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MANUAL	D’USUARI	PER	PROBOT	

Per començar cal llegir “Abans d’utilitzar els PRO BOT” 

Precaucions 

• Mantenir el PRO BOT allunyat de la llum directa i la calor 

• Tenir el botó d’engegada en OFF quan no s’estigui utilitzant 

• Utilitzar-lo sempre sobre un paper (per poder-hi dibuixar) o alguna estora de plàstic 

(en el cas de no voler utilitzar retoladors). MAI directament al terra. 

• Per connectar-lo al PC cal utilitzar sempre el cable del mateix paquet. 

Utilització 

Es pot programar directament sobre el PRO BOT o bé programar en l’ordinador i després 

descarregar el programa en el PRO BOT. El llenguatge de programació és el mateix en els dos 

casos. 

Programem sobre el PRO BOT 

Engeguem el PRO BOT. 

Com a comandaments bàsics tenim les fletxes 

d’endavant, enrere, gir a la dreta i gir a l’esquerra. 

Si premem  i a continuació “Go” el cotxe es 

mourà 25 centímetres endavant. En aquest cas a la 

pantalla veurem. 

 

 

Però si volem fixar nosaltres la distància llavors cal 

que li especifiquem el nombre de centímetres i ho 

farem amb els nombres del teclat. 

 

 

 

 

Avançarà 15 cm 

Les tecles de gir per defecte fan un gir de 90°. Si volem especificar l’angle de  gir cal que 

entrem el nombre de graus. 
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Per esborrar una instrucció utilitzarem la tecla “Clear” 

Vegem un altre exemple: 

 

 

 

 

 

 

Per esborrar tot el programa: Prémer “Menu”, amb les fletxes de la dreta del menú anirem 

avall fins arribar a Clear. Altre cop Menu. Escollirem Clr Main. 

Si per exemple volem dibuixar un quadrat de 10 cm de costat, veurem que fem una repetició 

de seqüències, fem 4 vegades:  endavant 10 cm i girar 90°. 

 

 

 Alerta, posar sempre algun nombre a Rpt, en cas contrari fa la repetició 255              

vegades. També és molt important posar el ] que tanqui la seqüència. 

 

 

 

El retolador es posa a dins de  

Si volem que dibuixi ha d’estar avall i quan no ha de dibuixar girem cap a l’esquerra aquest 

comandament. 

Per poder fer aquest moviment d’aixecar el llapis podem posar una pausa enmig del programa.  

Propostes de pràctiques: 

Què farem per dibuixar un pentàgon regular de 10 cm de costat? I un hexàgon de 20 cm de 

costat? Fixeu-vos en quin és l’angle que cal posar en cada cas. 

Us de procediments 

En un mateix programa hi poden haver seqüències que es van repetint. Per exemple que 

s’hagin d’anar dibuixant quadrats de 15 cm de costat. Aleshores es pot crear un procediment 

Si ara premem “Go”  

avançarà 10 cm 

 girarà cap a la dreta 30° 

avançarà 20 cm  

girarà cap a l’esquerra 50°. 
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per no haver d’anar escrivint la seqüència. Es poden crear procediments numerats de l’1 al 32. 

Del 33 al 40 són reservats per funcions especials que ja estan programades. 

Número de procediment Descripció Nom en el Panell LCD 

33 Es mou quan el sensor frontal 

està activat. 

[FRONT] 

34 Es mou quan el sensor 

del darrere està activat. 

[REAR] 

35 Es mou quan el sensor de llum 

va d’encès a apagat. 

[DARK] 

36 Es mou quan el sensor de llum 

va d’apagat a encès. 

[LIGHT] 

37 Es mou quan el sensor de 

so està activat. 

[SOUND] 

38 Dibuixa un hexàgon. [HEXGN] 

39 Dibuixa un diamant. [DIAMND] 

40 Dibuixa 8 diamants usant el 

procediment 39, 8 vegades. 

[FLOWER] 

 

Per fer servir un procediment existent s’ha de prémer la tecla Proc seguit pel número de 

procediment que es vulgui activar. Per exemple, per activar el procediment de l’hexàgon, 

s’hauria d’executar la instrucció: Proc 38 

Crear nous procediments 

Per crear un nou procediment prémer la tecla “Menú”, elegir l’opció <New Proc>, i tornar a  

prémer Menú. Apareix una llista de procediments: Proc1, Proc2,..., Proc32 i també els 

procediments referents als sensors. Mitjançant les fletxes cal desplaçar-se fins al procediment 

que volem crear i prémer Menú per entrar. 

Si volem editar un procediment ja entrat cal premer Menú i <Edt Proc> i Menú altra vegada, 

fer els canvis necessaris i prémer Menú per desar els canvis. 

Sistema de Menú 

Prement Menú veurem les opcions següents: 

• Back: Va un nivell enrere en el menú. 

• New Proc: 

o <Select> Edita un procediment amb un programa buit. 

• Edt Proc: 

o <Select> Edita un procediment amb un programa existent. 
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• Config: 

o Units 

� Cm: Unitats en centímetres. 

� Pro-Bot: Unitats en longituds del Pro-Bot. 

o End of Cmd 

� Beep on/off: Activa un so després dels comandaments. 

� Pause of/off: Activa una pausa després dels comandaments. 

• Sensors: 

o Sensor on / off: Activa tots els sensors 

• Clear: 

o Clr Main: Esborra el procediment principal solament. 

o Clr Proc: Esborra un procediment específic. 

o Clr All: Esborra un programa complet. 
 

Menú de comandaments especials 

Per poder activar aquest menú de comandaments especials és necessari prémer el botó Menú 

durant 1,5 segons, apareixeran les opcions del menú especial i permetrà que s’hi insereixi el 

comandament que es vulgui. Per exemple, per inserir el comandament “Lights On” (llums 

encesos), prémer durant 1,5 segons la tecla Menú, escollir l’opció <Lights On> i prémer 

novament Menú per executar l’acció. 

Els comandaments especials són: 

<Lights on/off>: Encén o apaga els llums del Pro Bot. 

<Sound nn>: Reproduirà el so definit pel nombre quan el programa sigui activat, ho farà en lloc 

del “Beep” habitual. 

Usant sensors 

Pro Bot compta amb 4 sensors que poden ser usats per controlar el programa que s’estigui 

duent a terme. Abans de poder usar-los s’ha d’activar des del menú principal. 

Sensors del davant i del darrere de toc/xoc: Aquests sensors activaran els procediments 33 i 

34 respectivament, depenent de quin sensor s’activi. Tant l’un com l’altre s’activen al col·lidir 

amb algun objecte. 

Sensor de llum: És a la part frontal del Pro Bot i és sensible als canvis de nivell de llum. Quan el 

nivell de llum disminueix, s’activa el procediment 35 i quan augmenta, s’activa el 36. 

Sensor de so: Està situat a la part de sota. És sensible a sons curts i clars com un aplaudiment o 

fer petar els dits. Només està actiu en períodes d’inactivitat del Pro Bot per no ser entorpit pel 

so del motor. Quan el sensor detecta un so curt i clar s’activa el procediment 37. 

Exemples d’us de sensors 

1. Sensor davanter: Volem programar que, si troba un obstacle al davant, tiri enrere i 

giri. Primer de tot cal activar el sensor. Per això premem “Menú”, amb la fletxa baixem 
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fins “Sensors”, cliquem “Menú” per activar, amb les fletxes escollim “Touch”. Si diu 

“Touch On”, amb les fletxes pugem fins a “Back” i sortim prement “Menú”. Si diu 

“Touch Off” premem “Menú” i s’haurà canviat a On. Un cop activat el sensor 

programarem el procediment. Anem a “New Proc”, premem “Menú”, escollim  “33 

FRONT” clicant “Menú” quan hi estem situats. Després ens apareix 33FRONT a la 

pantalla i premem   i després la tecla del gir. Finalment premem Menú i ara ja 

podem fer el programa principal (Main).  

 

2. Sensor del darrere: Volem programar que, si troba un obstacle al darrere (tot anant 

enrere), vagi endavant  i giri. Primer de tot cal activar el sensor. Per això premem 

“Menú”, amb la fletxa baixem fins “Sensors”, cliquem “Menú” per activar, amb les 

fletxes escollim “Touch”. Si diu “Touch On”, amb les fletxes pugem fins a “Back” i 

sortim prement “Menú”. Si diu “Touch Off” premem “Menú” i s’haurà canviat a On. Un 

cop activat el sensor programarem el procediment. Anem a “New Proc”, premem 

“Menú”, escollim  “34 REAR” clicant “Menú” quan hi estem situats. Després ens 

apareix 34REAR a la pantalla, premem   i després la tecla del gir. Finalment 

premem Menú i ara ja podem fer el programa principal (Main). 

 

3. Sensor de so: Volem programar que, si piquem de mans, faci una volta sencera sobre 

si mateix. Primer de tot cal activar el sensor. Per això premem “Menú”, amb la fletxa 

baixem fins “Sensors”, cliquem “Menú” per activar, amb les fletxes escollim “Sound”. 

Si diu “Sound On”, amb les fletxes pugem fins a “Back” i sortim prement “Menú”. Si diu 

“Sound Off” premem “Menú” i s’haurà canviat a On. Un cop activat el sensor 

programarem el procediment. Anem a “New Proc”, premem “Menú”, escollim  “37 

SOUND” clicant “Menú” quan hi estem situats. Després ens apareix 37SOUND a la 

pantalla i premem la mateixa tecla de gir 4 vegades (o bé un cop i posem 360). 

Premem Menú i ara ja podem fer el programa principal (Main). Per que s’activi el 

sensor cal que posem “Pause” en algun o alguns llocs del programa principal. Només 

ens detectarà el so si està en pausa.  

 

4. Sensors de llum: Volem programar que, s’encengui el llum si passa per un lloc fosc i 

s’apaguin si el lloc és clar. Primer de tot cal activar el sensor. Per això premem “Menú”, 

amb la fletxa baixem fins “Sensors”, cliquem “Menú” per activar, amb les fletxes 

escollim “Light”, Si diu “Light On”, amb les fletxes pugem fins a “Back” i sortim 

prement “Menú”. Si diu “Light Off” premem “Menú” i s’haurà canviat a On. Un cop 

activat el sensor programarem el procediment. Anem a “New Proc”, premem “Menú”, 

escollim  “35 DARK” clicant “Menú” quan hi estem situats. Després ens apareix 

35DARK a la pantalla i a continuació premem “Menú” durant 3 segons  i escollim “Light 

On”.  Fem el mateix altra vegada per que s’apaguin (anem a “New Proc”, premem 

“Menú” escollim  “36 LIGHT” clicant “Menú” quan hi estem situats i després ens 

apareix 36LIGHT a la pantalla i a continuació premem “Menú” durant 3 segons  i 

escollim “Light Off”). Premem Menú i ara ja podem fer el programa principal (Main). 

Cal tenir en compte que els sensors només s’activen entre ordre i ordre. Si programem 
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80 cm endavant, per exemple, si volem que s’activin els sensors ho hem de fer amb 4 

instruccions d’endavant de 20cm cadascuna, per exemple. 

 

Programem amb el software Probotix 

Primer de tot cal instal·lar el programa. Inserir el disc i executar “Run installer.exe” 

Clicar “Install Driver” i seguir les instruccions de la pantalla. En acabar clicar “Install Probotix 

2”, per instal·lar el programa, i seguir també les instruccions de la pantalla. Finalment clicar 

Finish i després Exit si cal. 

En el programa hi ha tres nivells de programació.  

Nivell 1: Només comandaments bàsics (endavant, enrere, gir dreta i gir esquerra) 

 

 

Nivell 2: Comandaments bàsics, nombres, i instruccions bàsiques 
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Nivell 3: Per crear procediments 

 

 

Anem pas per pas amb la barra de menú: File, Options, Insert, Program, Device 

A l’apartat File Hi ha 3 opcions: 

• Set home position: situa el cotxe al centre de la pantalla 

• Load: Per carregar un programa ja fet 

• Save: per guardar el programa que hem creat 

A l’apartat Options: 

• Sprite: Per escollir si volem simular Pro-bot, Bee-bot o algun altre 

• Background: Per canviar la plantilla de fons 

• Objets: Per insertar objectes en el tapís 

A l’apartat Insert: Tot un llistat d’objectes per inserta sobre el tapís 

A l’apartat Program:  

• Run: Comença a executar 

• Stop: Para l’execució 

• Home: El torna a la posició inicial (centre de la pantalla) però tal com està girat, no 

com estava a l’inici. 

• Clear: Esborra el què hi havia pintat 

A l’apartat Device: 

• Send to Pro-bot: Envia el programa al Pro-bot 

• Receive from Pro-bot: Rep el programa que hem entrat directament al Pro-bot. Això 

ens permetrà poder-lo desar 
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Nivell 1 

Seria per simular un Bee Bot 

Nivell 2 

Tenim el teclat numèric i d’algunes ordres de programació per fer-la una mica més 

complexa 

Per Exemple 

  

 

 

PUp: Aixeca el llapis 

Bd 60: Avança 60 

PDn: Fes baixar el llapis 

Col 9: Color que pintarà número 9 

Pr 1: Procedure 1 ja creada  

En el nivell 2 només es poden utilitzar “Procediments” ja creats, en aquest cas és el 

que dibuixa el polígon estrellat 

PUp: Aixeca llapis 

Fd 60: Avança 60 

PDn: Fes baixar el llapis 

Col 8: Color que pintarà número 8 

Pr 1: Procedure 1 ja creada 

PUp: Aixeca el llapis 

Fd 50: Avança 50 

 

 

 

El resultat és el següent 
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Nivell 3 

En aquest nivell s’hi afegeix que es poden programar Procediments 

 

 

Per exemple, podem crear el polígon estrellat: 

Rpt 18 [   Repetir 18 vegades 

Fd 20  Avança 20 

Rt 100 Gira 100° a la dreta 

 

 

 



 �<  

 

El resultat és: 

 

 

Es poden crear 32 procediments. Del 33 al 40 són procediments ja creats que van 

associats amb els sensors. 

 


