
Capítulo 1

Apresentação da plataforma

1.1 Introdução

O kit de robótica LEGO NXT é um poderoso auxiliar na área de educação e no-
vas tecnologias. Utilizando o método já conhecido dos LEGOs tradicionais, mas
aplicado na área das novas tecnologias, o kit possibilita uma rápida aplicação de
casos práticos de robótica para leigos na área, dando a estes a possibilidade de
explorar aquilo que, de outra forma, torna-se-ia muito complicado de aprender e
construir. Adicionalmente, o facto de utilizarmos um kit de construção acessível
e prática desperta o interesse dos mais novos, levando a que queiram explorar o
kit e criar as suas próprias construções. Como tal, e se aplicado corretamente,
é possível encontrar para este kit inúmeras possibilidades, possibilidades essas
que podem ser exploradas no ensino, criando uma experiência de aprendizagem
mais rica e prática.

Foi com esta análise em mente que foi criada a plataforma multilinguagem
ou M.L.P., cujo objetivo é o de desenvolver um conjunto de bibliotecas que per-
mitam a programação dos já mencionados kits em linguagens de programação
mais capazes do que a fornecida como base no kit. Atualmente esta plataforma
suporta as linguagens C++, C#, Visual Basic e Java, mas existe a possibilidade
de integrar mais linguagens, pois toda a plataforma utiliza como base uma bib-
lioteca de comunicação comum, baseada na biblioteca de comunicação original
da LEGO, que permite o acesso à API base da �rmware da LEGO existente
no kit e a sua consequente expansão noutras linguagens de programação e com
funções mais complexas. É necessário, no entanto, salvaguardar determinadas
exceções criadas pelas bibliotecas da LEGO na altura da elaboração desde doc-
umento, nomeadamente, a falta de suporte para outros sistemas operativos que
não os da Microsoft, a falta de suporte para outras plataformas de programação
integradas que não as da Microsoft, a limitação existente na integração com
linguagens de programação que não suportem o paradigma O.O. e a necessi-
dade integração com bibliotecas desenvolvidas em C++. É esperado que, no
futuro, estas limitações sejam ultrapassadas, para que seja possível evoluir esta
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plataforma para outras plataformas e linguagens de programação.

1.2 Objetivos

Conforme já abordado, esta plataforma possui diversos objetivos. O principal
podemos de�nir como sendo o de criar uma biblioteca comum para a progra-
mação do kit LEGO Mindstorms em diversas linguagens. Isto leva a que se
derivem diversos objetivos secundários, que passam pela criação de bibliotecas
de programação individuais por cada linguagem de programação suportadas
na altura de elaboração deste documento, nomeadamente VB.net, C++, C#
e Java. Esta bibliotecas permitem, por sua vez, que se possa expandir a fun-
cionalidade dos kits referidos por forma a resolverem exercícios mais complexos
que envolvam a aplicação de algoritmos de programação, que de outra forma
seriam impossíveis de atingir com recurso à linguagem base dos kits. O obje-
tivo é que se adicionem cada vez mais linguagens, uma vez que a arquitetura
base foi concebida exatamente com esse propósito. Tratando-se de uma reestru-
turação do conceito base e da biblioteca original, esta nova estrutura, a que
chamamos de P.M.L. (plataforma multilinguagem) representa uma abordagem
mais madura e mais aberta do que a sua antecessora, pois a sua arquitetura
permite integrar, de uma forma mais fácil, novas linguagens de programação.
Como limitação temos o facto de que, na altura da elaboração deste documento,
não serem ainda suportados outros sistemas operativos além dos da Microsoft,
por imposição da própria �rmware e das bibliotecas originais da Lego, algo que
poderá vir a mudar com o tempo.

1.3 Arquitetura

Uma das caraterísticas inovadoras desta nova versão é a arquitetura, que foi
reestruturada quando comparada com a versão anterior. Atualmente, e con-
forme podemos veri�car na Fig. 1.1, a plataforma recorre à biblioteca de comu-
nicação original da LEGO. Tal é possível devido à utilização da biblioteca fan-

tom, fornecida pela LEGO, que consiste essencialmente num conjunto de funções
base que permitem interagir com o driver NXT instalado na máquina que, por
sua vez, interage com o bloco NXT em si. Não obstante, a biblioteca fantom

funciona num nível de linguagem baixo, pois requer a utilização de uma série
de comandos e sequências hexadecimais para ativar determinadas funcionali-
dades do bloco. Como tal, foi necessário desenvolver um wrapper ou adapter

que permitisse uma utilização mais fácil e compreensível da funções disponíveis
no bloco NXT, elevando assim o nível da linguagem utilizada para programar o
bloco.

Assim sendo, e tendo por base o exposto, foi criada a biblioteca de comu-
nicação da PML, que funciona como intermediária entre a biblioteca original
da LEGO e a restante plataforma. Com recurso a esta biblioteca, tornou-se
mais fácil a comunicação com o bloco NXT e, consequentemente, foi possível
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Figura 1.1: Arquitetura da PML
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desenvolver toda uma série de funções para cada uma das linguagens atualmente
suportadas. Todas as bibliotecas desenvolvidas para cada linguagem especí�ca
interagem direta ou indiretamente com a biblioteca de comunicação da PML, o
que traz diversas vantagens, nomeadamente robustez, pois as funções de mais
baixo nível e consequente tratamento de erros são desenvolvidos dentro da bib-
lioteca da PML, adaptabilidade, pois futuras alterações no driver e na biblioteca
da LEGO necessitam somente de ser aplicadas na biblioteca de comunicação e
não diretamente em cada biblioteca de cada linguagem suportada, e transparên-
cia, uma vez que, para o utilizador �nal, as funções possuem objetivos e apli-
cações claras e objetivas, sem que para tal seja necessário conhecimento sobre
as particularidades da biblioteca de comunicação da LEGO e das suas funções
mais obscuras.

Adicionalmente, esta arquitetura foi criada com o objetivo de ser extensível
a mais linguagens, embora atualmente também possua as suas limitações, parte
devido ao próprio suporte da LEGO na altura de elaboração deste documento,
parte devido ao trabalho que ainda existe por realizar na plataforma. Não
obstante, a mesma representa um bom ponto de partida para a elaboração de um
projeto mais robusto e abrangente do que a versão atual, uma possível terceira
versão a surgir a partir desta, pois muitos dos problemas da primeira versão
foram ultrapassados com esta. Podemos dar, como exemplo, a falta de suporte
para a comunicação via Bluetooth, a utilização de uma �rmware de terceiros
que possuía diversas limitações e o fraco suporte ao paradigma orientado por
objetos (POO).
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Capítulo 2

Instalação

2.1 Requisitos

Para que possa ser feita uma correta utilização da plataforma PML e das suas
respetivas bibliotecas de comunicação, alguns requisitos mínimos devem ser re-
speitados. Assim sendo, um utilizador que pretenda fazer uso desta plataforma
deve cumprir com o seguinte:

Requisitos base (para todas as bibliotecas):

1. Possuir um dos seguintes sistemas operativos suportados - Windows XP
Home Edition, Windows XP Professional Edition, Windows Vista Home
Premium, Windows Vista Professional, Windows 7 Home Premium, Win-
dows 7 Professional. A plataforma não suporta sistemas operativos que
não os da Microsoft, uma vez que o próprio driver da LEGO não possui
suporte para esses sistemas.

2. Possuir instalado o driver de comunicação com o bloco NXT da LEGO,
fornecido com o CD do kit da LEGO Mindstorms NXT;

Requisitos especí�cos para a biblioteca C++

1. Possuir instalado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Visual
C++ 2010 Express;

2. Possuir instalada a biblioteca de comunicação da plataforma PML;

Nota - Outros IDEs não são suportados devido a limitações impostas pelo
driver .

Requisitos especí�cos para a biblioteca C#

1. Possuir instalado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Visual
C# 2010 Express;
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2. Possuir instalado o .NET Framework 4.0;

3. Possuir instalada a biblioteca de comunicação da plataforma PML;

Nota - Outros IDEs não são suportados devido a limitações impostas pelo
driver .

Requisitos especí�cos para a biblioteca VB.Net

1. Possuir instalado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Visual
Basic 2010 Express ;

2. Possuir instalado o .NET Framework 4.0;

3. Possuir instalada a biblioteca de comunicação da plataforma PML;

Nota - Outros IDEs não são suportados devido a limitações impostas pelo
driver .

Requisitos especí�cos para a biblioteca Java

1. Possuir instalado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Eclipse
ou equivalente;

2. Possuir instalado o Java Development Kit (JDK) 7.u.x ou superior;

3. Possuir instalada a biblioteca de comunicação da plataforma PML;

Requisitos especí�cos para a biblioteca Prolog

1. Possuir instalado o SWI Prolog;

2. Possuir instalada a biblioteca de comunicação da plataforma PML;

2.2 Instalação da plataforma

Para o correto funcionamento e integração da plataforma, a instalação dos mó-
dulos foi dividida, eliminando assim a necessidade de uma instalação completa
para a utilização de uma só biblioteca e facilitando o processo de integração com
cada projeto. Adicionalmente, foi criado um instalador separado para o módulo
de comunicação, que deve ser instalado antes de ser possível comunicar com o
bloco NXT.

Instalação do módulo de comunicação

Para proceder à instalação do módulo de comunicação, deverá introduzir o CD
de instalação e seleccionar a opção para instalar a biblioteca de comunicação.
Após ser dado inicio à instalação, é só seguir os passos de instalação necessários.
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Instalação da biblioteca necessária

Para proceder à instalação de qualquer uma das bibliotecas de comunicação
pretendidas, deverá introduzir o CD de instalação e selecionar a biblioteca pre-
tendida. Após ser dado inicio à instalação, é só seguir os passos de instalação
necessários. No caso de faltar a instalação de alguma dependência, será alertado
durante o decorrer da instalação.
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Capítulo 3

Utilização da biblioteca

3.1 Introdução

Conforme já referido, o objetivo deste projeto foi o de desenvolver uma plataforma
que permitisse a programação de robots da LEGO através de outras lingua-
gens de programação além daquela que já vem por defeito com a plataforma.
Como tal, pressupõe-se que um utilizador desta biblioteca terá já conhecimentos
básicos de programação e sentir-se-á minimamente confortável com a utilização
de pelo menos uma das linguagens de programação suportadas. Assim sendo,
abaixo será explicado, por cada linguagem, como utilizar os diferentes módulos
suportados de modo a ser possível a programação do robot através desta.

3.2 Utilização do módulo C++

Após instalado o software especi�cado no capítulo 2, o utilizador deve inserir
o CD e prosseguir com a instalação do módulo de programação para C++ da
PML. A instalação é rápida e extremamente simples, bastando seguir os passos
indicados no instalador.

Instalada a biblioteca, o utilizador deve criar um novo projeto no Visual
C++ 2010 Express e importar:

1. O �cheiro de header, que irá encontrar dentro do diretório include, na raiz
do diretório de instalação da PML, e com o nome NXT.VisualCPP.h,
para dentro do diretório de header do projeto;

2. O �cheiro de ligação à biblioteca de programação, que irá encontrar den-
tro do diretório lib, na raiz do diretório de instalação da PML, e com o
nome NXT.VisualCPP.lib. Esta importação deverá ser realizada nas
propriedades do projeto, na opção Linker. Mais informações sobre como
inserir bibliotecas podem ser encontradas aqui.
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Nota - Caso opte por copiar o �cheiro NXT.VisualCPP.h para o diretório
de header do seu projeto, deve copiar também os outros �cheiros .h, pois
são utilizados pelo �cheiros NXT.VisualCPP.h.

A partir deste momento, a própria Intellisense do ambiente de programação irá
lhe indicar quais as funções disponíveis. Caso queira saber mais informações
sobre cada função, pode consultar a documentação instalada juntamente com o
módulo ou o anexo no �nal desde documento.

3.3 Utilização do módulo C#

Após instalado o software especi�cado no capítulo 2, o utilizador deve inserir
o CD e prosseguir com a instalação do módulo de programação para C# da
PML. A instalação é rápida e extremamente simples, bastando seguir os passos
indicados no instalador.

Instalada a biblioteca, o utilizador deve criar um novo projeto no Visual C#
2010 Express e importar a referência .NET NXT.VisualCSharp. Ter em atenção
que a framework destino do projeto deve ser a .NET Framework 4, senão não
conseguirá encontrar a referência na listagem. Mais informações sobre como
adicionar novas referências a um projeto C# podem ser encontradas aqui.

A partir deste momento, a própria Intellisense do ambiente de programação
irá lhe indicar quais as funções disponíveis. Caso queira saber mais informações
sobre cada função, pode consultar a documentação instalada juntamente com o
módulo ou o anexo no �nal desde documento.

3.4 Utilização do módulo Visual Basic

Após instalado o software especi�cado no capítulo 2, o utilizador deve inserir
o CD e prosseguir com a instalação do módulo de programação para Visual
Basic da PML. A instalação é rápida e extremamente simples, bastando seguir
os passos indicados no instalador.

Instalada a biblioteca, o utilizador deve criar um novo projeto no Visual
Basic 2010 Express e importar a referência .NET NXT.VisualBasic. Ter em
atenção que a framework destino do projeto deve ser a .NET Framework 4,
senão não conseguirá encontrar a referência na listagem. Mais informações
sobre como adicionar novas referências a um projeto de Visual Basic podem ser
encontradas aqui

A partir deste momento, a própria Intellisense do ambiente de programação
irá lhe indicar quais as funções disponíveis. Caso queira saber mais informações
sobre cada função, pode consultar a documentação instalada juntamente com o
módulo ou o anexo no �nal desde documento.
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3.5 Utilização do módulo Java

Após instalado o software especi�cado no capítulo 2, o utilizador deve inserir
o CD e prosseguir com a instalação do módulo de programação para Java da
PML. A instalação é rápida e extremamente simples, bastando seguir os passos
indicados no instalador.

Instalada a biblioteca, o utilizador deve criar um novo projeto no Eclipse e
importar as bibliotecas jar, que irá encontrar dentro do diretório jar, na raiz do
diretório de instalação da PML. Todas as bibliotecas jar (platform.jar, jna.jar
e nxt.jar) devem ser importadas. Mais informações sobre como adicionar bib-
liotecas jar ao projeto podem ser encontradas aqui.

A partir deste momento, a própria Intellisense do ambiente de programação
irá lhe indicar quais as funções disponíveis. Caso queira saber mais informações
sobre cada função, pode consultar a documentação instalada juntamente com o
módulo ou o anexo no �nal desde documento.

3.6 Utilização do módulo Prolog

Após instalado o software especi�cado no capítulo 2, o utilizador deve inserir o
CD e prosseguir com a instalação do módulo de programação para Prolog da
PML. A instalação é rápida e extremamente simples, bastando seguir os passos
indicados no instalador.

Instalada a biblioteca, o utilizador deve criar um novo projeto SWI Prolog e
importar a bibliotecaNXT.Prolog utilizando o comando use_foreign_library/1,
disponível no próprio SWI Prolog. Mais sobre o comando aqui.

Caso queira saber mais informações sobre cada função, pode consultar o
anexo no �nal desde documento.
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Capítulo 4

Exemplos

4.1 Exercícios

No CD poderão encontrar alguns exemplos de exercícios que foram desenvolvidos
para teste e demonstração da utilização da plataforma. Os exemplos não cobrem
todas as linguagens de programação, mas oferecem um ponto de partida para
possíveis desenvolvimentos que podem ser realizados. A descrição dos exercícios
é a que se segue:

4.1.1 Exercício 1

Neste exercício o robot deve descrever um quadrado completo em movimento.

Exemplo de resolução em C#

/** Author: Octávia Figueira & Hélder Pestana */
using System; using System.Threading; using System.Collections.Generic;

using System.Linq; using System.Text; using NXT.CS;
namespace Exercício_1 {

class Exemplo1

private
Block robot;
Motor motorA;
Motor motorC;

public Exemplo1() {

robot = new Block();
motorA = new Motor();
motorC = new Motor();

}
bool iniciar() {
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if(robot.connectBluetooth("NXT03")) {

Console.WriteLine("conectei");
Console.Write("Press any key to continue . .

. ");
Console.ReadKey(true);
robot.setMotor(motorA, 0);
robot.setMotor(motorC, 2);
return true;

}else{

Console.WriteLine("não conectei");
Console.Write("Press any key to continue . .

. ");
Console.ReadKey(true);
return false;

}

}
void andafrente(int velocidade) {

motorA = robot.getMotor(0);
motorA.moveForward(velocidade);
motorC = robot.getMotor(2);
motorC.moveForward(velocidade);
Thread.Sleep(6000);
motorA.stop();
motorC.stop();

}
void viraesquerda(int velocidade){

robot.getMotor(0).moveForward(velocidade);
Thread.Sleep (2000);
robot.getMotor(0).stop();

}
void desliga(){

robot.getMotor(0).stop();
robot.getMotor(2).stop();
robot.disconnect();

}
void quadrado() {

if (this.iniciar()) {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

this.andafrente(30);
this.viraesquerda(30);

}
this.desliga();
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}

}

static void Main(string[] args){
Console.WriteLine("O meu robot");
Exemplo1 meurobot;
meurobot = new Exemplo1();
meurobot.quadrado();

}

}

}

4.1.2 Exercício 2

Neste exercício o robot deve se movimentar durante 5 segundos após ser pres-
sionado o sensor de pressão e, após concluída a deslocação, deve identi�car duas
cores distintas com um som especí�co para cada cor. Ao segundo toque no
sensor de pressão, o exercício termina.

Exemplo de resolução em Visual Basic

'Author: Octávia Figueira & Hélder Pestana'

Imports System

Imports System.Threading

Imports System.Collections.Generic

Imports System.Linq

Imports System.Text

Imports NXT.VB

Namespace Exercício_2

Public Class Exemplo2
Private robot As Block, motorA As Motor, motorC As
Motor, sensorluz As Sensor, sensortoque As Sensor, sen-
sorsom As Sensor
Public Sub New()

robot = New Block()
motorA = New Motor()
motorC = New Motor()
sensorluz = New Sensor()
sensortoque = New Sensor()
sensorsom = New Sensor()
sensortoque.setSensorType(TOUCH)
sensorluz.setSensorType(LIGHT)
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sensorsom.setSensorType(SOUND)
sensorluz.setActiveLight(True)

End Sub
Public Function conectar() As Boolean

If (robot.connectBluetooth()) Then
Console.WriteLine("conectei")
Console.Write("Press any key to continue
. . . ")
Console.ReadKey(True)
robot.setMotor(motorA, 0)
robot.setMotor(motorC, 2)
robot.setSensor(sensortoque, 1)
robot.setSensor(sensorluz, 0)
robot.setSensor(sensorsom, 2)
Return True

Else
Console.WriteLine("não conectei")
Console.Write("Press any key to continue
. . . ")
Console.ReadKey(True)
Return False

End If

End Function
Public Function letoque() As Integer

Return robot.readSensor(1)

End Function
Public Function lecor() As Integer

Return robot.readSensor(0)

End Function
Public Function lesom() As Integer

Return robot.readSensor(2)

End Function
Public Sub tocasom(ByVal som As Integer)

robot.playTone(som, 200)

End Sub
Public Sub andafrente(ByVal velocidade As Integer, By-
Val tempo As Integer)

robot.getMotor(0).moveForward(velocidade)
robot.getMotor(2).moveForward(velocidade)
Thread.Sleep(tempo) robot.getMotor(0).stop()
robot.getMotor(2).stop()
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End Sub

Public Sub desliga()

robot.getMotor(0).stop()
robot.getMotor(2).stop()
robot.disconnect()
End Sub

End Class

End Namespace

Module Module1

Sub Main()

Dim meurobot As Exercício_2.Exemplo2
Console.WriteLine("O meu robot")
meurobot = New Exercício_2.Exemplo2
If (meurobot.conectar()) Then

While meurobot.letoque() <> 1

Console.WriteLine("A aguardar toque")
Console.WriteLine("\n")

End While
meurobot.andafrente(30, 5000)
While meurobot.letoque() <> 1

Dim cor As Integer
cor = meurobot.lecor()
Console.WriteLine(cor)
Console.WriteLine("\n")
If (cor >= 40 And cor <= 50) Then

meurobot.tocasom(100) End If
If (cor >= 20 And cor <= 30)
Then
meurobot.tocasom(20)

End If

End While

meurobot.desliga()
End If

End Sub

End Module
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Capítulo 5

Conclusões Finais

5.1 A Plataforma

A criação de uma plataforma que permita a programação do kit NXT da LEGO
noutras linguagens além da suportada de base só vem a demonstrar o potencial
inerente que existe neste kit. Com a utilização das ferramentas certas, é possível
expandir o potencial do kit e abrir novas portas a outras áreas da programação,
que permitem, como consequência, a criação de programas e algoritmos mais
potentes e que podem explorar ao máximo a interação com um ou mais kits
NXT.

Os objetivos deste projeto foram, efetivamente, demonstrar o potencial de
expansão do kit em termos de linguagens de programação e introduzir o su-
porte a algumas daquelas que são as linguagens mais comuns e mais potentes
disponíveis no mundo da programação. Desde o suporte ao paradigma de Ori-
entação por Objetos até ao suporte ao paradigma de Programação Lógica, o
kit NXT da Lego tem um imenso potencial, que pode e deve ser explorado com
vista a contemplar o maior número de ferramentas possíveis e assim permitir
uma interação cada vez mais desa�ante e estimulante, ao permitir a resolução
de questões e problemas que, de outra forma, seriam impossível de resolver com
recurso somente às ferramentas base. Desde principiantes na área de robótica
até pessoas com conhecimentos mais aprofundados poderão encontrar neste con-
junto de ferramentas uma nova abordagem e um potencial de crescimento mais
vasto para o seu kit.

Além do já mencionado, esta plataforma pode ser utilizada com �ns ed-
ucativos. A possibilidade de interação entre o mundo real e as linguagens de
programação leva a que as camadas mais jovens se sintam interessadas sobre
como poderão elas próprias desenvolver soluções e algoritmos para os proble-
mas que lhe sejam colocados, com recurso a diferentes linguagens e paradigmas.
Como tal, esta pode ser também uma excelente ferramenta educativa, devido à
sua integração com múltiplas linguagens.
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5.2 Evolução Prevista

Tratando-se de um projeto com uma forte componente de investigação e baseado
num sistema que demonstra estar em constante evolução, a evolução desta
plataforma surge como uma consequência natural do projeto. Certo que muita
investigação falta ainda realizar, de forma a perceber que caminho pode ser
tomado, bem como haverão correções e evoluções inerentes à utilização diária
da plataforma atual e os seus módulos. Não obstante, um dos caminhos possíveis
passará, com certeza, pela adição de novas linguagens, pois a plataforma foi ide-
alizada exatamente com esse propósito em mente, linguagens que vão surgindo
no panorama atual como evoluções ou alternativas às suportadas. Uma forte
possibilidade será a inclusão de linguagens Web, pois esse é um dos rumos que
o panorama atual do mundo da programação está a enveredar por.
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Anexo

Listagem das funções suportadas:

Constantes

Porta A Motor = 0;

Porta B Motor = 1;

Porta C Motor = 2;

Porta 1 Sensor = 0;

Porta 2 Sensor = 1;

Porta 3 Sensor = 2;

Porta 4 Sensor = 3;

Sensores suportados

Sensor de Luz = 800;

Sensor de Luz (luz inativa) = 801;

Sensor de Toque = 802;

Sensor de Som (DB) = 803;

Sensor de Som (DBA) = 804;

Sensor de Ultrasom = 805;

Sensor Multicores = 806;

Sensor Multicores(Vermelho ativo) = 807;

Sensor Multicores(Verde ativo) = 808;

Sensor Multicores(Azul ativo) = 809;

Sensor Multicores(cores inativas) = 810;

Classes

Sensor - Classe utilizada para controlar e de�nir os sensores do
bloco NXT.
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@author Hélder Pestana and Octávia Figueira @version 2.0.1

Sensor

Função / Predicado

Cria uma instância de um sensor do bloco NXT.

@return Uma instância do sensor.

~Sensor

Função

Destrói uma instância do sensor.

setSensorType

Função / Predicado

De�ne que tipo de sensor é esta instância da classe Sensor.

@param vSensorType Int que identi�ca o tipo de sensor.

getSensorType

Função / Predicado

Obtêm o tipo de sensor que é esta instância da classe Sensor.

@return Int com o nome do tipo de sensor.

enableSonar

Função / Predicado

Ativa o sonar do sensor de ultrasom.

disableSonar

Função / Predicado

Desativa o sonar do sensor de ultrasom.

enableLight

Função / Predicado

Ativa a luz do sensor de luz

disableLight

Função / Predicado

Desativa a luz do sensor de luz

getValue

Função / Predicado

Lê o valor obtido pelo sensor.

@return Int indicando o valor lido pelo sensor.

changeColor

Função / Predicado

Muda a cor do sensor de cor.

@param vColorValue Int que identi�ca a cor.
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Motor - Classe utilizada para controlar e de�nir os motores do
bloco NXT.

@author Hélder Pestana and Octávia Figueira @version 2.0.1

Motor

Função / Predicado

Cria uma instância de um motor do bloco NXT.

@return Uma instância do motor.

~Motor

Função

Destrói uma instância do motor.

getRotationCount

Função / Predicado

Obtêm o número de rotações do motor.

@return Int indicando o número de rotações.

resetRotationCount

Função / Predicado

Reinicia a contagem de rotações do motor.

moveForward

Função / Predicado

Move o motor para a frente, com a velocidade indicada.

@param vPower Inteiro utilizado para indicar a velocidade do motor.

moveForwardDegrees

Função / Predicado

Move o motor para a frente, rodando um número de graus especi�-
cado à velocidade indicada.

@param vPower Inteiro utilizado para indicar a velocidade do motor.

@param vDegrees Inteiro utilizado para indicar o número de graus
a rodar.

moveBackward

Função / Predicado

Move o motor para trás, com a velocidade indicada.

@param vPower Inteiro utilizado para indicar a velocidade do motor.

moveBackwardDegrees

Função / Predicado
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Move o motor para trás, rodando um número de graus especi�cado
à velocidade indicada.

@param vPower Inteiro utilizado para indicar a velocidade do motor.

@param vDegrees Inteiro utilizado para indicar o número de graus
a rodar.

stop

Função / Predicado

Pára o motor.

setBrake

Função / Predicado

De�ne se o motor deve parar gradualmente ou de imediato quando
é dada a instrução para parar (Travagem imediata).

@param vBrake Bool que indica se a travagem imediata está activa
ou não.

Block - Classe utilizada para controlar o bloco NXT.

@author Hélder Pestana and Octávia Figueira @version 2.0.1

Block

Função / Predicado

Cria uma instância de um bloco NXT.

@return Uma instância do bloco.

~Block

Função

Destrói uma instância do bloco NXT.

connect

Função / Predicado

Conecta a um bloco NXT via USB.

@return Bool indicando o sucesso ou não da operação.

connectBluetooth

Função / Predicado

Conecta a um bloco NXT via bluetooth.

@return Bool indicando o sucesso ou não da operação.

connectBluetooth

Função / Predicado

Conecta a um bloco NXT, com um nome especí�co, via bluetooth.
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@param vName String contendo o nome do bloco NXT pretendido.

@return Bool indicando o sucesso ou não da operação.

disconnect

Função / Predicado

Desconecta um bloco NXT.

setSensor

Função / Predicado

Atribui um dado sensor a uma porta especí�ca do bloco.

@param vSensor Objecto representativo do sensor.

@param vSensorPort Int que indica a porta pretendida.

remSensor

Função / Predicado

Remove o sensor da porta indicada.

@param vSensorPort Int que indica a porta pretendida.

getSensor

Função / Predicado

Retorna o sensor da porta indicada

@param vSensorPort Int que indica a porta pretendida.

@return Sensor que representa o sensor na porta indicada.

setMotor

Função / Predicado

Atribui um dado motor a uma porta especí�ca do bloco.

@param vMotor Objecto representativo do sensor.

@param vMotorPort Int que indica a porta pretendida.

remMotor

Função / Predicado

Remove o motor da porta indicada.

@param vMotorPort Int que indica a porta pretendida.

getMotor

Função / Predicado

Retorna o motor da porta indicada

@param vMotorPort Int que indica a porta pretendida.

@return Motor que representa o motor na porta indicada.

playTone

Função / Predicado
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Reproduz um tom especí�co no bloco.

@param vFrequency Int indicando a frequência do tom.

@param vDuration Int indicando a duração do tom.

@return Int indicando o sucesso ou não da operação.

stopTone

Função / Predicado

Pára o tom em reprodução.

getBatteryLevel

Função / Predicado

Obtêm o valor da bateria do bloco.

@return Int com o valor obtido.

getName

Função / Predicado

Obtêm o nome do bloco NXT.

@param vName Char* que irá conter o nome obtido.

setName

Função / Predicado

De�ne o nome do bloco NXT.

@param vName Char* com o nome a atribuir ao bloco NXT.
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