JAOS + Enchanting karty

Přehled karet
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

– Co je to algoritmus?
– Jak na čidla?
– Jaký je v tom rozdíl?
– K čemu je vlastní blok?
– Nastavení pohonu robota
– Práce se zvukem
– Práce s kostými

Základní úkoly (karty Z)
Z1 – Vysílání morseovkou
Z2 – Dálkoměr
Z3 – Hlukoměr
Z5 – Taneček do čtverce
Z6 – Reakce na náraz
Z7 – Mexická vlna
Z8 – Nesmělý robot
Z9 – Černá nebo bílá?
Z10 – Sleduj tu čáru!
Z11 – Lokátor
Z12a – Sumo (část A)
Z12b – Sumo (část B)

Základní karty tematicky odpovídají
původním anglickým Enchanting kartám,
které jsem nejprve přeložil do češtiny
a později přepracoval do nové podoby.
Z karty Z0 se stala karta T2 a karta Z4 je
nyní označena jako T5. Původní karty jsou
k dispozici na adrese:
http://enchanting.robotclub.ab.ca

Rozšiřující úkoly (karty J)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12

– Měření času
– Text na displeji
– Vzdálenost a graf
– Hledání min
– Světelná závora
– Motory a převody
– Motory jako čidla?
– Naučíme robota kreslit
– Robotický Jeníček
– Sledování čáry jinak…
– Dálkově ovládaný robot I.
– Útěk z Alkatrazu

A jak mám začít?

Tak to je jednoduché! Navštiv stránky
kroužku robotiky JAOS. Klidně s námi můžeš
spolupracovat i na dálku. Ale pozor! Aby ses
dostal(a) k našim lekcím, budeš muset zjistit
jednotlivá hesla. Kde? No, ono to tak trochu
souvisí s tím, co to vlastně JAOS je. JAOS je
totiž… No nejdřív by ses asi měl(a) dozvědět,
kdo jsou Talek a Saja a proč potřebují naši
pomoc… Podívej se na náš web a vše
potřebné se tam dozvíš…
Web kroužku: www.policka.evangnet.cz/roboti

Vzkaz pro učitele a vedoucí kroužků

I když je možné karty různě kombinovat,
doporučuji postupovat tak, jak je uvedeno
v přehledu všech připravených materiálů.
Najdeš tam nejen pořadí jednotlivých lekcí
s přiřazenými kartami, ale také další materiály
(různé podložky, stavební návody, metodické
poznámky, náměty na soutěže, …).
Přehled nalezneš na: www.tfsoft.cz/lego_mindstorms
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JAOS + Enchanting karty

Obecnější teorie (karty T)

verze 1.3

www.tfsoft.cz/lego_mindstorms

www.tfsoft.cz/lego_mindstorms

Tento PDF soubor můžeš volně šířit!
Materiál, který se ti dostal do rukou, vznikl na základě zkušeností z výuky dětí (8–12 let) ve vzdělávacím kroužku programování a robotiky JAOS (www.policka.evangnet.cz/roboti).
Rád bych, aby se tento materiál dostal ke všem, pro které může být něčím přínosný. Nemusí to být
pouze učitelé a vedoucí kroužků robotiky, může to být kdokoli, kdo nadšeně staví ze stavebnice
LEGO® MINDSTORMS®…
Soubor PDF můžeš šířit přes internet nebo na libovolném datovém nosiči. Můžeš ho také dát k dispozici
ke stáhnutí ze svého serveru nebo webu. Jedinou podmínkou je, že šíření PDF souboru musí být vždy
v kompletní podobě a zcela zdarma. Stažení souboru přitom nesmí být podmíněno přihlášením/registrací
uživatele.

Užívání tohoto materiálu není zdarma,
je třeba uhradit poplatek…
Návrh a příprava materiálu si vyžádala mnoho hodin práce. Pokud budeš materiál prakticky používat, prosím uhraď za užívání tohoto digitálního materiálu poplatek 89 Kč. Tvůj finanční příspěvek
bude využit pro přípravu dalších výukových materiálů, které pak budou opět k dispozici všem
zájemcům.

Že je to jen další „hraní si s Legem“?
S Legem to nikdy není
jen o „hraní“…
O LEGO® MINDSTORMS® stavebnici to platí dvojnásob! Proto jsem se pustil do práce s Legem s dětmi
ve vzdělávacím kroužku JAOS…
Jde totiž o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický
přístup a technické dovednosti. Při řešení konkrétních
složitějších problémů vede práce s touto stavebnicí naprosto nenásilně k týmové spolupráci. Sama
stavebnice navíc procvičí nejen jemnou motoriku,
ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci
s různými návody (porozumění textu, obrázkům,
grafům atd.).
Samozřejmě je tu všudypřítomná matematika a fyzika
(ale často i ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě
pak děti získají konkrétní představu o programování.

Pokud jsi ještě dítě a nemůžeš uvedenou částku přes internet uhradit, požádej své rodiče, aby platbu provedli. Pokud z nějakého důvodu nemůžeš platbu zařídit, nic si z toho nedělej. Klidně návod
používej. Věřím, že až budeš starší, částku mi dodatečně uhradíš.
Pokud chceš materiál používat jako učební materiál pro své žáky/studenty ve škole nebo v kroužku,
prosím, uhraď uvedenou částku za každého žáka/studenta.
Informace pro provedení platby najdeš na:
http://www.tfsoft.cz/lego_mindstorms

Na stejné adrese najdeš také přehled všech připravených materiálů.
• Pokud umístíš soubor ke stažení na svůj web/server, prosím, napiš mi o tom.
Dám ti vědět, když bude k dispozici nová verze.
• PDF je připraveno pro tisk na papír formátu A4. Při tisku PDF na papír jiné velikosti nezapomeň
nastavit korektní přizpůsobení velikosti (např. v tiskovém dialogu Adobe Readeru: Size Options –> Fit).
• Prosím, nezasahuj do PDF souboru. Pokud narazíš na nějakou chybu, napiště mi o ní a já ji opravím.
© 2014 Tomáš Feltl – TFSoft

Tomáš Feltl
skolniprojekty@gmail.com
Aktuálně se věnuji především problematice výuky s využitím moderních technologií a pomůcek – laboratorní
systémy (PASCO, Vernier, …), interaktivní tabule, odpovědní systémy, stavebnice LEGO Mindstorms, …
Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupracuji s různými organizacemi a školami.
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Co je to algoritmus?
Že nevíte? Ale určitě ano! Viděli jste někdy nějaký kuchařský recept? Tak to je vlastně také určitý algoritmus,
popisuje jednotlivé kroky vedoucí k uvaření něčeho
dobrého. Programujeme podobným způsobem.
Vezmi ho do ruky

START

tích 0.5

příštích 0.5

ANO

Čekej

Je tento algoritmus
správně? Nebo je tam
nějaká „smrtelná“ chyba?
Jak přecházíš silnici
ty? Zkus zakreslit svůj
algoritmus :-)

Jak vyrobit kartu?

START

Zpívej notu 60 příštích 0.5
Zpívej notu 48 příštích 0.5
Zpívej notu 60 příštích 0.5
Opakuj 10 krát

KONEC

potřebuješ
Budeš potřebovat napnout všechny smysly
a dávat dobrý pozor :-))
KONEC

 1. Kartu si vytiskni.

Čekej
Je před tebou
krajíc chleba?

START
START

ANO

Čekej
Ukousni

START

Zpívej notu 72 příštích 0.5

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Svítí na semaforu

pro chodce
KONEC
zelená?

ANO
NE

Nejede nějaké
auto na
PŘECHOD
PŘES SILNICI
červenou?

NE

cyklus s podmínkou
NE

Je dotykové
Je dotykové
čidlo stisknuto?
čidlo stisknuto?
ANO

Zpívej notu 48 příštích 0.5

NE

ANO

ANO

KONEC
ANO

Polkni

Čekej

Zpívej
notunotu
60 příštích
0.5 0.5
Zpívej
60 příštích

Přejdi ulici
Svítí na semaforu
pro chodce
zelená?

KONEC
ANO

Nejede nějaké
auto na
červenou?

nekonečný cyklus s podmínkou
KONEC

NE
PŘECHOD PŘES SILNICI

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.
KONEC

KONEC

ANO

Žvýkej

START

KONEC

NE

KONEC

Vezmi ho do ruky

NE
Je dotykové
Zpívej notu 60 příštích 0.5
čidlo stisknuto?

cyklus
x kroků
Zpívej notu 60 příštích 0.5

Zpívej notu 60 příštích 0.5

NE

NE

Zpívej notu 60 pří

NE

SNĚZENÍ CHLEBA

KONEC

Enchanting + JAOS

KONEC

Ukousni

ANO

KONEC

Opakuj 10 krát

ANO

Zpívej notu 60 příštích 0.5

Zpívej notu 48 příštích 0.5

NE
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Je dotykové
ANO
čidlo stisknuto?

Je dotykové
čidlo stisknuto?

PŘECHOD PŘES SILNICI

Čekej

Čekej

Zpívej notu 60 příštích
Zpívej0.5
notu 60 příštích 0.5

KONEC

Vezmi ho do ruky
NE

ANO

Polkni

Je dotykové
čidlo stisknuto?
START

Je dotykové
Zpívej notu 60 příštích 0.5
ANO čidlo stisknuto?

KONEC

Je dotykov
čidlo stisknu

NE

Žvýkej

START

START

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

T1

Opakuj 10 krát

Je před tebou
krajíc chleba?

Čekej

KONEC

Opakuj 10 krát

Zpívej notu 60 příštích 0.5

Zpívej notu 60 příštích 0.5

START

START
START

ANO

ANO
NE
Je dotykové
Opakuj
10 krát
Toto je jedna z takzvaných
řídících
čidlo stisknuto?
START
struktur. Jde o podmínku. Ta může
být vyhodnocena
jakoZpívej
nebo
Zpívej notu
72ANO,
příštích
0.5 NE.
Zpívej notu 48 příštích 0.5
notu 60 příštích 0.5

Přejdi ulici

Polkni
START
SNĚZENÍ CHLEBA

START
nekonečný
cyklus
KONEC

NE

Zpívej notu 60 příštích 0.5

podmínka
– dvě možnosti (větvení )
Žvýkej

Je dotykové
čidlo stisknuto?

KONEC

Nejede nějaké
auto na
červenou?

KON
Zpívej notu 60 příštíc

Ukousni

START

KONEC
ANO

ANO

KONEC

Zpívej notu 48 příštích 0.5

NE





KONEC

ANO

Je dotykové
I když
zelená, musím
čidlo svítí
stisknuto?
Zpívej notu 72 příštích 0.5
řešit další otázku…

ANO

ANO

Zpívej
notu
48 60
příštích
0.50.5
Zpívej
notu
příštích
Vezmi ho do ruky

Polkni

START
START

Je dotykové
čidlo stisknuto?

NE

Svítí na semaforu
pro chodce
zelená?

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

KONEC

START
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Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

ové
nuto?

NE

Je dotykové
čidlo stisknuto?

Zpívej notu 48 příštích 0.5

ANO

ANO

KONEC

Musím se rozhodnout,
coSTART
budu dělat…
Čekej

Je dotykové
Zpívej notu 72 příštích 0.5
čidlo stisknuto?

START

KONEC

ANO

Je dotykové
Je dotykové
čidlo stisknuto?

stisknuto? NE
Je čidlo
před tebou
krajíc chleba?
ANO

Zpívej notu
72notu
příštích
0.5
Zpívej
48 příštích
0.5

Zpívej notu 72 příštích 0.5

PŘECHOD PŘES SILNICI

T

NEANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

NE

Žvýkej

START
NE

Předtím, než začneme psát nějaký program, musíme vytvořit takový „recept“, jak má budoucí
KONEC
program fungovat a co bude
dělat. Takovému „receptu“ se říká algoritmus
– je tonotunávod,
NE
Zpívej
48 příštích 0.5
pomocí kterého vyřešíme určitou úlohu nebo úkol. Algoritmus můžeme použít i jinde než při
programování. Co třeba algoritmus pro přechod silnice na přechodu se semafory?

START

START

SNĚZENÍ CHLEBA

Zpívej notu 60 příštích 0.5

START

Ukousni
START
podmínka
– jedna možnost

START

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

Polkni

Vezmi ho do ruky

START

Žvýkej

NE

ANO

KONEC

KONEC

Je před tebou
krajíc chleba?

Zpívej
Zpívej
0.5 48 příštích
NE notu 60 příštích
Zpívej notu
0.5 notu 60 příštích 0.5

Přejdi ulici
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Ukousni

Zpívej notu 60 příštích 0.5

Zpívej notu 48 příštích 0.5
KONEC

NE
Zpívej notu 48 příštích 0.5

NE

ANO

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?

NE

SNĚZENÍ CHLEBA

ANO

Je dotykové
čidlo stisknuto?



Je před tebou
krajíc chleba?

START

START

START

START

SNĚZENÍ CHLEBA

o?

START

START





A

Co udělat v Enchantingu, když připojíš ke třetímu portu NXT kostky světelné čidlo?





Jak na čidla?

1

4

2



 Stiskni tlačítko Vnímání.  Stiskni tlačítko Nastav čidla

 Vlevo najdi blok světelného čidla (Měří jas nebo
a zobrazí se okno konfigurace čidel. barvu). Chyť ho myší a přetáhni na Sensor Port 3.
Zde ho pusť.

 Pomocí malé šipky

vpravo rozbal nabídku typů
čidla. Zvol čidlo, které máš
(pozn. čidlo barev [NXT čidlo
barev] je možné používat
také jako NXT světelné čidlo).

Propojovací kabel má v sobě 6 vodičů (drátků).
Kabel je zakončený konektorem podobným konektoru R J12.

 Čidlo si srozumitelně

Abys v Enchantingu mohl(a) ve svém programu pracovat s čidly, musíš nejdříve nastavit, jaké
konkrétní čidlo je k určitému portu připojeno.

pojmenuj podle toho,
k čemu bude v programu
sloužit.

potřebuješ

Budeš potřebovat nainstalovaný program Enchanting.
Získáš ho na http://enchanting.robotclub.ab.ca. Na svém
počítači musíš mít také nainstalovaný ovladač NXT kostky.

Jak vyrobit kartu?

T2

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

 Po přidání čidla máš v rámci Vnímání k dispozici nové bloky!
Podobným způsobem musíš nastavit každé čidlo, se kterým budeš chtít ve svém
programu pracovat. Pokud testuješ program někoho jiného, zkontroluj si, zda
nastavení čidel v Enchantingu odpovídá připojení čidel k NXT kostce.
Port č. 4 je rychlejší a umožňuje komunikovat pomocí standardu RS485. Dají se tak např.
propojit dvě NXT kostky mezi sebou. V Enchantingu ale nemůžeme programovat dvě kostky.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

 Klikni myší do plochy vedle bloku čidla a stiskni OK.
© tomáš feltl

Enchanting + JAOS





3

Každý konektor má „zámek“. Je to taková pacička,
která musí po zasunutí
zacvaknout. Při vysunování
ji musíš zatlačit dolů a teprve pak konektor vytáhnout.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Tvůj robot může své okolí zkoumat pomocí čidel neboli
senzorů. Senzory se na NXT kostce připojují k portům
označeným 1, 2, 3, 4. Později zjistíš, že i NXT motory se
za určitých okolností dají používat jako čidla.

Další příklad využití proměnných
si ukážeme při kresbě jiného tvaru

Jaký je v tom rozdíl?

připrav si

Připrav si NXT kostku. V programu si musíš vytvořit tzv.
proměnnou. Proměnná je taková „krabička“ v tvém programu, do které si můžeš
něco uložit – číslo, písmeno, slovo, větu, … V průběhu programu pak můžeš to,
co sis do proměnné uložil(a), měnit. Číslo můžeš třeba postupně zvětšovat.

Program může dělat to samé, ale vypadat úplně jinak...

V ukázce na titulní straně karty je proměnná pojmenována „posun“, v části
NAPROGRAMUJ je název proměnné „pocet_uhlu“.

naprogramuj
Program č. 1

Řešení mohou být různá.
Podívej se na řešení A a B.

je
lep
ší?
Kte
ré
řeš
en
í

zkus vyřešit

ŘEŠENÍ B

Program č. 2

Proměnná „posun“
nám umožní automaticky zvětšovat
po každém kroku
posun .
Program č. 3

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

T3

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Pro otestování budeš potřebovat jen NXT kostku.

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.
Postupně vytvoř všechny tři programy a
každý program samostatně otestuj. Po
spuštění programu se na LCD vždy něco
nakreslí. Copak to program kreslí?

Pro opakování
50 x použijeme
cyklus.

Enchanting + JAOS

otestuj

1. Které řešení je podle tebe nejvýhodnější? Zdůvodni svůj názor.
2. Uprav programy tak, aby kreslily
čtyřúhelník.
3. Uprav programy tak, aby kreslily
osmiúhelník.
4. Který z programů by se nejlépe
hodil pro úpravu, která umožní
uživatelsky zadat počet stran
mnohoúhelníku? Třeba pomocí
tlačítek – šipek na NXT kostce.
Zvládněš úpravu provést?
5. Zkus navrhnout program, který
bude kreslit spirálu.
6. Proč se ve dvou z programů
vyskytuje číslo 360?
(Nápověda: degrees = stupňů)

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

V každém kroku
se navíc musíme
posunout o něco
více (dále).





Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Tyto tři bloky
potřebujeme
zopakovat 50 x
(vše se nám
sem nevešlo).

Jako příklad nám poslouží
docela jednoduchá kresba.
Jak ale něco takového nakreslit na našem LCD?



ŘEŠENÍ A





Ukážeme si, jak si vytvořit své
vlastní bloky (procedury).

K čemu je vlastní blok?

otestuj

naprogramuj

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Tento program kreslí mnohoúhelník
podobně jako program na kartě č. T2.
Navíc ale umožňuje uživatelsky změnit
počet úhlů (jde o jedno z možných řešení části T2 – ZKUS VYŘEŠI T bod č. 4).

Postupně vyzkoušej funkce včech tlačítek
na kostce.

Jak na bloky?
Pokud vybereme kategorii, blok se obarví
a zařadí do této kategorie. Jinak zůstane
šedý v sekci bloků u proměnných.

Tyto dvě části jsou si
velice podobné.
Skutečný rozdíl je
pouze v hodnotě,
o kterou se mění proměnná „pocet_uhlu“.

Také z této části
si vytvoříme
vlastní blok.

Výsledek najdeš na druhé straně karty…

potřebuješ

T4

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

kód poskládáme
přímo v editoru bloků

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti



Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS

© tomáš feltl

Pro otestování budeš potřebovat jen NXT kostku.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

připrav si

Připrav si NXT kostku. (Postup vytvoření proměnné je na kartě č. T2)

Dlouhý souvislý programový kód začne být nepřehledný.
Některé části se v něm navíc začínají několikrát opakovat. Co s tím? Můžeme si vytvořit vlastní bloky!







Nastavení pohonu
robota

Jak v Enchantingu nastavit pohon dvoukolového robota?
Z palety
použij horní tlačítko
.
Zobrazí se dialog nastavení pohonu. Nastav blok Diferenciální pohon jako
Typ pohonu. Dále musíš zadat parametry pohonu podle svého robota. Níže
je nastavení pro robota z návodu L06 – První pojízdný robot.

Jako třetí opěrný bod
slouží u našeho prvního jezdicího robota malé
ozubené kolečko vzadu.

PORT C
PORT B

 Aby mohl robot „řídit“, musí být jasné, který port
(motor) je levý a který pravý. Nastav porty, ke kterým
jsou motory připojeny.
Při určení levé a pravé strany vycházej ze směru jízdy
robota (postav si robota tak, aby mířil pryč od tebe).

 Pokud ti robot namísto jízdy
dopředu couvá, je třeba změnit
směr otáčení motorů v rámci
nastavení pohonu – dopředu
zaměň za opačný směr.

ě
sm

Robota na obrázku si můžeš postavit podle
návodu L06 – První pojízdný robot.

17 cm

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

T5

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat nainstalovaný program Enchanting.
Získáš ho na http://enchanting.robotclub.ab.ca. Na svém
počítači musíš mít také nainstalovaný ovladač NXT kostky.

17 cm

Pro přesné doladění
pohybu můžeš použít
třeba originální podložku
od Lega nebo univerzální
testovací podložku č. 9B.
Pokud nesouhlasí ujetá
vzdálenost, asi bude
problém v průměru kol,
když nesouhlasí úhly při
otáčení, bude to chtít vyladit
rozchod.

První praktický úkol, kde si vyzkoušíš dvě základní možnosti programování jízdy
robota po určité dráze, najdeš na kartě č. Z5.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

zdy
r jí

levý motor

u
řed
dop



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

 Průměr LEGO pneumatiky je
uveden jako první číslo přímo na
pneumatice (v mm). Zde 56 mm.
Pokud máš stavebnici NXT 2.0, je
průměr tvé pneumatiky 43,2 mm.

 Rozchod kol vyjadřuje, jak daleko od sebe jsou
kola vzdálená. Protože naše kola jsou symetrická,
změř vzdálenost z vnějšího okraje levého kola na
vnitřní okraj pravého kola tak, jak je znázorněno na
obrázku – rozchod zde je asi 17 cm.





 Pro svého robota použiješ tzv.
diferenciální pohon.

56

Jedna z častých konstrukcí jezdicích robotů je robot
pohybující se pomocí dvou kol. Každé kolo je samostatně propojeno s motorem, který kolem otáčí. Robot ke
svému pohybu tedy potřebuje dva nezávislé motory.
pravý motor









Jak používat V Enchantingu
zvukové soubory/nahrávky?

Práce se zvukem

Připrav si NXT kostku.

NXT kostka má v sobě malý reproduktor – díky němu
umí zahrát různé „pípavé“ zvuky. Co ale přehrát nějaký reálný zvuk, třeba mňouknutí kočky. Nebo ještě
lépe, přehrát něco, co si sám nahraješ!

Pro pořízení zvukové nahrávky budeš potřebovat ještě mikrofon.

připrav si
otestuj

naprogramuj

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Když hodíš do vody káme, vzniknou na hladině vlny, které jsou vidět. Zvuky
jsou vlastně podobné vlny, akorát nejsou vidět. Zato jsou ale slyšet.

Stiskni oranžový ENTER na kostce.

S Enchantingem se ti nainstalovala i celá řada
nahraných zvuků. Pro ryché zobrazení adresáře
se zvuky použij tlačítko Zvuky v dialogu níže.
ukazatel hlasitosti

Co je to ten zvuk?

Po stisku OK se nahrávka objeví v seznamu.

Zvuk je mechanické vlnění, které jsme schopni zachytit jedním z našich
smyslů – sluchem. Aby se zvuk mohl šířit, potřebuje k tomu vhodné prostředí, v prázdnotě (ve vakuu) se zvuk šířit nemůže. Zvuk můžeme charakterizovat třeba tzv. frekvencí. Jednotkou frekvence je hertz (Hz). Člověk slyší
frekvence zhruba od 20 Hz do 20 000 Hz. A co takový ultrazvuk? O něm jsi
už určitě slyšel(a) – vzpomeň si na naše ultrazvukové čidlo!

přehrání

zastavení spuštění nahrávání
nahrávání
(přehrávání)

Název si můžeš dodatečně změnit.

A co hlasitost?

Hlasitost se používá pro vyjádření toho, jak silně určitý zvuk vnímáme (intenzita zvuku). Hlasitost se nejčastěji uvádí v decibelech (dB). Když šeptáš, je
hlasitost asi 30 dB, hlasitý hovor 60 dB, křik 80 dB. Hlasitost 130 dB nám
způsobuje bolest. Hlasitost můžeš měřit s NXT zvukovým čidlem.

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

T6

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Zvuky si můžeš přeuspořádat
pomocí chycení myší a přetažení.

Vyber zvukový soubor a potvrď OK.
Soubor se zobrazí v seznamu.

Pozor! Enchanting vždy převádí zvukový soubor do formátu, který dokáže NXT kostka přehrát. Vzhledem k tomu, že je
potřeba, aby byl soubor co nejmenší (vzpomeň si, že máme v kostce jen 256 kB paměti), dochází k výraznému zhoršení
kvality zvukové nahrávky. Pokud přehraješ zvukový soubor na počítači, bude kvalita pravděpodobně výrazně lepší.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

Enchanting + JAOS

© tomáš feltl

Pro otestování budeš potřebovat jen NXT kostku.





Pokud máš v notebooku mikrofon, což je pravděpodobné, můžeš si hned nahrát nějaký svůj zvuk.
Pokud mikrofon nemáš integrovaný, musíš si
k počítači připojit externí mikrofon.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Jak na zvuk?





jak importovat kostým
a jak si nakreslit kostým vlastní?

Práce s kostýmy

připrav si

Připrav si NXT kostku.

Na LCD kostky nemusí být stále stejný obrázek – kostým!
Klidně si můžeš zobrazit kostým jiný. A nejen to!
Můžeš si nakreslit svůj vlastní originální kostým!

otestuj

naprogramuj

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Ze sady vhodně nakreslených kostýmů můžeš
lehce připravit animaci.
Podívej se na ukázku
kódu níže…

Sleduj dění na LCD. Jak by se po spuštění
programu dal zobrazit jiný kostým?

Pokud umíš
pracovat s jiným
grafickým editorem, nemusíš
používat ten
v Enchantingu.
Při kreslení kostýmů si nastav
velikost kreslicí
plochy na
99 × 60 px a výsledný obrázek
ulož ve formátu
PNG. Vhodné
je používat
vektorový editor, Pokud kostýmy vhodně seřadíš,
zdarma je třeba můžeš animovat s využitím
cyklu (viz kód na druhé staně).
Inkscape.

Kostým můžeš
upravit v editoru
nebo kopírovat.
Aktivní kostým je
zvýrazněný.
Pořadí kostýmů můžeš
změnit přetažením myší.

Jak vyrobit kartu?

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Kostým můžeš po LCD posunovat
pomocí myši.

V editoru máš
k dispozici
celou řadu
nástrojů. Když
najedeš myší
nad určitý
nástroj a
chvíli počkáš,
zobrazí se ti
nápověda.

© tomáš feltl

Enchanting + JAOS

© tomáš feltl

Pro otestování budeš potřebovat jen NXT kostku.

T7

Při kreslení sice můžeš používat
barvy, ale ty nelze na LCD kostky
zobrazit. Enchanting proto převede
barvy na různě husté černé tečky.

Změna velikosti náhledu LCD

potřebuješ





S Enchantingem se ti nainstalovala i celá řada kostýmů. Pro
ryché zobrazení adresáře s kostýmy použij tlačítko Kostýmy
v dialogu níže. Ne všechny kostýmy jsou ale hodné pro LCD.

Střed
a směr
kostýmu

Pokud budeš kostýmem na LCD ve svém
programu „pohybovat“, nezapomeň nastavit
střed kostýmu (+ kliknutí myší do obrázku).

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Jak na kostýmy?

Vysílání morseovkou
Po stisknutí tlačítka se z NXT kostky ozve pípnutí.
Můžeš tak vysílat zprávu morseovkou. Když budeš
chtít, můžeš ale klidně naprogramovat kostku tak,
aby ti zahrála písničku!
Po stisknutí dotykového
čidla (tlačítka)…

Jak zajistit, aby při stisknutí
dotykového čidla kostka zahrála?
Vyber paletu
a stiskni
tlačítko
, které se objeví hned
pod částí s výběrem palet (nad bloky).

Zkontroluj správné připojení čidla k portu č. 1 na NXT kostce.

naprogramuj
Program č. 3

Program č. 2

Pííííp!
… začne kostka
vydávat nějaký
zvuk.…

potřebuješ
NXT kostku s dotykovým čidlem připojeným k portu č. 1.
Ke stavbě tlačítkového robota můžeš využít návod L01.

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

Z1

 1. Kartu si vytiskni.



Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

otestuj
Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program v NXT
kostce spustí. Stiskni a pusť dotykové čidlo (Touch sensor). Co se stalo?
Postupně naprogramuj a otestuj všechny tři programy. Každý program si ulož do
samostatného souboru.

zkus vyřešit

1. Co se stane, když změníš číslo noty a dobu trvání (příštích…)?
2. Pokus se vysvětlit, jaký význam má
v programu č. 2 blok
3. V rámci bloků souvisejících se zvukem
je také blok nastav nástroj. Otestuj
tento blok v programu č. 3. Mění se nástroj?
4. Dala by se nějakým způsobem zahrát písnička? Zkus naprogramovat,
aby se po stisku dotykového čidla zahrála melodie nějaké písničky.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

připrav si

Nastav dotykové čidlo (Měří fyzický kontakt) takto
Čidlo si srozumitelně pojmenuj

Program č. 1







Dálkoměr
S využitím ultrazvukového čidla zjisti
vzdálenost nějakého předmětu.
Pokud nemáš nic po ruce, můžeš před
čidlem pohybovat svojí dlaní.
Pohybuj

rukou dopředu a dozadu.

Jak změřit vzdálenost od nějakého
předmětu či překážky?





připrav si

Vyber paletu
a stiskni
tlačítko
, které se objeví hned
pod částí s výběrem palet (nad bloky).
Nastav ultrazvukové čidlo (Měří vzdálenost) takto
Čidlo si srozumitelně pojmenuj
Zkontroluj správné připojení čidla k portu č. 4 na NXT kostce.

otestuj
Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí.
Před čidlem pohybuj nějakým předmětem nebo svojí dlaní. Co vidíš na displeji?

Ultrazvukové čidlo dokáže
změřit vzdálenost…

Jak vyrobit kartu?

potřebuješ
NXT kostku s ultrazvukovým čidlem připojeným
k portu č. 4. Ke stavbě dálkoměru můžeš využít
návod L02.

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

Z2

 1. Kartu si vytiskni.





MĚŘENÁ
VZDÁLENOST

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

zkus vyřešit
1. Jaká je nejmenší a největší naměřená hodnota?
2. Jsou nějaké vzdálenosti, ve kterých jsi nedostal(a) číselné údaje?
3. Jak to dopadne, když budeš předmět postupně natáčet tak, že jeho plocha nebude kolmo k čidlu?
4. Zkus do programu zařadit a otestovat následující dva kódy (A, B):
Nejdříve otestuj kód označený
A
písmenem A. Vlož ho hned za
blok povídej.

Před testováním kódu B
nezapomeň z programu
odstranit kód A.

B

5. Zvládneš zakreslit algoritmus upraveného programu? (viz karta č. T1)

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

naprogramuj

Hlukoměr
Se zvukovým čidlem můžeš měřit intenzitu
zvuku (hluku) – hlasitost. Jak? Postav si
„ručičkový“ hlukoměr a zjisti, jaký hluk je
kolem tebe.



Vyber paletu
a stiskni
tlačítko
, které se objeví hned
pod částí s výběrem palet (nad bloky).

připrav si

Nastav zvukové čidlo (Měří hlasitost zvuku) takto

naprogramuj

Ručička se vychýlila.

NAHLAS
potřebuješ
NXT kostku se zvukovým čidlem* připojeným
k portu č. 2. Ke stavbě multičidlového robota
můžeš využít návod L03.
(* Zvukové čidlo není ve všech NXT sadách.)

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

Z3

 1. Kartu si vytiskni.



Jak vyrobit kartu?

Jak zjistit, jestli mluvíš potichu,
nebo nahlas?

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

otestuj
Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí.
Šeptej, mluv, zpívej, křič nebo foukej na zvukové čidlo (mikrofon). Co se děje?

zkus vyřešit
1. Uprav výchozí a koncovou pozici ručičky (menší rozsah).
2. Jak odstranit zobrazování číselné hodnoty hlasitosti?
2. Zkus vymyslet, jak zařídit, aby se ručička tolik nechvěla.
3. Dala by se nějak na displeji zobrazit/nakreslit půlkruhová stupnice?
(Trochu by ti mohla pomoci karta č. T6.)

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

potichu





Taneček do čtverce
Naprogramuj robota tak, aby ti zatancoval –
jel po vyznačené dráze. Začni čtvercem a pak
můžeš přejít ke složitějším dráhám (tvarům),
které si nakreslíš.

připrav si

Vyber paletu
a stiskni
.
Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5. Nezapomeň změřit
a nastavit správné rozměry podle svého robota.

naprogramuj
Program č. 1

Program č. 2

Pokud ti funguje program č. 1, můžeš
vyzkoušet i druhý program. V něm dáváš robotovi instrukce pro pohyb v souřadnicovém
systému. Robot pak jede po jednotlivých
bodech [x, y], aniž bys mu musel dávat
samostatné příkazy k zatáčení – robot zatočí
sám tak, aby dojel na zadaný bod.

Můžeš také použít naše testovací dráhy z podložky č. 7
(třeba jen pro inspiraci).

Jak vyrobit kartu?

potřebuješ
NXT kostku se dvěma motory a koly.
Využít můžeš třeba robota z návodu
L06 – První pojízdný robot.

otestuj
Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a polož robota na místo „tance“.
Stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Tancuje robot ve čtverci? Je naprogramovaný správně? Uvědom si, že pohyb tvého
robota není nikdy 100% přesný, ale vyladěním parametrů pohonu se dá zpřesnit.
Stiskni na NXT kostce oranžové tlačítko ENTER společně s šedým EXIT – tím
program ukončíš. Následně můžeš robota zpět připojit k počítači.

zkus vyřešit

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

Z5

 1. Kartu si vytiskni.





Jak naprogramovat robota pro
jízdu po určité dráze?

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

1. Jaký další tvar nebo vzor bychom mohli pro „tanec“ použít? Vyzkoušej to.
2. Dokážeš robota naprogramovat tak, aby „tančil“ jinou rychlostí ve větším
čtverci kolem robota „tančícího“ v menším čtverci?
2. Zkus si nakreslit nějakou dráhu a naprogramovat robota tak, aby ji co nejpřesněji projel. Inspirovat se můžeš třeba naší testovací podložkou č. 7.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Nakresli/vytiskni si dráhu





Reakce na náraz
Při samostatném pohybu musí být robot schopen
reagovat na různé překážky. Jednou z možností je
využít dotykové čidlo. Jak ale zařídit, aby tvůj robot při
kolizi s překážkou (při nárazu) zastavil?

Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5.

připrav si

Nezapomeň změřit a nastavit správné rozměry podle svého robota.

Dotykové čidlo připoj na port č. 1 a pojmenuj ho naraznik.
Více o připojování čidel najdeš na kartě č. T2.
Program č. 1

naprogramuj

jízda přímo
proti překážce
Program č. 2

Při nárazu se dotykové čidlo stiskne.
Co se stane, když úhel 180 °
nahradíš tímto blokem?

otestuj
potřebuješ
NXT kostku se dvěma motory, koly a nárazníkem s dotykovým čidlem připojeným k portu č. 1. Využít můžeš
třeba robota z návodu L06 – První pojízdný robot, nebo
pokročilejšího robota z návodu L07 – Univerzální robot.

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.





Jak zjistit, jestli tvůj robot
nenarazil do překážky?

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a polož robota na testovací místo.
Stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Program č. 1: Robot pojede, dokud na něco nenarazí. Otoč ho a znovu stiskni
tlačítko ENTER. Robot opět pojede až do dalšího nárazu na překážku.
Potom otestuj program č. 2. Co je v něm jinak?

zkus vyřešit

1. Dokážeš robota naprogramovat tak, aby při nárazu řekl: „Au, můj nos!“?
Podívej se na kartu č. T6, tam najdeš, jak na to.
2. Zvládneš na displeji zobrazit oči, které se při nárazu zavřou (karta T7)?
3. Mohl by tvůj robot fungovat jako „průzkumník pokoje“? Zkus ho tak naprogramovat. Dobrým základem pro tebe může být program č. 2.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Dotykové čidlo musí být v takové poloze,
aby zachytilo náraz.





Nějaký další tanec?
Co třeba mexická vlna :-)

Mexická vlna
Tady to chce mít co nejvíce robotů – všichni roboti
stojí na začátku v jedné řadě vedle sebe. Po hlasitém
příkazu „Jeď!“, se každý robot v řadě postupně
rozjede: dopředu, dozadu, dopředu.



NXT kostku se dvěma motory, koly a zvukovým čidlem*
připojeným k portu č. 2. (* Zvukové čidlo není ve všech
NXT sadách.) Využít můžeš třeba robota z návodu
L06 – První pojízdný robot.

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

Nezapomeň změřit a nastavit správné rozměry podle svého robota.

Zvukové čidlo připoj k portu č. 2
a pojmenuj ho zvukove cidlo.

Více o připojování čidel najdeš na kartě č. T2.

naprogramuj






potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

připrav si









čára
START

Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

otestuj
Nejlepší je mít několik robotů v řadě vedle sebe. Zpoždění každého robota
je o několik sekund větší než u předchozího robota – tím vznikne efekt vlny.
Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a postav roboty na startovní čáru.
Mexickou vlnu odstartují všichni pokřikem: „Jeď!“

zkus vyřešit
1. Dokážeš vymyslet jinou choreografii* pro „tanec“ více robotů?
(*Choreografie je umělecká činnost vytváření koncepce nebo kompozice nějakého tanečního díla, tanečního projevu formou tance nebo baletu.)

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Start každého robota je o něco
zpožděný – vznikne efekt vlny.

 30 cm dopředu
 60 cm dozadu
 30 cm dopředu





Nesmělý robot
Robot tě sleduje a chce se od tebe držet v určité
vzdálenosti. Nechce být ani bízko ani daleko.
Trochu to připomíná situaci na silnici, kde je velký
provoz – řidiči by měli od vozidla před
sebou udržovat ideální vzdálenost. Proč?





Jak zastavit a držet se v té
správné vzdálenosti?
Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5.

připrav si

Nezapomeň změřit a nastavit správné rozměry podle svého robota.

Ultrazvukové čidlo připoj k portu č. 4
a pojmenuj ho dalkomer.

Více o připojování čidel najdeš na kartě č. T2.



Daleko!

naprogramuj

Blízko!
< 30 cm



Tak
akorát!
potřebuješ

NXT kostku se dvěma motory, koly a ultrazvukovým
čidlem (namířeným dopředu) připojeným k portu č. 4.
Využít můžeš třeba robota z návodu L06 – První pojízdný robot nebo L07 – Univerzální robot.

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.







v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

otestuj
Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a polož robota na místo, kde budeš
provádět test. Stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Zkus se k robotovi přiblížit a potom od něj vzdálit. Co robot dělá? Sleduje tě?
Chová se „nesměle“, nebo dojede až k tobě? Zastaví vždy na stejném místě?

zkus vyřešit
1. Zvládneš naprogramovat robota tak, aby dokázal navíc zatáčet
a nejezdil pouze dopředu a dozadu?
2. Co bude dělat více takovýchto robotů spuštěných pohromadě?
3. Nakresli robotovi tvář, nauč ho mluvit a měnit výraz obličeje.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

> 70 cm

Černá nebo bílá?
NXT světelným čidlem (popř. čidlem barev) je možné
změřit, kolik světla na čidlo svítí. Naměřená hodnota je
k dispozici jako tzv. jas. Protože čidlo může svítit, dá se
nasměrovat na nějakou podložku a zjišťovat, kolik světla se
odrazilo – černá barva odráží méně světla než bílá barva.





Co vlastně měří světelné čidlo
(popř. čidlo barev)?
Nastav světelné čidlo – NXT světelné čidlo
(popř. čidlo barev – NXT čidlo barev).
Vyber to čidlo, které máš k dispozici.

připrav si

NXT čidlo barev umí navíc rozpoznávat
barvy. Tuto vlastnost teď nepoužijeme.

NXT kostku se světelným čidlem nebo čidlem barev
připojeným k portu č. 3.
Pro testování můžeš použít originální podložku od Lega
nebo si vytiskni naše testovací podložky č. 1 a 2.

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.





potřebuješ

otestuj
Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Pomalu přesuň čidlo nad různé barvy, bílou a odstíny
šedé až černou. Dej čidlo blíž k podložce a dál od podložky. Zamiř na nějaký
zdroj světla. Co se stane?

zkus vyřešit
1. Co se stane, když do programu přidáš autokalibrační bloky?
2. Zkus nakreslit graf jako bílou čáru na černém pozadí.
3. Vyzkoušej měnit barvu, kterou čidlo svítí (lze pouze u čidla barev).

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

naprogramuj

Sleduj tu čáru!
Naprogramuj svého robota tak, aby
sledoval čáru (jezdil po ní kolem dokola).





Dokáže tvůj robot pomocí
světelného čidla sledovat čáru?
Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5.
Nastav světelné čidlo – NXT světelné čidlo
(popř. čidlo barev – NXT čidlo barev).
Vyber to čidlo, které máš k dispozici.

připrav si

NXT čidlo barev umí navíc rozpoznávat
barvy. Tuto vlastnost teď nepoužijeme.

K testování můžeš použít některou z originálních LEGO testovacích podložek, nebo naši
malou testovací podložku č. 9B.
Pokračovat můžeš třeba na našich soutěžních
podložkách č. 8, 9, 10. Dráhu si můžeš také
snadno vyrobit, třeba nalepením černé elektrikářské pásky na světlou plochu (stůl).

potřebuješ
NXT kostku se světelným čidlem nebo čidlem barev
připojeným k portu č. 3. Využít můžeš třeba robota
z návodu L07 – Univerzální robot (na obrázku).

Jak vyrobit kartu?

Když přidáš k jakémukoli svému programu
tento kód, můžeš pak program kdykoli
ukončit stiskem šedého tlačítka EXIT.

otestuj

Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a polož robota tak, aby čidlo
směřovalo na černou čáru. Stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Program ukončíš stiskem šedého tlačítka EXIT.

zkus vyřešit

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.





Pokud má tvůj robot se sledováním čáry
problémy, zkus upravit tyto hodnoty.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

1. Co se stane, když v programu pozměníš číselné hodnoty?
Změní se tím něco na sledování čáry?
2. Mohli bychom podobným způsobem sledovat okraj stolu?
3. Jaké je asi nejlepší místo pro připevnění čidla na robota?
4. Co využít současně více čidel světla (druhé a třetí čidlo)? Bylo by to výhodné?
5. Udělej robotovi oči, které se budou dívat směrem, kterým zatáčí.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

naprogramuj

Lokátor
Naprogramuj svého robota tak, aby
se otočil za blízkým předmětem.

Nastav diferenciální pohon podle návodu na kartě č. T5.

připrav si

Nezapomeň změřit a nastavit správné rozměry podle svého robota.

Více o připojování čidel najdeš na kartě č. T2.

naprogramuj

?

otestuj

potřebuješ
NXT kostku se dvěma motory, koly a ultrazvukovým
čidlem (namířeným dopředu) připojeným k portu č. 4.
Využít můžeš třeba robota z návodu
L07 – Univerzální robot.

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.



Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí. Odpoj USB kabel a polož robota na místo, kde budeš
provádět test. Stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Umísti před robota nějakou překážku. Najde ji robot při otáčení?
Otočí se za překážkou, i když ji posuneš na jiné místo?

zkus vyřešit

1. Vysvětli, jak program funguje.
2. Jak by se dala využít dvě ultrazvuková čidla?
3. Můžeš naprogramovat robota tak, aby nereagoval na stěny místnosti
(a současně ignoroval vše, co je moc daleko)?
4. Zkus program změnit tak, aby robot nejdříve proskenoval celý kruh
a pak se otočil k předmětu, co je nejbíž?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Dokáže tvůj robot najít nejbližší
předmět a otočit se k němu?

Ultrazvukové čidlo připoj k portu č. 4
a pojmenuj ho dalkomer.

Najde robot předmět
a zůstane k němu
otočený?







Sumo (A)

Jak naprogramovat komplexní
chování Sumo-robota?
Rozvaha

připrav si
... jako na kartě č. T5.
... nastav ultrazvukové
čidlo a čidlo světla/barev
(více karta č. T2).

NXT kostku se dvěma motory, koly
a ultrazvukovým čidlem (namířeným dopředu)
a čidlo světla (nebo barev).

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Pro Sprite1 připrav sadu kostýmů tak,
aby se na displeji dalo zobrazovat:
ODPOČET, BLOUMÁNÍ, ÚTOK, ÚSTUP,
ČEKÁM stiskni START.
V editoru kostýmů použij nástroj pro
text a zvol velká tučná písmena.

Vytvoř si proměnné:
„pristi akce“,
„vidim nepritele“,
„vidim hranici“.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

potřebuješ





1. Pokud robot nevidí
protivníka, jezdí kolem
dokola (bloumá).
2. Důležité je, že robot
nesmí ring opustit – když
uvidí hranici, musí se vrátit
tak, aby zůstal v ringu.
3. Když před sebou uvidí
protivníka, zaútočí na něj
s cílem vytlačit ho z ringu.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Vytlač protivníka z ringu!

Jak vyrobit kartu?









Sumo (B)

Programujeme Sumo
naprogramuj
ZAČÁTEK

opakování rozvahy

naprogramuj
POKRAČOVÁNÍ

Připrav si bloky Utok, Ustup, Bloumani a Start.















Jak vyrobit kartu?

otestuj

Stiskni tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až se tvůj program
v NXT kostce spustí.
Odpoj USB kabel a polož robota do ringu.
Když jsi připraven, stiskni oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.

zkus vyřešit

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.









v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

1. Můžeš nějak jednoduše změnit chování robota?
2. Dokážeš způsoby chování robota rozšířit tak, aby měl větší šanci na
vítězství?
3. Dali by se tímto způsobem programovat i jiní roboti (vykonávající
nějakou jinou činnost)?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.








Jak zobrazovat na displeji
ubíhající čas (stopky)?

Měření času

Připrav si NXT kostku, nic dalšího teď nemusíš připojovat :-) připrav si

Z naší NXT kostky uděláme stopky
s postupným zaznamenáváním
časových údajů na displeji.
Kde se to Talekovi a Saje bude hodit?

(Postup připojení dotykového čidla je popsán na základní Enchanting kartě č. Z1)

naprogramuj

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.
1. Je viditelný použitý „kostým“?
2. Na kostce stiskni oranžové
tlačítko ENTER a sleduj, co všechno
se stalo. Je viditelný kostým?
3. Běží na displeji stopky?
4. Ve kterém místě stopky jsou?

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

J1

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Tentokrát budeš potřebovat do začátku jen NXT
kostku. Pro poslední rozšiřující úkol se bude
hodit dotykové čidlo.

zkus vyřešit
1. Co přesně dělají výše uvedené bloky?
2. Čím se liší blok „povídej“ od bloku „vytiskni“?
3. Co se stane, když vynecháš blok „zaokrouhli“?
3. V jakých jednotkách se čas na stopkách zobrazuje? Zvládneš přepočet
na hodiny.minuty:sekundy?
4. Připoj ke kostce dotykové čidlo a naprogramuj ho tak, aby se při jeho
stisknutí zaznamenal na displeji aktuální čas na stopkách.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

… se na displeji začne
něco dít…





otestuj



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Po stisknutí oranžového
tlačítka ENTER…

Jak zobrazovat na displeji
nějaký text?

Text na displeji

Připrav si NXT kostku s připojeným dotykovým čidlem.

I když není kostým
vidět, může „povídat“.

(Postup je popsán na základní Enchanting kartě č. Z1)
Program č. 1

Program č. 2

zkus vyřešit

Zapamatuj si

1. Zkus přidat druhé tlačítko a naStiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
programuj ho tak, aby se při jeho
program spustí.
stisknutí na displej vytisklo „HOJA“.
Oba programy čekají na stisk oranžového
2. Najdi a odstraň z programu něco,
tlačítka ENTER na těle kostky. Začne se po
co je tam zbytečné (je to tam navíc).
stisku ENTERu něco na displeji dít?
3. Uprav kód tak, aby po uvolnění
tlačítka nebyl displej přepisován novými prázdnými řádky.
4. Najdi a vyzkoušej blok, kterým je možné celý display jednoduše smazat.

Pro blok
platí: Na LCD se text píše do rámečku a pouze v jednom řádku (více řádků takto nelze zapsat). Na celý řádek se vejde maximálně
15 znaků (písmen, číslic, …). Záleží na pozici kostýmu, kde se text zobrazí.

Jak vyrobit kartu?

potřebuješ
Budeš potřebovat NXT kostku s připojeným
dotykovým čidlem (tlačítkem).

J2

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Program č. 2
© tomáš feltl

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

otestuj

Program č. 1

Pro blok
platí: Na LCD můžeš zobrazit maximálně 8 řádků
textu. Na každý řádek můžeš zapsat nanejvýš 16 znaků (písmen, číslic, …).

Enchanting + JAOS

naprogramuj

1. Zkus změnit směr pohybu kostýmu –> doleva, nahoru, dolů. Dalo by se
kostýmem pohybovat i uhlopříčně?
2. Zjisti, jestli se dají v bloku „povídej“ používat české znaky jako š, č, ř, ž, …
3. Uprav kód tak, aby se pozice zobrazovala pouze jako celé číslo.
4. Je v rámci „Pohybu“ nějaký blok, který by zaručil, že kostým nevyjede mimo
displej?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

Kostým můžeme po
LCD posunovat.





Kostým je možné
změnit nebo
schovat.

připrav si



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Víme, že se nám na LCD displeji zobrazuje obrázek
robota. Na kartě č. J1 jsme také zkoumali, jak se
liší bloky „povídej“ a „vytiskni“. Teď se na některé
možnosti LCD displeje podíváme ještě jednou.
Přednastavený
obrázek robota
(říká se mu kostým).





Jak zaznamenat pohyb
formou grafu?

Vzdálenost a graf

Připrav si NXT kostku s dotykovým a ultrazvukovým čidlem.

Už víme, že na LCD displeji se dá zobrazovat
kostým a text (textové řetězce). Na displeji ale
můžeme také kreslit. Můžeme si nakreslit třeba graf!
Nejdříve si ukážeme, co na našem grafu bude...

naprogramuj

Stiskni tlačítko a počkej, až se
tvůj program spustí.

vzdálenost
od zdi

Před sebou
držíš kostku
s čidlem .

30

29

0

to jsi ty :-)

Choď
dopředu
a dozadu.

-50

23

50

0

-10
bod
-10,-10

bod
29,23

-10

-30

Šířka displeje je 100 bodů, výška
60 bodů. Bod 0,0 je ale uprostřed!

Svým pohybem nakresli

potřebuješ
Budeš potřebovat NXT kostku s připojeným dotykovým čidlem (tlačítkem) a ultrazvukovým čidlem.

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

J3

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Až budeš s experimentem hotov(a), překresli si grafy do poznámkového
bloku a popiš jejich části (kde jsi byl(a) nejblíže zdi a kde nejdále, kde je
vidět, že jsi se pohyboval(a) dopředu, kde dozadu, kde jsi zrychloval(a)
a kde zpomaloval(a), kde jsi stál(a) na místě). Přidej stupnici osy y.

1. Odhadneš, jak dlouho trvá,
než se celý graf nakreslí?
2. Pokus se vykreslování grafu
zpomalit tak, aby se graf
vykreslil za 50 s nebo 100 s.
3. Proč musíme hodnoty
vzdá-lenosti před zobrazením
na displeji převést z rozsahu
[1,180] na rozsah [−30, 30]?
4. Uprav program tak, aby se
při kreslení grafu zobrazovala
aktuální hodnota vzdálenosti.
5. Vzdálenost je zatím
zobrazována v jednotkách cm.
Zvládněš upravit program pro
přepočet na mm a potom i m?
6. Zkus navrhnout, jak by se dal
program upravit, aby vypočítal
tvoji okamžitou rychlost.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

Kde je na displeji bod nula?
Kolik bodů se na displej vejde?

© tomáš feltl

Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Ještě k displeji

pohled shora
zeď

zkus vyřešit

x

Takto běží čas.





Postav se proti zdi (nebo proti
jiné pevné překážce) a proveď
experiment podle schématu. Záznam
vzdálenosti do grafu spustíš stisknutím
dotykového čidla (tlačítka).

Záznam změny
vzdálenosti v čase.
Takto se mění vzdálenost.

0

otestuj



Na začátku
je čas nula.

připrav si

(Postup je popsán na základní Enchanting kartě č. Z1 a kartě č. Z2)

Náš graf má osu x a y.
Na ose y je vzdálenost a na ose x je čas

y





Jak vyhledat „minu“ pomocí
světelného čidla?

Hledání „min“

Připrav si NXT kostku se světelným čidlem.

Někdo na naší cestě skryl miny. Náš robot je musí
všechny najít a zneškodnit! Použijeme k tomu další
čidlo – tentokrát světelné (popř. čidlo barev, které
může pracovat i v režimu světelného čidla).

Nastav čidlo barev – Color sensor
(popř. světelné čidlo – Light sensor).
Vyber ten, který máš k dispozici
(v sadě NXT 2 je čidlo barev,
v sadě NXT 1 a Edu je pouze
čidlo světelné).

Budeš potřebovat NXT kostku s připojeným
světelným čidlem nebo čidlem barev. Využít můžeš multičidlového robota z návodu L03.

Jak vyrobit kartu?

J4

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

Různé testovací podložky získáš na našich stránkách v PDF formátu.

zkus vyřešit

1. Jaká je hodnota jasu nad bílým
papírem? Záleží na vzdálenosti
čidla nad papírem?
2. Uprav program tak, aby pípal nad
bílou plochou a ne nad plochou
černou nebo šedou.
3. Rozšíříš program tak, aby nad
různě tmavými políčky pípal různě
rychle?
4. Mohl by robot počítat, kolik políček (min) již čidlem přejel(a)?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

potřebuješ

© tomáš feltl

Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Testovací podložky

Minu představuje tmavé políčko.

Namiř čidlo na připravenou testovací
podložku. Přejížděj různé světlé a tmavé
obrazce (začni na podložce č. 1). Sleduj
přitom, jak čidlo reaguje. Co se stane, když
k podložce čidlo přiblížíš/vzdálíš? Detekuje
tvůj robot na podložce č. 4 všechny „miny“,
nebo budeš muset kód dodatečně upravit?



POZOR! Pokud máš čidlo barev,
odstraň z programu blok čekej.

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

otestuj
Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Ostatní čidla
můžeme
odpojit.





naprogramuj

Enchanting + JAOS

připrav si

(Postup je popsán na základní Enchanting kartě č. Z9, to je ještě daleko, tak si ho uvedeme i zde :-)))

Použijeme našeho univerázlního testovacího
robota, kterého budeme po podložce posunovat
zatím jen rukou.

Světelné čidlo
skloníme směrem
dolů k podložce.





Jak si postavit světelnou závoru
neboli fotobránu?

Světelná závora

Připrav si NXT kostku se světelným čidlem (nebo č. barev).

připrav si

(Postup je popsán na kartě č. J4.) Vhodné je postavit si také stojánek na baterku (laserové ukazovátko), který se bude dát výškově nastavit.

naprogramuj

otestuj

POZOR! POZOR! POZOR!

Stiskni tlačítko a počkej,
až se tvůj program spustí.

Pokud budeš používat laserové ukazovátko, nebo jiný
laserový zdroj světla, nikdy
jím nesviť přímo do očí a
nikdy nemiř na ostatní!
Světlo je velice intenzivní a
může nenávratně poškodit
zrak (sítnici v oku)!

Nejdříve musíš provést
kalibraci. Kalibrací nastavíš čidlo tak, aby na světlo
správně reagovalo. Namiř
světelný zdroj na čidlo
a vstup do jeho dráhy, abys
ho přerušil(a). Pokračuj
klávesou ENTER.

zkus vyřešit
laserové ukazovátko
nebo baterka
Přerušení paprsku
světla vetřelcem je
dobře viditelné.

potřebuješ

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.



Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT kostku s připojeným světelným čidlem nebo čidlem barev (v případě NXT 2)
a k tomu baterku nebo laserové ukazovátko.

Nově jsou tu použity „komentáře kódu“. Jde o poznámky a popisky programátora, které
slouží k lepší orientaci v kódu. Když se pak za čas na kód podíváš, bude ti jasné, co a jak jsi
naprogramoval. V Enchantingu přidáš komentář snadno: klikneš na prázdnou plochu pravým
tlač. myši > přidat komentář > napíšeš komentář a přesunutím lístek s komentářem přichytíš
k určitému bloku kódu.

1. Vyzkoušej komentování
kódu ve svém programu.
2. Poprvé jsme použili
něco, co se označuje
jako proměnná. K čemu
je to dobré? Co všechno
by mohla proměnná
obsahovat?
3. Uveď alespoň tři
zařízení, u nichž si myslíš,
že se musí kalibrovat. Zjisti
o kalibraci něco více.
4. Zkus upravit
program tak, aby navíc
zaznamenával počet
průchodů. Počet vypiš
na LCD.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

Světlo dopadá
přímo na čidlo.



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Různé propracované bezpečnostní systémy detekující průchod osob známe z filmů nebo domácích
zabezpečovacích systémů. Jeden takový systém,
využívající světlo, si můžeme snadno postavit.











Jak používat motory
a ta ozubená kolečka?

Motory a převody

Připrav si NXT kostku s motory a převody podle
stavebního návodu L04.

Pro pohon robota se často používají motory. Někdy nám
nevyhovují otáčky motoru, nebo bychom potřebovali silnější motor. Řešením může být vhodný převod. Převod se
dá charakterizovat tzv. převodovým poměrem.

připrav si

Nastav motory podle obrázku

kolečko hnané motorem

naprogramuj

otestuj

=

1:1

?

1:3:1

9:3:5

zkus vyřešit

Proč kombinovat různá ozubená kolečka? Můžeme tím dosáhnout zajímavých věcí, např.:
1. pomalejší otáčky, ale větší sílu,
2. rychlejší otáčky, ale menší sílu,
3. obrácení směru otáčení.
převodový poměr je 36 : 12

=> po vydělení 3 : 1

počet zubů:

40

36

24

20

16

12

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

J6

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT kostku s připojenými motory
(porty B a C) a postaveného testovacího robota >>

1. Vyzkoušej regulaci otáček
motorů. Co se stane, když nastavíš
rychlost jako záporné číslo?
2. Uprav kód tak, aby se na
začátku začal levý motor otáčet
dopředu a pravý dozadu.
3. Přidej do kódu podmínku, která
umožní tlačítkem ENTER motory
dočasně zastavit.
4. Otestuj, jaký je rozdíl při
zastavení motoru pomocí
„zabrždění“ a „volného doběhu“.
5. Zamysli se nad tím, zda by
se programový kód nedal
zjednodušit (se zachováním
stávající funkčnosti).

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

=

3:1





1:3

Spusť motory stiskem oranžového tlačítka
ENTER. Sleduj rychlost otáček jednotlivých
částí. Jaký je hlavní rozdíl mezi převody na
pravém a levém motoru?



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Můžeme z motorů získat výstupní
hodnoty podobně jako z čidel?

Motory jako čidla?

Připrav si NXT kostku s motory jako ovladači podle
stavebního návodu L05.

Motory slouží většinou k pohonu. Naše NXT servomotory toho ale dovedou mnohem více! Mají v sobě zabudovaný rotační senzor, který umožňuje zjistit aktuální úhel
natočení motoru. Dají se tedy využít také jako čidla.

Nastav motory podle obrázku

otor C
pravý m

naprogramuj

otestuj
Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.
Po spuštění programu pokračuj tlačítkem
ENTER. Potom zkus otáčet pravým a levým
ovladačem. Co se stane, když zmáčkneš
při kreslení tlačítko ENTER?

zkus vyřešit

PRAVÝ OVLADAČ
(pohyb doleva a doprava)

potřebuješ

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT kostku s připojenými motory
(porty B a C) a postaveného testovacího robota >>

vyzkoušej nakreslit
1.

2.

3.

1. Zkus nakreslit obrázky, které
jsou dole v části „Vyzkoušej nakreslit“. Do svého poznámkového
bloku navrhni nějaké další – pak je
zkus nakreslit. Šlo vše nakreslit?
2. Co se stane, když z programu
odstraníš blok „zastav…“ pro „pravý ovladač“?
3. Pokus se nějakým způsobem
zvýšit citlivost ovladačů (aby s nimi
nebylo nutné tolik točit).
5. Uprav program tak, aby se při
otáčení pravým ovladačem automaticky otáčel i ovladač levý.
6. Naprogramuj tlačítka šipek ke
zvednutí a položení pera v průběhu kreslení.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

LEVÝ OVLADAČ
(pohyb nahoru a dolů)





připrav si



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

levý moto
rB





Mohl by náš robot něco nakreslit?
Začneme třeba hvězdou…

Naučíme robota kreslit





připrav si

Postav si jezdicího robota, např. podle stavebního návodu L07.
Pohon nastav obdobně jako na základní Enchanting kartě č. T5.

Už umíš s robotem docela slušně jezdit. Co kdybys to využil k nakreslení nějakého obrázku. Že to nejde? Ale ano!
Stačí přece upevnit na robota fixu nebo tužku a nechat
robota jezdit po větším papíru (třeba balicím).

Pozor! Parametry nastav podle svého robota. Především rozchod kol a průměr kola je kritický.

naprogramuj

otestuj

zkus vyřešit

potřebuješ

Zkus přidat

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT jezdicího robota s držákem na
fixu/tužku, třeba toho ze stavebního návodu č. L07.

1. Zkus program upravit pro kresbu jiných obrázků (můžeš třeba
nakreslit vícecípou hvězdu nebo
domeček :-)).
2. Na naznačená místa zařaď další
bloky. Spusť robota a sleduj dění
na LCD. Je na LCD nyní něco navíc?
3. Původní kód programu (bez
bloků z úkolu č. 2) doplň kódem
z části „Zkus přidat“. Vůbec nevadí,
že máš nyní v podstatě programy
dva – kód poběží současně.
Zkus vysvětlit, co bude nový kód
dělat. Pak celý program spusť a sleduj, co se děje na LCD. Je výsledek
stejný jako v případě úkolu č. 2?
4. Zjisti, jak se v IT oblasti nazývá
vlastnost, která umožňuje vykonávat více úkonů najednou, třeba
současně spustit dva programy.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

Pro co nejlepší výsledek
musí být hrot fixy přesně uprostřed v ose kol!





Po spuštění programu postav robota
doprostřed papíru. Zkontroluj, zda se
hrot fixy papíru dobře dotýká, a pokračuj
tlačítkem ENTER. Nakreslil robot hvězdu?



Pokud budeš tyto materiály používat, uhraď prosím částku 89 Kč.
Více najdeš na straně č. 1 nebo na www.tfsoft.cz/lego_mindstorms.

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.

Může si robot při jízdě „pokládat“
drobečky a pak se po nich vrátit?

Robotický Jeníček

Postav si jezdicího robota, např. podle stavebního návodu L07. připrav si
Pohon nastav obdobně jako na základní Enchanting kartě č. T5.

Určitě znáš pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Jeníček
použil pro návrat domů zajímavou navigační techniku –
jako značky odhazoval kousky chleba. Bohužel, kousky
chleba na cestě nevydržely dlouho… Jak dopadne robot?

Pozor! Parametry nastav podle svého robota. Především rozchod kol a průměr kola je kritický.

Pro „drobečky“ si vytvoříme speciální
typ proměnné – pole (v Enchantingu se
nazývá seznam). Jeden seznam pojmenuj
pozice_x a druhý pozice_y.
Dál si vytvoř dvě normální proměnné
nazvané pocet_drobecku a i.

Robot končí
druhý pokus.

Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj
program spustí.
Po spuštění programu postav robota
doprostřed stolu a pokračuj tlačítkem
ENTER. Kam robot zamířil? Dokázal se
nakonec tvůj robot vrátit zpět „domů“?

zkus vyřešit

DRUHÝ POKUS
Je vidět, že se Jeníček nevracel úplně
přesně. Chtělo by to vyladit nastavení
POHONU. Nebo je problém jinde?

potřebuješ

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT jezdicího robota, třeba toho
ze stavebního návodu č. L07.

1. Uprav program k jízdě na delší
vzdálenosti. Postav robota dopro
střed místnosti a pozoruj, zda se
chová tak, jak jsi předpokládal(a).
2. Zvyš počet „drobečků“ a otestuj robota. Ovlivnilo to přesnost
návratu robota „domů“?
2. Změň program tak, aby se robot
mohl libovolně otočit v celém kruhu a ne pouze v rozmezí −90 °, +90 °.
3. Připrav si větší plochu z papíru
(na zem, na stůl, …), vhodný je
např. balicí papír. Upevni na robota
fixu tak, aby při jízdě kreslila dráhu
robota. Spusť robota a sleduj
nakreslenou dráhu. Jede robot
naprosto přesně, nebo dochází
při návratu k odchylkám? Pokud
ano, čím by mohla být odchylka
způsobena?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

PRVNÍ POKUS





naprogramuj

celá náhodná cesta
k Ježibabě (první pokus)

otestuj
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Start a cíl prvního
pokusu – tady je
Jeníček DOMA.

Jak vyrobit kartu?









Samostatné řízení motorů při
sledování čáry

Sledování čáry jinak…

připrav si

Postav si jezdicího robota, např. podle stavebního návodu L07.
Na robota připevni světelné čidlo/čidlo barev a nastav ho jako na kartě č. J4
Motory nastav obdobně jako na kartě č. J6.

Oblíbeným úkolem pro robota se světelným čidlem (nebo
s čidlem barev) je sledování čáry. Sledování čáry je řešeno
na základní kartě č. Z10 pomocí bloků pohonu. Co zkusit
to tak, že budeš jednotlivé motory řídit přímo?

naprogramuj

otestuj
Stiskni tlačítko a počkej, až se tvůj program spustí.
Po spuštění programu postav robota na dráhu s čárou tak, aby senzor mířil na světlou
plochu mimo čáru. Pokračuj tlačítkem ENTER – spustí se kalibrace světelného čidla. Robota
lehce přizvedni a čidlem přejeď napříč přes černou čáru. Pak nech robota stát tak, aby
čidlo zůstalo kousek od čáry. Kalibraci ukončíš opakovaným stiskem ENTERu. Poté se robot
rozjede a bude sledovat čáru.

Jak vyrobit kartu?

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

J10

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Budeš potřebovat NXT jezdicího robota s připojeným
světelným čidlem směřujícím dolů na podložku.

zkus vyřešit
1. Porovnej toto řešení s řešením na Enchanting kartě č. Z10. Vyzkoušej
program na oválné i klikaté dráze. Které řešení ti přijde lepší? Proč?
2. Zkus upravit kód programu tak, aby robot jel rychleji.
3. Uprav kód tak, aby umožňoval volbu rychlosti pomocí šipek na kostce.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

potřebuješ





K testování můžeš použít některou z originálních LEGO testovacích podložek, nebo naši
malou testovací podložku č. 9B.
Pokračovat můžeš třeba na našich soutěžních
podložkách č. 8, 9, 10. Dráhu si můžeš také
snadno vyrobit, třeba nalepením černé elektrikářské pásky na světlou plochu (stůl).
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ukázka: soutěžní podložka č. 9

Dálkově ovládaný
robot I.

Můžeme svého robota ovládat
na dálku z tabletu/mobilu?
Postav si jezdicího robota, např. podle stavebního
návodu L07. Přidej k robotovi světelné čidlo jako
u sledování čáry (směřuje dolů).
Na tablet/mobil s OS Android si nainstaluj
aplikaci: NXT Remote by iCount

Díky Bluetooth rozhraní, které NXT kostka obsahuje,
můžeme s naším robotem bezdrátově komunikovat. Stačí
k tomu nějaké zařízení, které Bluetooth komunikaci podporuje: notebook, tablet, chytrý telefon, … a odpovídající SW.

To ale není vše… v robotovi můžes spustit nějaký program a současně
k řízení robota používat NXT Remote iCount!

připojování

NXT Remote by iCount

naprogramuj

a můžeš jet!

START
CÍL

Stiskni tlačítko a počkej, až se
tvůj program spustí.
Zjisti hodnotu jasu nad černou čárou. Možná
budeš muset upravit hodnotu v podmínce!
Po spuštění programu postav
robota na start a pokračuj tlačítkem
ENTER. Připoj se k robotovi
s tabletem. Ten, kdo bude měřit čas
(časomíra), odstartuje závod – na
jeho pokyn s robotem vyrazíš na
trať a pokusíš se ji co nejrychleji
projet. Pokaždé, když z trati
vyjedeš (trať je ohraničena černou
čárou), započítá se ti automaticky
penalizace. Jakmile dojedeš do cíle,
stiskni na NXT kostce tlačítko EXIT.
Na LCD se vypíše tvá penalizace,
kterou nahlásíš „časomíře“ (výsledek je
penalizace × 5 plus dosažený čas v sekundách).

potřebuješ
Budeš potřebovat NXT jezdicího robota s připojeným světelným čidlem směřujícím dolů a SW k ovládání robota.

Enchanting + JAOS
http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti
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 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

1. Uprav program tak, aby obsahoval také měření času. Použij
k tomu opět světelné čidlo
nebo čidlo barev (na podložce
jsou připravené barevné čáry
na startu i v cíli).
2. Zkus program upravit tak,
aby se na LCD objevil rovnou
výsledek (čas se započítanou
penalizací).
3. Jak jinak by se dala automaticky měřit doba, za kterou
s robotem dráhu projedeš?

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

testovací podložka č. 12

Jak vyrobit kartu?

otestuj

zkus vyřešit

© tomáš feltl
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připojeno

nastavení
motorů
C, B

... nebo s využitím
náklonu tabletu





žádné připojení

– Na NXT kostce zapni v menu Bluetooth.
– Bluetooth musíš zapnout i na tabletu/mobilu.
– Tablet/mobil spáruj s kostkou (kód na kostce je „1234“).
– Pak už můžeš spustit NXT Remote iCount, vybrat spárovanou kostku
a projet se se svým robotem tak, že prstem posunuješ ovladač.
– Pokud robot nejezdí podle očekávání, přejdi v NXT Remote iCount
do nastavení a změň nastavení motorů podle tvého robota (C, B).

připrav si



výběr
spárované
NXT kostky

ovládání robota
prstem ...





Jeden ze způsobů, jak najít
cestu z vězení...

Útěk z Alkatrazu

připrav si

Postav si jezdicího robota, např. podle stavebního návodu L07.
Na robota připevni ultrazvukové čidlo a nastav ho jako na kartě č. Z8.
Motory nastav obdobně jako na kartě č. J6.

Tvůj robot byl zajat a uvězněn v cele s jediným vstupem.
Dveře se každý den na tři minuty otevřou a je možné
uniknout. Musíš ale robota naprogramovat tak, aby
v uvedeném čase našel východ a vyjel z místnosti.

naprogramuj

Zkus robota spustit stejným
způsobem ze dvou různých
míst cely. Stihl tvůj robot najít
východ v časovém limitu ve
všech případech? Nenarazí
někdy robot do stěny cely?

Dveře se otevřou
jen na 3 minuty.
Jedno z možných řešení rozšíření
o přední nárazník v rámci
univerzálního robota L07.

zkus vyřešit

http://enchanting.robotclub.ab.ca
http://policka.evangnet.cz/roboti

J12

 1. Kartu si vytiskni.

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

© tomáš feltl

Enchanting + JAOS

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.

© tomáš feltl

potřebuješ

Budeš potřebovat NXT jezdicího robota s připojeným
ultrazvukovým čidlem a celu (třeba z papírových krabic).
Pro jeden z úkolů si připrav také dotykové čidlo.

1. Vpředu na robota připevni dotykové čidlo tak,
aby bylo stisknuto při nárazu robota do stěny cely.
2. Uprav program tak, aby používal i nově připojené dotykové čidlo. Jedno
z možných řešení je naznačeno tečkovanou čárou přímo v kódu.
3. Uprav program tak, aby bylo hledání východu výrazně rychlejší. Velice
dobrou inspirací pro tebe může být kód na kartě č. Z11. Porovnej dosažené
časy. O kolik se ti podařilo hledání východu z cely zkrátit?
4. Zatím jsme uvažovali náhodnou pozici robota v cele. Nyní si označ pozici,
která je podle tebe nejhorší. Zkus naprogramovat útěk robota z této pozice.
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Po spuštění programu postav
robota na libovolné místo do
cely. Pokračuj tlačítkem ENTER.
Robot začne po cele jezdit
a hledat východ. Současně měř
čas – na nalezení východu má
tvůj robot jen 3 minuty!

Z jakékoli pozice
musí robot rychle
najít cestu ven…





otestuj
Stiskni tlačítko a počkej, až
se tvůj program spustí.

Černý proužek u východu
můžeš použít
k autodetekci
úniku z cely.

Jak vyrobit kartu?







 1. Kartu si vytiskni.



Jak vyrobit kartu?

1

v. 1.3

2. Kartu uprostřed přelož.

 3. Na zadní stranu nanes lepidlo.  4. Slepenou kartu vystřihni podle naznačené čáry.
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