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Παρακάτω ακολουθεί παρουσίαση της εργασίας εξαµήνου µε τίτλο 
«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"» 
για το µάθηµα Αυτόνοµοι Πράκτορες ΕΚΠ 413. 
 
 
Η παρουσίαση χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

1. Το LEGO Mindstorms NXT 
2. Τα ζητούµενα της Εργασίας 
3. Το Robot που κατασκευάστηκε 
4. Ο κώδικας που αναπτύχθηκε 
5. Τα Αποτελέσµατα της εργασίας 
6. Μελλοντικές Βελτιώσεις 
7. Αναφορές 

 
 
 
1.Το LEGO Mindstorms NXT 
 

Το LEGO Mindstorms NXT [1] είναι ένα ροµποτικό σετ το οποίο παράγεται 
από τη LEGO. Συγκεκριµένα είναι η δεύτερη γενιά ροµποτικού σετ µετά από το 
επιτυχηµένο RIS[2]. Το LEGO Mindstorms NXT έρχεται µε µια πληθώρα από 
διάφορα «τουβλάκια» της LEGO[4] και κάποια ειδικά κοµµάτια τα οποία συµβάλουν 
στη δηµιουργία του ροµπότ. Συγκεκριµένα αυτά είναι: 

 
• Tο NXT Brick 
Το NXT Brick[4] είναι το υλικό το οποίο δίνει τη λογική στο ροµπότ και σε 
αυτό συνδέεται ότι χρειάζεται. Έχει 3 θύρες για τα servos, 4 για τους 
αισθητήρες, µια USB θύρα για την επικοινωνία µε τον υπολογιστή, ένα 
ηχείο, 4 κουµπιά, dot-matrix οθόνη, ενσωµατωµένη σύνδεση Bluetooth για 
επικοινωνία µε τον υπολογιστή αλλά και µε άλλα NXT.  

• Τα NXT Servos 
Το ροµποτικό σετ έρχεται µαζί µε 3 servo[5] τα οποία έχουν δυνατότητα να 
µεταβάλουν την ταχύτητα και τη δύναµη περιστροφής τους καθώς και 
άλλες επιλογές οι οποίες αφήνουν το χρήστη να τα χρησιµοποιήσει όπως 
επιθυµεί. Επίσης διαθέτουν ενσωµατωµένο αισθητήρα περιστροφής µε 
ακρίβεια µίας µοίρας. 
 
 



• Ο αισθητήρας υπερήχων 
Ο αισθητήρας υπερήχων[6] (Ultrasonic sensor) είναι αισθητήρας µέτρησης 
απόστασης ο οποίος χρησιµοποιεί υπερήχους για τον εντοπισµό κάποιου 
αντικειµένου. Είναι ένας ενεργητικός αισθητήρας µιας και ο ίδιος παράγει 
του υπερήχους και τους λαµβάνει έπειτα για να µετρήσει την απόσταση. 
Μετράει αποστάσεις από 0 έως 255 εκατοστά µε ακρίβεια 3 εκατοστά. 

• Ο αισθητήρας φωτός 
Ο αισθητήρας φωτός[7] (light sensor) µετράει την ένταση του φωτός. Αυτός 
λειτουργεί είτε ω παθητικός (απλά λαµβάνοντας το περιβάλλοντα φως) είτε 
ως ενεργητικός οπού ο ίδιος παράγει φως και µετράει την αντανάκλαση. 

• Ο αισθητήρας ήχου 
Ο αισθητήρας ήχου[8] (sound sensor) µπορεί να µετράει ήχους οι οποίοι 
προέρχονται από το περιβάλλον του σε decibel και adjusted decibel το 
οποίο έχει παρόµοια κλίµακα µε αυτή της ανθρώπινης ακοής. 

• Ο αισθητήρας αφής 
Ο αισθητήρας αφής[10] (touch sensor) αντιλαµβάνεται αν πιέζεται ή όχι 
καθώς και αν πιέστηκε και αφέθηκε στιγµιαία.  

 
Το LEGO Mindstorms NXT µπορεί να προγραµµατιστεί από ένα µεγάλο πλήθος 
εφαρµογών. Κυριότερο από αυτά είναι το ίδιο το λογισµικό που έχει δηµιουργηθεί 
από την LEGO σε συνεργασία µε την εταιρία National Instruments το οποίο δεν 
απαιτεί καν γνώσεις προγραµµατισµού. Επίσης υπάρχουν πολλά ακόµη 
περιβάλλοντα ανάπτυξης κώδικα για το NXT τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές 
αρχές και έχουν διαφορετικές ικανότητες. Κάποια από αυτά είναι η NBC[10], η 
NXC[11], το RoboLab[12], η RobotC[13], το NI LabView[14], η Pyro[15], η URBI[16] 
κ.α. 
 
Μερικά από τα προτεινόµενα µοντέλα της LEGO για το NXT παρουσιάζονται εδώ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Τα ζητούµενα της Εργασίας 
 

Η εργασία είχε ως σκοπό την κατασκευή και τον προγραµµατισµό για τον 
διαγωνισµό του NXTasy.org[17] “Move the Ball”[18].  
 
Οι κανόνες είναι οι εξής: 

1) Το ροµπότ θα πρέπει να κατασκευαστεί αποκλειστικά από κοµµάτια 
του NXT Retail Set #8527-1[3]. 
 

2) Μια πλαστική µπάλα (είτε η µπλε είτε η κόκκινη)[20] θα πρέπει να 
τοποθετηθεί σε κάποιο αρχικό σηµείο πάνω σε κάποια βάση (η 
οποία θα αποτελείτε επίσης αποκλειστικά κοµµάτια του NXT Retail 
Set #8527-1) και µέσα στον οβάλ µαύρο κύκλο της πίστας[21] σε µη 
γνωστό σηµείο. 
 

3) Το ροµπότ θα πρέπει να τοποθετηθεί οπουδήποτε έξω από τον οβάλ 
κύκλο σε κάποιο καθορισµένο σηµείο. Σε αυτό θα πρέπει να 
τοποθετείται ανεξαρτήτως που βρίσκεται η µπάλα και θα είναι το ίδιο 
πάντα. 
 

4) 10 δευτερόλεπτα αφού ο χρήστης εκκινήσει το πρόγραµµα το ροµπότ 
θα ξεκινήσει ένα µετρητή και όταν τελειώσει την αποστολή του θα 
δείξει την τιµή του µετρητή και θα παράγει κάποιο ήχο. Κατά τα 10 
δευτερόλεπτα ο χρήστης θα µπορεί να αποµακρυνθεί και να θέσει σε 
λειτουργία κάποια κάµερα ενώ το ροµπότ δεν θα πρέπει να κάνει 
τίποτα  

 
5) Όταν το ροµπότ ξεκινήσει την αποστολή του θα πρέπει να εντοπίσει την 

µπάλα, να την πιάσει (µε οποιοδήποτε τρόπο), να βγει έξω από τον 
µαύρο κύκλο, να κάνει δυο πλήρης περιφορές γύρω από αυτόν 
(χρησιµοποιώντας πρόγραµµα που ακολουθεί την µαύρη γραµµή και 
όχι τεχνικές dead-reckoning) και τέλος να τοποθετήσει την µπάλα 
πίσω στην αρχική της βάση. 
 

6)  Αρχικά δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από την µπάλα και 
τη βάση της, ενώ εκτός µπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε (έστω και 
µέρη τα οποία δεν ανήκουν στο set #8527) τα οποία όµως δεν θα 
µετακινούνται, δεν θα είναι µέρη του ροµπότ και θα είναι ανεξάρτητα 
από την αρχική θέση της µπάλας. 

 
 

 
 
Σηµειώσεις: 

1) Για έλεγχο θα αποσταλούν 3 βίντεο στο κάθε ένα από τα οποία η µπάλα θα 
τοποθετείται σε ένα από τα τρία προσηµειωµένα σηµεία και µια φωτογραφία 
µε το αποτέλεσµα του µετρητή καθώς και ο κώδικας ο οποίος θα ελεγχθεί για 
ορθότητα. Ο µέσος όρος των τριών βίντεο θα είναι το επίσηµο αποτέλεσµα. Η 
λειτουργία του ροµπότ δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να γνωρίζει που θα 
τοποθετηθεί η µπάλα και θα πρέπει να µπορεί να εκτελεί την αποστολή του σε 
οποιοδήποτε σηµείο τοποθετηθεί η µπάλα µέσα στον οβάλ κύκλο. 
 



2) Τα ροµπότ θα διαγωνισθούν σε δυο κατηγορίες. Η µια θα περιλαµβάνει τα 
ροµπότ των οποίων το πρόγραµµα θα έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον 
ανάπτυξης NXT-G της LEGO και η άλλη θα περιλαµβάνει όλα τα υπόλοιπα 
περιβάλλοντα ανάπτυξης. 
 

Λεπτοµέρειες για το διαγωνισµό και ερωτήσεις υπάρχουν εδώ  
http://nxtasy.org/2007/03/14/official-nxtasy-challenge-no-2/ . 
 
 
3.Το Robot που κατασκευάστηκε 
 
 Κατασκευάστηκε ένα ροµπότ από το LEGO Mindstorms NXΤ σετ το οποίο θα 
µπορεί να βάλει εις πέρας τη ζητούµενα του διαγωνισµού. Έτσι θα πρέπει να µπορεί 
να κινείται προς τα εµπρός, πίσω αλλά και να στρίβει µε κάποιο τρόπο. Επίσης θα 
πρέπει να διαθέτει µηχανισµό για να πιάνει την µπάλα να την κρατάει αλλά και να την 
αφήνει στη βάση της. Ακόµη θα πρέπει να µπορεί να εντοπίζει τη µπάλα και τη βάση 
της, το αν είναι σε κατάλληλη θέση για να πιάσει η να αφήσει την µπάλα στη βάση 
της και ακόµα να γνωρίζει αν κάτω από αυτό υπάρχει η µαύρη γραµµή προκειµένου 
να µπορεί να ακολουθεί τη µαύρη γραµµή. 
 
 Έτσι κατασκευάστηκε το παρακάτω ροµπότ: 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



Το ροµπότ που κατασκευάστηκε χρησιµοποιεί διαφορική οδήγηση η οποία επιτρέπει 
επιτόπιους ελιγµούς και πιο άµεση απόκριση. Χρησιµοποιεί µια «δαγκάνα», η οποία 
οδηγείται από ένα servo, στην µπροστά µεριά προκειµένου να πιάνει την µπάλα. 
Επίσης χρησιµοποιεί τον αισθητήρα υπερήχων σε κατάλληλη θέση ώστε να εντοπίζει 
την µπάλα ή τη βάση της. Ο αισθητήρας φωτός τοποθετήθηκε µε κατεύθυνση προς 
τα κάτω προκειµένου να εντοπίζει τη µαύρη γραµµή και ο αισθητήρας αφής 
προεκτάθηκε έτσι ώστε να µεταφέρεται η αίσθηση της αφής από τη βάση της µπάλας 
στον αισθητήρα. 
 
 
4.Ο κώδικας που αναπτύχθηκε 
Ο κώδικας γράφτηκε σε NBC[10] η οποία είναι γλώσσα παρόµοια µε Assembly. Ο 
κώδικας χωρίζεται σε διακριτά κοµµάτια το οποία συνθέτονται προκειµένου να 
επιτύχουν το σκοπό του ροµπότ. 
Ακολουθεί ένα flowchart του κώδικα και επεξήγησή του: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αρχικά το ροµπότ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σηµείο 
εκκίνησης της πίστας. Αφού εκκινήσει το πρόγραµµα, µετά από 10’’ θα 
αποθηκευτούν τα ticks του επεξεργαστή τα οποία αυξάνονται κατά ένα 
κάθε δευτερόλεπτο, και έτσι θα µπορέσω να µετρήσω τη διάρκεια 
εκτέλεσης του προγράµµατος. 

Έπειτα θα ξεκινήσει την αναζήτηση της µπάλας µέσα στον 
κύκλο. Έτσι θα στρέφει προς τα δεξιά και έπειτα προς τ’ αριστερά 
ψάχνοντας για κάποιο εµπόδιο (τη  
µπάλα) χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων, και αν την 
εντοπίσει θα σταµατάει σε εκείνο το σηµείο. Αν όχι, τότε θα στρέφεται 
σε ευθεία και θα προχωράει µπροστά για λίγο. Εκεί θα αρχίζει πάλι την 
αναζήτηση όπως πριν. Αν φτάσει στο άκρο της πίστας θα κάνει στροφή 
180º και θα συνεχίζει να ψάχνει προς τα πίσω. Κάθε φορά θα γνωρίζει 
προς τα ποια κατεύθυνση έχει στραφεί και το πόσο µπροστά έχει 
προχωρήσει προκειµένου αργότερα να χρησιµοποιήσει αυτή την 
πληροφορία. 

Αν οποιαδήποτε στιγµή την εντοπίσει θα κάνει κάποιες 
διορθωτικές κινήσεις και θα κινηθεί ευθεία µέχρι να την φτάσει. Όταν 
δηλαδή ο αισθητήρας επαφής  ενεργοποιηθεί θα την έχει φτάσει και 
τότε θα την πιάσει. Αν είναι πολύ µακριά από το σηµείο που την 
εντόπισε θα το αποθηκεύσει προκειµένου να µπορεί να ξέρει το πόσο 
«βαθιά»  έχει προχωρήσει. Αν πάλι προχωρήσει πολύ θα αρχίσει να 
την ψάχνει πάλι. 

Έπειτα, θα αναζητήσει τη µαύρη γραµµή προκειµένου να την 
ακολουθήσει για 2 περιφορές χρησιµοποιώντας την εσωτερική λογική 
και τον αισθητήρα φωτεινότητας. Ανάλογα µε το πόσο έχει προχωρήσει 
και προς τα ποια µεριά βρίσκεται θα εντοπίσει τη µαύρη γραµµή µε το 
συντοµότερο δρόµο και θα ευθυγραµµιστεί έτσι ώστε να ξεκινήσει µε τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Γνωρίζοντας αν ακολουθείται η γραµµή µε τη φορά του ρολογιού 
ή όχι σε περίπτωση που χαθεί η γραµµή, θα γνωρίζει σε ποια 
κατεύθυνση θα τη βρει σε περίπτωση που την χάσει. 

Αφού κάνει τις δυο πλήρης περιστροφές θα στραφεί προς το 
εσωτερικό του κύκλου ανάλογα µε τη φορά περιφοράς και θα 
αναζητήσει τη βάση της µπάλας όπως ακριβώς αναζήτησε την µπάλα 
αρχικά. 

Αφού την εντοπίσει θα πάει να αφήσει την µπάλα στη βάση 
όπως κινήθηκε προηγουµένως για να πιάσει την µπάλα. 

Τέλος Θα κινηθεί προς τα πίσω προκειµένου να βγει έξω από 
τον κύκλο και να τερµατίσει. 

Έτσι θα µετρήσει πάλι τα ticks του επεξεργαστή, θα αφαιρέσει 
από αυτά τα αρχικά ticks και θα προβάλει τον χρόνο που χρειάστηκε σε 
milliseconds. Θα αναπαράγει ένα ήχο και θα περιµένει για 10’’ (για να 
διαβαστεί ο χρόνος) και έπειτα θα τερµατίσει το πρόγραµµα.  

    
    
    
 
 
 
 



5.Τα Αποτελέσµατα της εργασίας 
 
Εδώ βρίσκονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά την εργασία αυτή. 
Ακολουθούν τρία ενδεικτικά video µε το ροµπότ εν «δράσει» και τα αποτελέσµατά 
τους: 
 
Η µπάλα αριστερά:  Χρόνος 31944ms 
 
 
 
 

left_video.avi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η µπάλα δεξιά:  Χρόνος 31583ms 
 
 
 
 
 
        right_video.avi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η µπάλα µπροστά:  Χρόνος 30546ms 
 
 
 
 
 
        ahead_video.avi 
 
 
 
 
 
 
 
Μέσος χρόνος: 31357,66ms 



Αυτά έδωσαν την δεύτερη θέση στο διαγωνισµό “Move the Ball” του NXTasy.org 
στην κατηγορία «άλλες γλώσσες προγραµµατισµού». Στη σελίδα του NXTasy.org 
υπάρχουν τα πλήρη αποτελέσµατα[21]. 
 
 
6.Μελλοντικές Βελτιώσεις 
Παρατηρώντας τις συµµετοχές των διαγωνιζοµένων αλλά και τη δικιά µου φάνηκε 
πως θα µπορούσα να πετύχω µικρότερο χρόνο αν η βάση της µπάλας είχε ανάποδο 
κωνοειδές σχήµα, ώστε το ροµπότ να µην χρειάζεται να εντοπίζει τη βάση µε µεγάλη 
ακρίβεια. Επίσης θα µπορούσε το ροµπότ να ξεκινάει από την µεγάλη πλευρά του 
οβάλ  κύκλου ώστε να βρίσκει πιο γρήγορα την µπάλα µέσα σε αυτόν. 
 
 
7.Αναφορές 
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