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BASIC OPERATIONS
Here’s a list with the basic operations you’ll need in order to work on your missions.
Add block to diagram
Drag block from palette into the diagram.
Select block
Click on the block you want to select.
Cancel Selection
Use ESC to cancel the current selection.
Delete block
Click on the block you want to delete, then click BACKSPACE.
The selected block and all of its connections will be deleted.
Connect Pins
Click on one of the pins then drag the connection and click on the pin you want to connect to.
Input pins can be connected to only one output pin; output may be connected to multiple inputs.
Delete Connection
Click on the pin that has the connection you want to delete.
Warning: all wires connected to that pin will be deleted.

OPERACIONES BÁSICAS
Aquí hay una lista con las operaciones básicas que necesitará para trabajar en sus misiones.
Agregar bloque al diagrama
Arrastre el bloque de la paleta al diagrama.
Seleccionar bloque
Haga clic en el bloque que desea seleccionar.
Cancelar Selección
Use ESC para cancelar la selección actual.
Eliminar bloque
Haga clic en el bloque que desea eliminar, luego haga clic en RETROCESO.
El bloque seleccionado y todas sus conexiones se eliminarán.
Conectar pines
Haga clic en uno de los pines, luego arrastre la conexión y haga clic en el pin al que desea
conectarse.
Los pines de entrada se pueden conectar a solo uno pin de salida; La salida puede estar
conectada a múltiples pines de entrada.
Eliminar conexión
Haga clic en el pin que tiene la conexión que desea eliminar.
Advertencia: todos los cables conectados a ese pin se eliminarán.
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OPERAÇÕES BÁSICAS
Aqui está uma lista com as operações básicas necessárias para trabalhar em suas missões.
Adicionar bloco ao diagrama
Arraste o bloco da paleta para o diagrama.
Selecionar bloco
Clique no bloco que você deseja selecionar.
Cancelar Seleção
Use ESC para cancelar a seleção atual.
Excluir bloco
Clique no bloco que deseja excluir e clique em BACKSPACE.
O bloco selecionado e todas as suas conexões serão excluídas.
Conectar pinos
Clique em um dos pinos, arraste a conexão e clique no pino ao qual deseja se conectar.
Os pinos de entrada podem ser conectados a apenas 1 pino de saída; A saída pode ser
conectada a vários pinos.
Excluir conexão
Clique no pino que possui a conexão que você deseja excluir.
Aviso: todos os fios conectados a esse pino serão excluídos.
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So, let’s do this!
First Step: Chose the Mission you want to create the control logic for - in this example, we’ll chose
“TEST-LAB”.
This Mission is a “playground” where you can build experiments and get used to how Logic Blocks
work.
Entonces, ¡comencemos ahora!
Primer Paso: Elija la misión para la que desea crear la lógica de control: en este ejemplo, elegiremos
"TEST-LAB".
Esta misión es un "patio de recreo" donde puedes construir experimentos y acostumbrarte a cómo
funcionan los Bloques Lógicos.
Então, mãos à obra!
Primeiro Passo: Escolha a missão para a qual você deseja criar a lógica de controle - neste exemplo,
escolhemos "TEST-LAB".
Esta missão é um "playground", onde você pode criar experiências e se acostumar com o
funcionamento dos Blocos Lógicos.
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In this tutorial, we will show you how to build the control logic to
blink an LED.
In order to build our solution, we’ll be using the components that
are available in the dashboard area - in this tutorial, we are going
to use one LED, namely “L1”.
En este tutorial, le mostraremos cómo construir la lógica de
control para parpadear un LED.
Para construir nuestra solución, utilizaremos los componentes
que están disponibles en el área del tablero de instrumentos; en
este tutorial, vamos a utilizar un LED, a saber, "L1".
Neste tutorial, mostramos como criar a lógica de controle para
piscar um LED.
Para criar nossa solução, usaremos os componentes disponíveis
na área do painel - neste tutorial, usaremos um LED, chamado
"L1".

We are going to select the logic blocks from the Blocks Palette.
This palette contains all the available blocks, organized by
category - such as arithmetics, interface, variables, etc.
Vamos a seleccionar los bloques lógicos de la Paleta de
Bloques.
Esta paleta contiene todos los bloques disponibles, organizados
por categoría, como aritmética, interfaz, variables, etc.
Vamos selecionar os blocos lógicos da paleta Blocks.
Esta paleta contém todos os blocos disponíveis, organizados
por categoria - como aritmética, interface, variáveis, etc.
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Now we are going to need the “Start” logic block.
This block is activated by the platform when we run the simulation.
You will find the “Start” block by clicking on the “Starter” category
and scrolling down a bit.
Ahora vamos a necesitar el bloque lógico "Start".
La plataforma activa este bloque cuando ejecutamos la simulación.
Encontrará el bloque "Start" haciendo clic en la categoría "Starter" y
desplazándose un poco hacia abajo.
Agora vamos precisar do bloco lógico "Start".
Este bloco é ativado pela plataforma quando executamos a
simulação.
Você encontrará o bloco “Start” clicando na categoria “Starter” e
rolando um pouco para baixo.
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In order to use that block in your control diagram, all you have to do is drag it into the place where you
want it, in the empty diagram area.
Para usar ese bloque en su diagrama de control, todo lo que tiene que hacer es arrastrarlo al lugar
donde lo desea, en el área vacía del diagrama.
Para usar esse bloco em seu diagrama de controle, tudo o que você precisa fazer é arrastá-lo para o
local em que você deseja, na área vazia do diagrama.

Now, we choose which LED we are going to
blink.
In this tutorial, we are going to blink the red LED,
called “L1”.
Ahora, elegimos qué LED vamos a parpadear.
En este tutorial, vamos a parpadear el LED rojo,
llamado "L1".
Agora, escolhemos qual LED piscaremos.
Neste tutorial, piscaremos o LED vermelho,
chamado "L1".
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We use the “OUT” block to send out a control
signal to the desired component.
Usamos el bloque "OUT" para enviar una señal
de control al componente deseado.
Usamos o bloco “OUT” para enviar um sinal de
controle para o componente desejado.

Drag the “OUT” block into the diagram.
Arrastre el bloque "OUT" al diagrama.
Arraste o bloco "OUT" para dentro do diagrama.
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Now we need to connect the “START” block to the “OUT” block.
The “triangle” pin on the left of any block is its “trigger” - whenever this pin is activated, that block
performs its function.
The triangle pin on the right of a block is its “chain” pin - when the block finishes performing its function,
it activates the block whose trigger is connected to the chain.
The “START” block does not have a trigger pin, because it is automatically triggered when the simulation
starts; besides, it does not perform any action, so its sole function is to activate the first block in the
chain when the simulation is started.
Ahora necesitamos conectar el bloque "START" al bloque "OUT".
El pin "triángulo" a la izquierda de cualquier bloque es su "disparador": cada vez que se activa este pin,
ese bloque realiza su función.
El pasador triangular a la derecha de un bloque es su pasador de "cadena": cuando el bloque termina
de realizar su función, activa el bloque cuyo disparador está conectado a la cadena.
El bloque "START" no tiene un pin de activación, porque se activa automáticamente cuando comienza
la simulación; además, no realiza ninguna acción, por lo que su única función es activar el primer bloque
de la cadena cuando se inicia la simulación.
Agora precisamos conectar o bloco "START" ao bloco "OUT".
O pino “triângulo” à esquerda de qualquer bloco é o seu “gatilho” - sempre que esse pino é ativado,
esse bloco executa sua função.
O pino do triângulo à direita de um bloco é seu pino de “corrente” - quando o bloco termina de executar
sua função, ele ativa o bloco cujo gatilho está conectado à corrente.
O bloco “START” não possui um pino de gatilho, porque é acionado automaticamente quando a
simulação é iniciada; além disso, ele não executa nenhuma ação; portanto, sua única função é ativar o
primeiro bloco da corrente quando a simulação é iniciada.

TUTORIAL #1
Control Logic for blinking an LED / Lógica de Control para parpadear un LED / Lógica de Controle para
piscar um LED

Your logic diagram should now look like this:
Su diagrama lógico ahora debería verse así:
Seu diagrama lógico agora deve estar assim:

You will notice that the “OUT” box has two small input fields, labelled “ID” and “VAL”.
So, you need to type in that information: enter the component name you want to send the signal to, into
the “ID” field, then type in the signal you want to send. We want to send the signal to “L1” (the red LED).
And the signal we want to send is “1”, which means “TURN ON” (we would send “0” if we wanted to
“TURN OFF”).
Notará que el bloque "OUT" tiene dos pequeños campos de entrada, etiquetados "ID" y "VAL".
Por lo tanto, debe escribir esa información: ingrese el nombre del componente al que desea enviar la
señal, en el campo "ID", luego escriba la señal que desea enviar. Queremos enviar la señal a "L1" (el
LED rojo). Y la señal que queremos enviar es "1", que significa "ENCENDIDO" (enviaríamos "0" si
quisiéramos "APAGAR").
Você notará que a caixa “OUT” possui dois pequenos campos de entrada, identificados como “ID” e
“VAL”.
Portanto, você precisa digitar essas informações: digite o nome do componente para o qual deseja
enviar o sinal, no campo “ID” e digite o sinal que deseja enviar. Queremos enviar o sinal para "L1" (o
LED vermelho). E o sinal que queremos enviar é "1", que significa "LIGAR" (enviaríamos "0" se
desejássemos "DESLIGAR").
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This is a complete solution.
A very small one, which does not do a lot, but it is a good starting point.
Here’s what this diagram does: when the simulation starts, the “START”
block triggers the “OUT” block, which in turn sends a “1” to “L1”.
In other words, when we run the simulation, LED “L1” is turned on.
So, let’s run the simulation, by clicking on the “footprints” icon.
Esta es una solución completa.
Una muy pequeña, que no hace mucho, pero es un buen punto de
partida.
Esto es lo que hace este diagrama: cuando comienza la simulación, el
bloque "START" activa el bloque "OUT", que a su vez envía un "1" a "L1".
En otras palabras, cuando ejecutamos la simulación, el LED "L1" se
enciende.
Entonces, ejecutamos la simulación haciendo clic en el icono de
"huellas".
Esta é uma solução completa.
Muito pequeno, e que não faz muita coisa, mas é um bom ponto de
partida.
Aqui está o que este diagrama faz: quando a simulação começa, o bloco
"START" aciona o bloco "OUT", que por sua vez envia um "1" para "L1".
Em outras palavras, quando executamos a simulação, o LED “L1”
acende.
Então, vamos executar a simulação, clicando no ícone "pegadas".

This starts the simulation:
Esto inicia la simulación:
Isso inicia a simulação:
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And LED “L1” is turned on:

Before/Antes/Antes

Y el LED "L1" está encendido:
E o LED “L1” se acende:

After/Después/Depois

Perfect!
Now let’s stop the simulation, so we can modify the control logic.
To stop the simulation, click on the “stop” icon (the white square,
next to the “footprints”):
¡Perfecto!
Ahora detengamos la simulación, para que podamos modificar la
lógica de control.
Para detener la simulación, haga clic en el icono "detener" (el
cuadrado blanco, al lado de las "huellas"):
Perfeito!
Agora vamos parar a simulação, para que possamos modificar a
lógica de controle.
Para parar a simulação, clique no ícone de “stop” (o quadrado
branco, ao lado das “pegadas”):

TUTORIAL #1
Control Logic for blinking an LED / Lógica de Control para parpadear un LED / Lógica de Controle para
piscar um LED

Next, we add a connect a “DELAY” block, which has an input field where you enter the desired delay, in
this case 1, for 1 second. And right after the delay, we add and connect another “OUT” block - but this
time we send a 0 to “L1”, to turn KED “L1” off.
A continuación, agregamos y conectamos un bloque "DELAY", que tiene un campo de entrada donde
ingresa el retraso deseado, en este caso 1, para retraso de 1 segundo. Y justo después del retraso,
agregamos y conectamos otro bloque "OUT", pero esta vez enviamos un 0 a “L1”, para apagar LED
“L1”.
Em seguida, adicionamos e conectamos um bloco "DELAY", que possui um campo de entrada onde
você insere o atraso desejado, neste caso 1, para atraso de 1 segundo. E logo após o atraso,
adicionamos e conectamos outro bloco “OUT” - mas desta vez enviamos um 0 a “L1”, para desligar o
LED “L1”.
Add the DELAY block/Agregar el bloque DELAY/Adicione o bloco DELAY

Add another OUT block/Agrega otro bloque OUT/Adicione outro bloco OUT
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And here’s the result: when you run the simulation, the LED is turned on, then one second later it is
turned off:
Y aquí está el resultado: cuando ejecuta la simulación, el LED se enciende, y un segundo después se
apaga:
E aqui está o resultado: quando você executa a simulação, o LED acende e, um segundo depois,
apaga-se:
 Start/Inicio/Início

After 1s/Después de 1s/Depois de 1s
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But that’s not the solution we’re looking for.
What we really want is a blinking LED, cycling between ON and OFF every second.
To achieve that, all we need is to remove the “START block and add the “CLOCK” block, as show
below.
Pero esa no es la solución que estamos buscando.
Lo que realmente queremos es un LED parpadeante, que alterna entre ENCENDIDO y APAGADO cada
segundo.
Para lograr eso, todo lo que necesitamos es eliminar el bloque "START" y agregar el bloque "CLOCK",
como se muestra a continuación.
Mas essa não é a solução que estamos procurando.
O que realmente queremos é um LED piscando, alternando entre LIGADO e DESLIGADO a cada
segundo.
Para isso, basta remover o bloco "START" e adicionar o bloco "CLOCK", conforme mostrado abaixo.

The “CLOCK” block is similar to “START”, in the sense that it doesn’t have a trigger, because it is
automatically triggered by the platform.
The difference is that “CLOCK” is triggered every second - as opposed to “START”, which is triggered
only once, when the simulation is started.
El bloque "CLOCK" es similar a "START", en el sentido de que no tiene un activador, porque la
plataforma lo activa automáticamente.
La diferencia es que "CLOCK" se activa cada segundo, a diferencia de "START", que se activa solo una
vez, cuando se inicia la simulación.
O bloco "CLOCK" é semelhante a "START", no sentido de que não possui um gatilho, porque é
acionado automaticamente pela plataforma.
A diferença é que "CLOCK" é acionado a cada segundo - ao contrário do "START", que é acionado
apenas uma vez, quando a simulação é iniciada.
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Since we want the blinking cycle to be one second, we’re going to keep L1 ON for half a second, instead
of one second.
So, we change the “DELAY” time (“T” input) from 1 to 0.5.
Como queremos que el ciclo de parpadeo sea de un segundo, vamos a mantener L1 encendido durante
medio segundo, en lugar de un segundo.
Entonces, cambiamos el tiempo de "DELAY" (entrada "T") de 1 a 0.5.
Importante: la plataforma usa el punto decimal, en lugar de la coma.
Como queremos que o ciclo de piscar seja de um segundo, manteremos L1 LIGADO por meio segundo,
em vez de um segundo.
Importante: a plataforma usa ou ponto decimal, ao invés da virgula.

Now when we start the simulation, the LED blinks with one second cycle: half a second ON and half a
second OFF.
Ahora, cuando comenzamos la simulación, el LED parpadea con ciclo de un segundo: medio segundo
encendido y medio segundo apagado.
Agora, quando iniciamos a simulação, o LED pisca com um ciclo e um segundo: meio segundo aceso e
meio segundo apagado.
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Finally, let’s save our diagram, by clicking on the “diskette” icon:
Finalmente, guardemos nuestro diagrama haciendo clic en el
icono "disquete":
Por fim, vamos salvar nosso diagrama, clicando no ícone
"disquete":

Next time you log in and open this mission, the last diagram is
automatically loaded.
As a matter of fact, you can recover any of the last 20 versions, by
clicking on the “clock” icon - this will show you the 20 last versions
- you can load any of them by just clicking on the one you want to
load.
La próxima vez que inicie sesión y abra esta misión, el último
diagrama se cargará automáticamente.
De hecho, puede recuperar cualquiera de las últimas 20 versiones,
haciendo clic en el icono "reloj", esto le mostrará las 20 últimas
versiones, puede cargar cualquiera de ellas simplemente haciendo
clic en la que desea cargar .
Na próxima vez que você fizer login e abrir esta missão, o último
diagrama será carregado automaticamente.
Na verdade, você pode recuperar qualquer uma das últimas 20
versões, clicando no ícone "relógio" - isso mostrará as 20 últimas
versões - você pode carregar qualquer uma delas clicando na que
deseja carregar .
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The platform keeps the last twenty versions that were saved.
Versions are identified by a screenshot (the area of the diagram that was visible on the screen when you
clicked the “save” icon) plus a label indicating when it was saved (e.g. “2 hours ago”).
La plataforma mantiene las últimas veinte versiones que se guardaron.
Las versiones se identifican como una captura de pantalla (el área del diagrama que era visible en la
pantalla cuando hizo clic en el icono "guardar") más una etiqueta que indica cuándo se guardó (por
ejemplo, "hace 2 horas").
A plataforma mantém as últimas vinte versões que foram salvas.
As versões são identificadas por uma captura de tela (a área do diagrama que estava visível na tela
quando você clicou no ícone "salvar"), além de um rótulo indicando quando foi salva (por exemplo, "2
horas atrás").

