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EXEMPLES D’UTILITZACIÓ DE PROCEDIMENTS 
Els procediments són petits subprogrames. És a dir, podem introducir a més de la seqüència de 
programació un subprograma per tal que faci alguna cosa si es troba en aquesta situació. 

Per exemple: 

- Podem programar que el cotxe avanci, però si es troba un obstacle, faci una cosa 
diferent. 

- Podem programar que el cotxe avanci, però es posarà en marxa només quan escolti 
una “palmada” 

- Podem programar que el cotxe encengui els llums quan entri en un túnel i els torni a 
apagar quan surti. 

 
PROBOT pot recordar fins a 32 subprogrames. Es numeren com a Proc1, Proc2… 
Del 33 al 37 ens serveix per programar els següents sensors:  
 
33 FRONT (xoc frontal)  
34 REAR (xoc de darrera) 
35 DARK (sensor de llum en foscor)  
36 LIGHT (sensor de llum en claror)  
37 SOUND (executa comanaments de so)  
 
El 38 executa un hexàgon, el 39 un diaman i el 40 una flor amb 8 diamants. 
 
 
 
 
La resta (del Proc1 al Proc 32) són per tal que poguem crear-los nosaltres.  
 
Per exemple, podem editar el PROC1 fent que executi un quadrat, programant Rpt4(Fd5Lt) 
Els passos serien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop creat el procediment, el podríem barrejar amb altres rutines.  Per exemple, podem fer 
que després de realitzar el Proc1 (quadrat), avanci 15cm.  Les ordres serien ara: 
 
 
 

33FRONT:Executar quan s'activi el sensor tàctil frontal 
34TRASERA:Executeu quan s'activi el sensor tàctil posterior 
35FOSC:Executeu quan el sensor de llum passi de la llum a la foscor 
36LLUM:Executeu quan el sensor de llum passi de la foscor a la llum 
37SO:Executa quan s'activa el sensor de so (per ex. una palmada) 

 

38HEXGN:Dibuixa un hexàgon (no visible) 
39DIAMND:Dibuixa un diamant (no visible) 
40FLOR:Dibuixa vuit diamants utilitzant proc39(no visible) 

 

Pulsar .  

Escollir amb les  l’opció NEW PROC.  
Escollim per exemple el Proc1 i introduïm les dades del nostre quadrat (per 
exemple un de 5cm de costat): Rpt4(Fd5Lt) 

Tornar a pulsar . Ara estem ja al menú principal. Veurem que ja surt PROC1 

Pulsar  

Main 
Proc1 
Fd15 
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Quan polsem la tecla , en la pantalla LCD veiem les opcions del menú principal:  
 
 
 
 

 

 

 

PROCEDIMENTS ESPECIALS 

Per accedir, cal pressionar la tecla  3”. Apareix la llista: 
 

 
 
 
 
 

COM CREAR PROCEDIMENTS 
Alguns exemples per treballar amb els procediments: 

 

FER UN TRIANGLE, PERÒ SI XOCA AMB UN OBSTACLE, RETROCEDIR 

Rpt 3(Fd10Rt120) 
Proc, Edita procediment, escollir PROC 33 FRONT (sensor davanter) 
Bk 10 
Què farà Probot? Començarà a fer el triangle. Si li col·loquem un obtacle, el cotxe 
retrocedirà 10 cm i continuarà el triangle. 

 

 

 

 

 

LIGHT ON: commuta ProBot amb llums encesos al mateix temps que camina 
LIGHT OFF: commuta ProBot amb llums apagats al mateix temps que camina 
SOUND 1: reprodueix el so “bruixa” 
SOUND 2: reprodueix el so “clic” 
SOUND 3:  reprodueix el so  “claxon” 
SOUND 4: reprodueix el so  “tranferència de dades” 
SOUND 5: reprodueix el so  “transferència completa” 
SOUND 6: reprodueix el so  “error” 
SOUND 7: reprodueix el so  “alerta” o “standby” 
PEN UP: aixeca el llapis 
PEN DOWN: baixa el llapis 

Menu: Indica les opcions del menú principal 
Back: puja un nivel i torna al programa Main  
New Proc: entra en el menú de creació d’un nou procediment 
Edit Proc: entra en el menú d’edició d’un procediment 
Config: entra en el menú de configuració. 
Sensors: entra en la configuració del menú de sensors 
Clear: Entra en el menú per esborrar 
 

Back 
Touch (on/off) 
Sound (on/off) 
Light (on/off) 
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FER UN TRIANGLE, PERÒ SI XOCA AMB UN OBSTACLE, RETROCEDIR I FER UN SO 
DIFERENT 

Rpt 3(Fd10Rt120) 
Proc, Edita procediment, escollir PROC 33 FRONT (sensor davanter) 
Apretar la tecla MENU 3” (entrarem en el menú especial). Triar el so 4 
Bk 10 
Què farà Probot? Començarà a fer el triangle. Si li col·loquem un obtacle, el cotxe farà 
un so i retrocedirà 10 cm. Després continuarà el triangle. 

 

FER UN TRIANGLE, AMB LES LLUMS ENCESES. A L’ACABAR, FER UN SO DIFERENT 

Apretar 3” la tecla MENU (entrarem en el menú especial). Triar LIGHT ON 
Rpt 3(Fd10Rt120) 
Apretar 3” la tecla MENU (entrarem en el menú especial). Triar LIGHT OFF 
Apretar 3” la tecla MENU (entrarem en el menú especial). Triar SOUND 6 
Què farà Probot? Engegarà els llums. Començarà a fer el triangle. Quan acabi apagarà 
els llums i farà un so diferente. 

 

FER UN TRIANGLE. SI TROBA UN OBSTACLE, RETROCEDIR 20 cm I GIRAR 120º. ACABAR 
FENT UN SO DIFERENT 

Rpt 3(Fd10Rt120) 
Apretar MENU i triar NEW PROC. Escollir 33 FRONT 
Bk 20 
Lt 180 
Apretar 3” Menu i escollir SOUND 4 
Què farà Probot? Començarà a fer el triangle. Si li col·loquem un obtacle, el cotxe 
retrocedirà10 cm i girarà 180º . Farà un so diferente. Continuarà el triangle. 

 

AVANÇAR 50 cm I SI TROBA UN OBSTACLE FER UN SO, RETROCEDIR I GIRAR 

Fd50 
Apretar MENU i triar NEW PROC. Escollir 33 FRONT 
APRETAR 3” menú I TRIAR SOUN 3 
Bk 20 
Lt  
Què farà Probot? Començarà a avançar. Si li col·loquem un obtacle, el cotxe farà un so, 
retrocedirà 20cm i girarà 90º 
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EXEMPLE FET EN EL PROGRAMA PROBOTIX2 

EDITAR EL PROC 1 (fer un quadrat) per tal que el dibuixi de color blau). 

Abans del procediment Menu Encendre llums i a l’acabar apagar llums 

 

 

                                   


