
 



Machine Translated by Google 

Nyní  přidejte  smyčku  doprostřed  programu. Zkuste  to: 

1. Stiskněte  CLEAR  pro  smazání  starého  programu. 

2. Zadejte  následující  sekvenci:  FORWARD,  LOOP,  RIGHT, LEFT,  LOOP,  LOOP,  

REVERSE. 

3. Stiskněte  TRANSMIT  a  Botley  spustí  program. 

LOOP  můžete  použít  tolikrát,  kolikrát  chcete,  pokud  nepřekročíte  maximální  počet  

kroků  (80). 

Detekce  objektů  a  programování  If/Then 
If/Then  programování  je  způsob,  jak  naučit  roboty,  jak  se  chovat  v  určitých  

podmínkách.  Po  celou  dobu  používáme  chování  a  logiku  If/Then .  Například  POKUD  

to  venku  vypadá  na  déšť,  PAK  bychom  mohli  nosit  deštník.  Roboty  lze  

naprogramovat  tak,  aby  používali  senzory  k  interakci  s  okolním  světem.  Botley  má  

senzor  detekce  objektů  (OD),  který  mu  může  pomoci  „vidět“   

objekty  v  jeho  cestě.  Použití  tohoto  senzoru  je  skvělý  způsob,  jak  se  dozvědět  o  If/ 

Pak  programování. 

Zkuste  toto  (v  režimu  CODE): 

1. Umístěte  předmět  (jako  je  šálek)  asi  10  palců  přímo  před  Botley. 

2. Stiskněte  CLEAR  pro  smazání  starého  programu. 

3. Zadejte  následující  sekvenci:  FORWARD,  FORWARD,  FORWARD. 

4. Stiskněte  tlačítko  DETEKCE  OBJEKTŮ tlačítko  (OD).  Uslyšíte  zvuk  a  červená   

kontrolka  na  dálkovém  programátoru   

zůstane  svítit,  což  značí,  že  je  zapnutý  OD  senzor.  

Dále  zadejte,  co  chcete,  aby  BOTLEY  udělal,  pokud  

„vidí“  předmět  v  jeho  cestě  –  zkuste  VPRAVO,  

VPŘED,  VLEVO. 

5. Stiskněte  TRANSMIT. 

Botley  provede  sekvenci.  POKUD  Botley  „vidí“  předmět  ve  své  cestě,  

PAK  provede  alternativní  sekvenci.  Poté  dokončí  původní  sekvenci. 

Poznámka:  Botleyho  OD  senzor  je  mezi  jeho  očima.  Detekuje  pouze  

předměty,  které  jsou  přímo  před  ním  a  jsou  alespoň  2"  vysoké  a  1  1⁄2"  

široké.  Pokud  Botley  „nevidí“  předmět  před  sebou,  zkontrolujte  

následující: 
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• Je  tlačítko  POWER  na  spodní  straně  Botley  v  poloze  CODE? 

• Je  zapnutý  senzor  DETEKCE  OBJEKTŮ  (svítí  červená  kontrolka má  svítit  

programátor)? 

• Není  objekt  příliš  malý? 

• Nachází  se  objekt  přímo  před  Botleyem? 

• Je  osvětlení  příliš  jasné?  Botley  funguje  nejlépe  při  běžném  osvětlení  

místnosti.  Jeho  výkon  může  být  nekonzistentní  ve  velmi  jasném  slunečním  

světle. 

• Botley  se  nepohne  dopředu,  když  „vidí“  předmět. 

Bude  jen  troubit,  dokud  mu  předmět  nepohnete  z  cesty. 

Následuje  černá  čára 
Botley  má  pod  sebou  speciální  senzor,  který  mu  umožňuje  sledovat  černou  

čáru.  Můžete  také  nakreslit  svou  vlastní  cestu,  kterou  má  Botley  sledovat.  

Použijte  bílý  papír  a  tlustý  černý  fix.  Ručně  kreslené  čáry  musí  být  široké  4  až  

10  mm  a  musí  být  plné  černé  proti  bílé.  Všimněte  si,  že  jakýkoli  tmavý  vzor  

nebo  změna  barvy  ovlivní  jeho  pohyby,  takže  se  ujistěte,  že  v  blízkosti  černé  

čáry  nejsou  žádné  jiné  změny  barvy  nebo  povrchu. 

Nakreslete  něco  takového: 

Zde  začněte   

Botley 

Botley  se  otočí  a  vrátí  se,  když  dosáhne  konce  řady. 

Zkuste  to: 

1. Posuňte  přepínač  POWER  na  spodní  

straně  Botley  do  polohy  LINE. 

2. Umístěte  Botley  na  černou  čáru.  Senzor  

na  spodní  straně  Botley  musí  být  přímo  

nad  černou  čarou. 

3. Stisknutím  prostředního  tlačítka  v  horní  

části  Botley  zahájíte  čáru Následující.  

Pokud  se  bude  stále  točit  dokola,  postrčte  

ho  blíže  k  lince  –  když  najde  čáru,  řekne  

„Á-ha“. 

4. Opětovným  stisknutím  středního  tlačítka  

Botleyho  zastavíte  –  nebo  ho  prostě  

zvedněte! 

Odnímatelná  robotická  ramena 

Botley  je  vybaven  odnímatelnými  robotickými  pažemi,  které  mu  pomáhají  plnit  

úkoly.  Přicvakněte  zařízení  na  Botleyho  obličej  a  vložte  dvě  robotická  ramena. 

Botley  nyní  může  pohybovat  předměty.  Postav  bludiště  a  pokus  se  sestavit  kód,  

který  nasměruje  Botleyho  k  přesunu  předmětu  z  jednoho  místa  na  druhé. 

Poznámka:  Funkce  detekce  objektů  (OD)  nebude  správně  fungovat,  když  jsou  připojena  

odnímatelná  ramena  robota.  Při  používání  této  funkce  odstraňte  odnímatelná  ramena  

robota. kódovací  karty 

Pomocí  kódovacích  karet  můžete  sledovat  každý  krok  v  kódu.  Každá  karta  

obsahuje  směr  nebo  „krok“  k  naprogramování  do  Botley.  Tyto  karty  jsou  

barevně  sladěny  tak,  aby  odpovídaly  tlačítkům  na  dálkovém  programátoru. 

Doporučujeme  seřadit  kódovací  karty  vodorovně  v  pořadí,  aby  se  zrcadlil  každý  

krok  ve  vašem  programu  a  aby  bylo  možné  sledovat  a  zapamatovat  si  pořadí. 

Velikonoční  vajíčka  a  skryté  funkce 
Zadejte  tyto  sekvence  na  dálkovém  programátoru,  abyste  Botleyho  přiměli  

provádět  tajné  triky! 

Před  každým  vyzkoušením  stiskněte  CLEAR. 

1. Vpřed,  vpřed,  vpravo,  vpravo,  vpřed.  Poté  stiskněte  Odeslat.  Botley  chce  říct  

"Ahoj!" 

2. Vpřed,  vpřed,  vpřed,  vpřed,  vpřed, 

Vpřed  (to  je  Vpřed  x  6).  Poté  stiskněte  Odeslat. Botley  

se  teď  baví! 

3. Vpravo,  Vpravo,  Vpravo,  Vpravo,  Vlevo,  Vlevo,  Vlevo,  Vlevo  a  Vysílat.  Uh-oh,  

Botleymu  se  trochu  točí  hlava. 

Pro  ještě  více  tipů,  triků  a  skrytých  funkcí  prosím  navštivte  http:// 

learningresources.com/botley 

Odstraňte  problémy 

Vzdálený  programátor/Přenos  kódů 

Pokud  po  stisknutí  tlačítka  TRANSMIT  uslyšíte  negativní  zvuk,  zkuste  následující: 

• Zkontrolujte  osvětlení.  Jasné  světlo  může  působit  stejně Vzdálený  programátor  

funguje. 

• Namiřte  dálkový  programátor  přímo  na  Botley. 

• Přibližte  dálkový  programátor  k  Botleymu. 

• Botley  lze  naprogramovat  na  maximálně  80  kroků.  Ujistěte  se,  že  

naprogramovaný  kód  má  80  kroků  nebo  méně. 

• Botley  se  vypne  po  5  minutách,  pokud  je  nečinný.  Probuďte  ho  stisknutím  

prostředního  tlačítka  na  horní  straně  Botleyho.  (Čtyřikrát  se  pokusí  upoutat  

vaši  pozornost,  než  se  vypne.) 

• Ujistěte  se,  že  jsou  nové  baterie  správně  vloženy  do  Botley  i  do  dálkového  

programátoru. 



• Zkontrolujte,  zda  nic  neblokuje  čočku  na  programátoru  nebo  na  horní  části  Botley. 

Botleyho  pohyby 

Pokud  se  Botley  nepohybuje  správně,  zkontrolujte  následující: 

• Ujistěte  se,  že  se  Botleyho  kola  mohou  volně  pohybovat  a  nic  nebrání  jejich  pohybu. 

• Botley  se  může  pohybovat  na  různých  površích,  ale  funguje  nejlépe na  

hladké,  rovné  povrchy,  jako  je  dřevo  nebo  rovné  dlaždice. 

• Nepoužívejte  Botley  v  písku  nebo  vodě. 

• Ujistěte  se,  že  jsou  nové  baterie  správně  vloženy  do  Botley  i  do  dálkového  

programátoru. detekce  objektu 

Pokud  Botley  pomocí  této  funkce  nedetekuje  předměty  nebo  nepracuje  chybně,  

zkontrolujte  následující: 

• Před  použitím  předmětu  odstraňte  odnímatelná  ramena  robota detekce. 

• Pokud  Botley  „nevidí“  předmět,  zkontrolujte  jeho  velikost  a tvar.  Předměty  by  

měly  být  alespoň  2"  vysoké  a  1½"  široké. 
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