investiga com funciona el para-xocs i fes un programa que faci que el robot giri cua
al xocar amb la paret. Recorda que tens una sèrie d’exemples que t’ajudaran al directori
d’Exemples.
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Activitat d’avaluació 2: El circuit invisible

Com a extensió de la prova avaluativa del circuit, a continuació farem el mateix, però no
us diré quina serà la disposició concreta del circuit. Aix́ı que haureu d’establir la poĺıtica
que el robot seguirà, és a dir un algoritme que decideixi què fer al xocar, quan avançar,
quan girar...

Figura 9 – Circuit desconegut

La construcció del circuit serà la mateixa que la prova anterior, però els espais ocupats
canviaran. Tingueu en compte que aquesta és una prova t́ıpica del concursos de robots
com el CEABOT.
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Activitat didàctica 5: El sensor de llum

El sensor de llum és el sensor que ens donarà més joc i amb el què arribarem al nivell 20
si hem sigut constants i perseverants.

Figura 10 – Sensor de llum, utilitzat per a detectar canvis en de
color en el fons.

Aquest sensor permetrà, més endavant, de realitzar un seguidor de ĺınies. D’entrada,
però, l’hem d’aprendre a fer funcionar. Descobriu la manera d’encendre un LED o altre
depenent del color de fons. Per a fer-ho utilitzeu el node de Depuració (Debug).

Pista: feu servir variables, sota el mòdul Expressió (Figura 11).

Figura 11 – Panell d’expressió per a definir variables.

9
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Activitat avaluativa 5: Creativitat

Ara que ja has après les funcions bàsiques, comença a pensar un programa teu, per resoldre
un problema propi. Identifica un problema que es pugui resoldre amb el robot i presenta
una proposta. Un cop presentada, continuarem avançant, però no t’oblidis de dedicar-li
una hora a la setmana, recorda que al vida del teu personatge depèn d’això!

Activitat didàctica 6: M’adapto

De manera similar a l’activitat 2 sobre el tot terreny, ara estendrem l’activitat anterior
utilitzant els motors enlloc dels LEDs. En aquesta haurem de programar el robot de
manera que depenent del color del terra (blanc/negre) canvïı de velocitat, simulant que
s’adapta al terreny pel qual passa.

Figura 12 – Terreny de colors alternats.

Un cop dissenyat el programa comprovarem el seu funcionament en un terreny amb
regions de diferents colors (Figura 12).
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Activitat didàctica 7: El seguidor de ĺınies

Finalment, recollirem els conceptes que ja hem après i realitzarem una aplicació més
pròxima a la realitat robòtica actual. D’entrada, utilitzant cinta adhesiva marcarem un
circuit al terra. Aquesta tindrà unes dimensions d’un metre i mig quadrat o més, depenent
de l’espai disponible. Per no complicar-ho massa, al circuit no hi posarem encreuaments.

Figura 13 – El seguidor de ĺınies. Podem observar el sensor de llum
funcionant.

Com era d’esperar, el robot haurà de seguir un circuit marcat al terra combinant
canvis de velocitat, de direcció i el sensor de llum. També es valorarà positivament a
habit si utilitzeu altres habilitats apreses, com ara el so, l’ús de LEDs, les variables, etc.
Aix́ı que prepareu el robot, el programa i que guanyi el millor!

Tingueu present que després avaluarem com heu resolt aquest problema, ja sigui com-
petint entre vosaltres com individualment.
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Activitat avaluativa 4: Interpretar el programa

Explica què fa el programa de la Figura 14. Descriu-ne el flux i explica una execució
imaginària. En analògic quin objecte seria?

Figura 14 – Programa misteriós.

Segueix la complicada execució del programa de la Figura 15. Marca amb el boĺıgraf
per on passa el programa. Quin és el valor final de A? i si canviem F = 8 per F = 20?
Marca amb un color el flux del programa.

Figura 15 – Programa a seguir. Quin és el valor final de A? i si
canviem F = 8 per F = 20? Marca amb un color el
flux del programa.
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Activitat didàctica 8 d’ampliació: El robot guardià en

BASIC

Transformeu el Flowchart del robot guardià al llenguatge de programació literal BASIC.
BASIC funciona de manera similar als diagrames de flux, executant ĺınia a ĺınia. Al
no caldre crear un dibuix per a cada funció, BASIC és molt més flexible i molt més
potent. Llegiu-vos el manual de la sintaxi BASIC (Activitat 8) i feu alguna modificació
del programa del robot guardià.

main:

label_3:

if pinC.6 = 1 then label_5 ’Esperem en bucle el polsador

goto label_3

label_5:

low 5

high 4

low 7

high 6

pause 2000 ’Espera 2000 ms

low 5

high 4

low 6

high 7

pause 600 ’Espera 600 ms

goto label_5
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Activitat didàctica 9: Coreografia

Finalment, per acomiadar el bloc, farem una coreografia amb els robots. Barrejarem els
moviments que ja hem après i després els executarem tots a l’hora. Si voleu, deixarem un
moment en què cada robot podrà improvisar.

En aquesta activitat hauŕıeu de programar una cançó en el robot que serà sincronitzat
amb una sèrie de moviments o bé utilitzar un reproductor per a posar una cançó sobre la
què ballar. Abans de programar, dibuixeu aqúı els passos de ball que farà el vostre robot
(com per exemple la Figura 16). Mireu de combinar tot el que ja heu après.

Per a fer-ho més senzill, què us sembla si utilitzem els bucles? Exploreu què són.

Figura 16 – Exemple dels passos de ball d’una coreografia.
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https://www.youtube.com/watch?v=WTeTI0H6M6s
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Fi: Enhorabona!

Molt bé! Si has fet totes les activitats i t’has marcat els teus objectius, fites, costums
a assolir, a hores d’ara ja seràs un expert en la robòtica basada en diagrames de flux.
Respon a les preguntes que vam fer a l’inici de les activitats amb els coneixements que ja
saps i si t’ha agradat... a programar!
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