
Lektoři: Martin Hlinovský
Martin Šřámek
Matěj Štětka

Workshop I – Programování robotů
LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3 

část 1

Podklady poskytl Ing. Jaroslav Honců, CSc. - Jaroslav.Honcu@seznam.cz



Vítejte ve světě LEGO® MINDSTORMS® EV3!
Co všechno se dá postavit?



Toto (a jiné další) podle 
návodů, ale fantazii se, 
především při vlastních 
konstrukcích, meze 
nekladou!

Co všechno se dá postavit?

Vítejte ve světě LEGO® MINDSTORMS® EV3!



Jak na to?
Create (vytvořte): 
Postavte si robota z LEGO 
dílů, inteligentní kostky, 
motorů, senzorů a kabelů 
obsažených v sadě!

Command (ovládejte): 
Naprogramujte si robota 
v intuitivním ikonovém 
programovacím prostředí. 
Přetáhněte požadované akce 
do okna programování a 
přizpůsobte je tak, aby 
odpovídaly chování vašeho
robota!

Go (spusťte): 
Přetáhněte  
sestavený program 
do svého robota, 
spusťte jej a můžete 
si začít hrát!



LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
45544 Core Set (základní výuková sada)

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
45560 Expansion Set (rozšiřující 
konstrukční sada)

Základní seznámení s obsahem stavebnice 
LEGO®MINDSTORMS® Education EV3



Obsah:
1x řídicí jednotka (kostka EV3), 2x velký a 1x střední servomotor, 2x dotykový senzor, 
1x barevný senzor, 1x ultrazvukový senzor, 1x gyroskopický senzor, 
celkem 540 technických dílů LEGO TECHNICS 
+7x RJ12 konektorových kabelů , 1x USB kabel, 1x dobíjecí akumulátor, 1x příručka 

se stavebními návody , 2x schéma organizace uložení dílů

45544 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set
(základní výuková sada)

+ nabíjecí
adaptér



LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 
45544 Core Set (základní 
výuková sada)

2x organizační schéma 
uložení jednotlivých dílů:



Obsah:  celkem 853 technických dílů LEGO TECHNICS + 2x schéma organizace uložení dílů

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 45560  Expansion Set 
(rozšiřující konstrukční sada)



LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3  45560    
Expansion Set (rozšiřující 
konstrukční sada)

2x organizační schéma 
uložení jednotlivých dílů:



Rozměry:

USB kabel

nabíječka

Základní seznámení s prvky stavebnice LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 (kostka, motory, senzory, kabely, konstrukční prvky)



UPOZORNĚNÍ:

Vedle sestavy LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (45544 Core Set  + 45560 
Expansion Set (základní výuková sada + rozšiřující konstrukční sada) existuje i 
levnější stavebnice LEGO® MINDSTORMS® EV3 Home 31313.

Je určena především pro začátečníky se stavbami 
konstrukcí podle návodů.
Naprostá většina prvků je u ní (v omezeném 
množství) shodná, až na pár výjimek (v provedení 
či barvě), se sestavou LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3.
Programové prostředí je v obou případech plně 
záměnné!



LEGO Mindstorms EV3 Education

Core Set (45544) 

LEGO Mindstorms EV3 Home (31313)

• Papírová krabice

• Napájení – 6 tužkových baterií

• EV3 programovatelná kostka

• 2 x velký motor

• 1 x střední motor

• 1 x dotykový senzor

• 1 x barevný senzor

• 1 x infračervený senzor

• 1 x infračervené dálkové ovládání

• 7 x RJ12 kon. kabelů + 1 x USB kabel

• 600 technických dílů

• Plastový box

• Napájení – EV3 nabíjecí baterie (45501)

• EV3 programovatelná kostka

• 2 x velký motor

• 1 x střední motor

• 2 x dotykový senzor

• 1 x barevný senzor

• 1 x ultrazvukový senzor

• 1 x gyroskopický senzor

• 7 x RJ12 kon. kabelů + 1 x USB kabel

• 540 technických dílů



http://robotsquare.com/2013/11/25/difference-

between-ev3-home-edition-and-education-ev3/

LEGO Mindstorms EV3 Education

Core Set (45544) 

LEGO Mindstorms EV3 Home (31313)



Základní odkazy:

https://www.lego.com/cs-cz/mindstorms/downloads
http://www.eduxe.cz/download/robotika-lme-ev3/
http://www.eduxe.cz/domain/prezentace/files/download/ev3_manual_cz.pdf

Kostka EV3 Brick - programování robota přímo z kostky, ovládání 
mobilního robota přes Bluetooth



Naprogramujte svůj robot přímo z kostky tak aby projel zadaný 
tvar dráhy!

Programování robota přímo z kostky - bez připojeného počítače



Příklad programování mobilního robota přímo z kostky - bez 
připojeného počítače:

Robot se má 2 vteřiny točit na místě!

(příklad je uveden
v návodu přiloženém 

ke stavebnici, str. 40)



Řešení: 

Sem vložit přiměřené doby běhu motorů, nutno vyzkoušet!



Pokud máte s sebou mobilní telefon či tablet s funkcí Bluetooth a 
instalovanou aplikací Robot Commander, můžete ho použít po 
spárování s příslušnou kostkou EV3 k řízení robota!

Příklad aplikace:

Ovládání mobilního robota přes Bluetooth



ikonka 
na ploše

start 
programu

Základní seznámení s grafickým programovacím prostředím EV3, 
výpis na displej kostky, čekání, animace na displeji kostky

V dalším se musíme naučit:
- otevřít nový projekt
- sestavit program
- přejmenovat program
- uložit projekt (s přejmenováním projektu)
- nahrát program do kostky
- program spustit

- automatické spouštění po nahrání
- spouštění z počítače ikonkou START
- ruční spouštění z kostky

Aby nám robot přitom hned neujel, začneme s programy ovládajícími:
- obrázky na displeji kostky
- zvuky z kostky
- tlačítka a světla pod tlačítky kostky



Obecná část (Lobby) – po kliknutí na File:

text „Lobby“

mnoho „užitečných věcí“
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5. Panel nástrojů - základní nástroje pro programování

1. Programovací plocha - pro sestavení programu

2. Programovací paleta – výběr programovacích bloků

3. Okno hardwaru - řízení a komunikace s EV3 kostkou

4. Editor obsahu - elektronický pracovní sešit integrovaný do softwaru

Nový projekt (Add Project) v EV3 programovacím prostředí:
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Při otevření nového projektu se automaticky vytvoří složka souborů 
projektu. Do složky budou ukládány všechny programy, obrázky, zvuky, 
videa, instrukce a další položky použité v projektu. Díky tomu je 
možno projekt snadno uložit jako celek a sdílet s ostatními.

Struktura a obsah projektu

Každý projekt se zobrazí jako záložka v levé horní části obrazovky. 
Pod ní jsou zobrazeny záložky programů (ev. experimentů), které 
k tomuto projektu patří. 

Nový projekt, program (či experiment) je možno přidat kliknutím 
na ikonu „+“ vpravo.

Pro zopakování – projekty ukládáme do:

Dokumenty\LEGO Mindstorms\Roboti 1 skupina X
Tento počítač
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File Edit Tools

Help

Záložky „klasické“:
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• střední motor (Medium Motor) • kontrolky kostky (Brick Status Light)
• velký motor (Large Motor) • obrazovka (Displej)
• pohyb (Move Steering) • zvuk (Sound)
• pohyb tanku (Move Tank)

Programovací bloky jsou rozděleny do skupin, podle typu a 
charakteru, což usnadňuje jejich hledání.

Programovací bloky a palety

Programovací bloky, používané pro řízení robota, se nacházejí v 
programovací paletě v dolní části programovacího prostředí. 

Bloky akcí (Action Blocks)
(zleva doprava)

26



• start • přepínač (Switch)
• čekání (Wait) • přerušení cyklu (Loop Interrupt)
• cyklus (Loop)

Bloky toků (Flow Blocks)
(zleva doprava)

Senzorové bloky (Sensor Blocks)
(zleva doprava)

• tlačítka kostky (Brick Buttons) • časovač (Timer)
• senzor barev (Colour Sensor) • dotykový senzor (Touch Sensor)
• gyroskop (Gyro Sensor) • ultrazvukový senzor (Ultrasonic Sensor)
• IR senzor (Infrared Sensor) • energometr (Energy Meter)
• senzor otáček motoru (Motor Rotation)    • zvukový senzor (Sound Sensor)
• teplotní senzor (Temperature Sensor)
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• proměnné (Variable)
• konstanty (Constant)
• polové operace (Array Operations)
• logické operace (Logic Operations)
• zákl. matematické operace (Math)
• zaokrouhlení (Round)
• porovnávání (Compare)
• rozsah (Range)
• text (Text)
• náhodné (Random)

Datové bloky (Data Blocks)
(zleva doprava)

Poznámka:
Senzorové bloky nemusí být v konkrétním případě všechny nainstalovány!
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• přístup k souborům (File Access)
• záznam dat (Data Logging)
• zprávy (Messaging)
• připojení BT (Bluetooth Connection)
• režim spánku (Keep Awake)
• nenormovaná hodnota senzoru (Raw Sensor Value)
• neregulovaný motor (Unregulated Motor)
• obrácení motoru (Invert Motor)
• zastavení programu (Stop Program)
• komentář (Comment)

Při opakovaném používání stejného segmentu programu v dalších programech je 
možno vytvořit vlastní blok (My Block).
Po vytvoření se může tento blok opakovaně vkládat do dalších programů stejného 
projektu.

Pokročilé funkce (Advance Blocks)
(zleva doprava)

Moje bloky (My Blocks)
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Práce s hardwarovým oknem:

První (Informace o 
kostce (Brick
Information)) a třetí 
(Dostupné kostky 
(Available Bricks))



Záložka zobrazuje základní informace o aktuálně připojené
EV3 kostce jako je: název kostky, stav baterie, verze 
firmwaru, typ připojení a kapacita paměti. Dále umožňuje 
přístup k nástrojům prohlížení paměti (Memory Browser) a 
nastavení připojení Wi-Fi (Wireless Setup).

Expand/ Collapse

Brick Information tab.
Brick Name: The name of your EV3 Brick.
Battery Level: Indicates how much power 
is left in your battery.
Firmware Version: The current version 
of firmware your EV3 is running.
Connection Type: The current connection 
between your computer and EV3 Brick.
Memory Browser: Opens up the Memory 
Browser for file management
Memory Bar: The amount of memory 
being used on your EV3 Brick.
Wireless Setup: Opens the Wireless Setup 
Tool to set up a wireless connection 
between your software and the EV3 Brick.

Informace o kostce (Brick Information)
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Device Selector: Select either Brick 
or SD Card
Memory Bar: Graphical overview of 
used and available memory
File types (Projects, Applications) 
that take up memory
List of the files stored on the 
selected device
Copy: Store the selected file for 
pasting into either the EV3 Brick 
memory or the SD Card
Paste: Paste a previously stored file 
into the selected memory device
Delete: Delete the selected files from 
the selected memory device
Upload: Upload the selected file to 
your computer
Download: Download a file to your 
EV3 Brick

Memory Browser
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Záložka Available Bricks zobrazuje EV3 kostky, které jsou
aktuálně k dispozici pro připojení. Je možno zvolit, kterou 
EV3 kostku připojit včetně typu komunikace s ní. Rovněž je 
možno odpojit již připojenou EV3 kostku.

Záložka zobrazuje informace o senzorech a motorech
připojených k EV3 kostce. Po připojení EV3 kostky k počítači,
se tyto informace automaticky zobrazí včetně aktuálních
hodnot senzorů. 
Pokud EV3 kostka není k počítači připojena, je možno záložku 
náhledu portů nastavit ručně. Vybere se port a k němu přiřadí 
senzor nebo motor ze seznamu.

Náhled portů (Port View)

Dostupné kostky (Available Bricks)
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Programování (nový projekt):

1. klepnout na ikonku EV3 SW

2. otevřít nový projekt
ev.

3. minimalizovat Editor obsahu
(aby nepřekážel na programovací
ploše)
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4. práce s bloky

a. vybrat paletu

b. blok chytit (levé tlačítko myši), potáhnout a pustit
(stačí klik a popojet myší),
při dostatečném přiblížení dojde k automatickému 
připojení k předchozímu bloku

c. kdykoliv je možno připojit či včlenit další blok
(možné připojení či včlenění je naznačeno šedě)

d. klepnutím na blok (vysvícením) je možno s polohou
bloku pracovat (např. posunout jinam)
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e. blok je možno ponechat nezařazený (bez připojení
bude matný) a propojení provést ručně programovým
spojem

f. části lomených programových spojů je možno
posunovat

g. kliknutím na propojovací konektor lze programový
spoj odstranit

h. je možno vysvítit i více bloků současně

i. vysvícený blok (i více bloků) je možno odstranit klávesou
DELETE
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1.   Block Type - typ bloku
2.   Block Handle - manipulace s blokem
3.   Port Selector - výběr komunikačního portu
4.   Mode Selector - výběr režimu: rozbalovací nabídka volby pracovního režimu
5.   Input Parameter Values - vstupní hodnoty: zobrazení a editace parametrů bloku
6.   Sequence Plug Entry - vstupní konektor
7.   Sequence Plug Exit - výstupní konektor

5. nastavování parametrů programových bloků

Poznámka:
U bloků Loop a Switch je možno využít i možnost Resize
(aut. prodloužení při včleňování bloku)
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Save Project as …

projekty ukládáme do
Dokumenty\LEGO Mindstorms\Roboti 1 skupina X
Tento počítač

6. ukládání projektů (s pojmenováním)

pod vhodným názvem (ten významně 
ulehčuje vyhledávání a spouštění
z kostky!)

ALE: jednotlivé programy projektu lze pojmenovat či přejmenovat 
přímo na ploše po dvojkliku (vysvícení) na jménu programu.

Projekty není možno pojmenovat či 
přejmenovat přímo na ploše,
pojmenovat je lze pouze při ukládání 

(Save Project as …),

přejmenovat je lze klasicky (po uzavření 
projektu) přímo ve složce.
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Samozřejmě je možné i prosté 
uložení: Save Project

1. klik na křížek záložky projektu + klik na křížek Lobby:

7. ukončení práce na projektu 

2.  jen klik na křížek Lobby:
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v obou případech se systém zeptá (není-li projekt uložen):

Programování (úprava) již existujícího projektu:

1. klepneme na ikonku EV3 SW

2. otevřeme již existující projekt

3. dále již postupujeme stejně
jako u nového projektu



Start programu: 

1. z bloku Start

Varianta A – kostka je spojena datovým kabelem s počítačem

před odpojením je nutno program do kostky nahrát:
klik na šipku Download

Varianta B – kostka je odpojena od počítače

2. z hardwarového okénka
klik na trojúhelníček Dowload and Run

Poznámka: po startu programu se zde objeví 
čtvereček, kliknutím na něj je možno 
program stopnout



Z kostky
a. první spouštění: výběr z rolety Procházení souborů

(File Navigation) + centrální tlačítko

Procházení souborů (File Navigation)

Soubory jsou uspořádány v projektových 
složkách, v jednotlivých projektech jsou 
zobrazovány programové soubory, použité zvuky 
a obrázky.



Naposledy spuštěné (Run Recent)

Obrazovka zůstane prázdná, pokud nebyl 
v kostce ještě nikdy spuštěn program. 
Zobrazeny jsou naposledy spouštěné 
programy. 
Na začátku seznamu je standardně vždy 
zobrazen naposledy spuštěný program.

b. opakované spouštění: výběr z rolety Naposledy
spuštěné (Run Recent) + centrální tlačítko

Poznámka: program je možno stopnout stiskem tlačítka zpět



Odstranění projektu či programu z paměti kostky:

1. informace o kostce (Brick Information) 2. prohlížení paměti (Memory Browser)

zaplnění paměti
(Memory Bar)

3. řádek určený ke odstranění vysvítit 

4. odstranit

5. zavřít



Odstranění projektu či programu (z pracovní plochy)

Odstranění projektu:

Odstranění programu:

1. klik na křížek  v záložce projektu

2. systém se zeptá,

odpovědět No

1. klik na křížek v záložce programu



2. vysvítit řádek  

odstraňovaného programu

3. odstranit



Změna názvu programu:

Změna názvu projektu:

Programy projektu lze pojmenovat či přejmenovat přímo na ploše 
po vysvícení (dvojklikem) jména programu.

Projekty není možno pojmenovat či přejmenovat přímo na ploše,
pojmenovat je lze pouze při ukládání (Save Project as …),
přejmenovat je lze i klasicky (po uzavření projektu) přímo ve složce.



Akční členy

Tvorba programů s akčními a senzorovými bloky, 
práce s gyrosenzorem, tvorby programů s bloky toků 

(čekání, cyklus, přepínač)

střední motor 
(Medium Motor)

obrazovka kostky 
(Displej)

velký motor 
(Large Motor)

kontrolky kostky 
(Brick Status Light)

zvuk kostky 
(Sound)
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Bloky akcí (Action Blocks, Action)
(zleva doprava)

• střední motor (Medium Motor)
• velký motor (Large Motor)
• řízený pohyb – souběh dvou velkých motorů (Move Steering)
• pohyb tanku – souběh dvou velkých motorů (Move Tank)
• obrazovka (Displej)
• zvuk (Sound)
• kontrolky kostky (Brick Status Light)

Pro řízení akčních členů jsou k dispozici příslušné programové 
bloky (ikonky), viz Bloky akcí:
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programování středního motoru je obdobné jako u velkého motoru 
(viz dále)

Střední motor (Medium Motor)

Positive Power

Negative Power

Velký motor ( Large Motor)

síla (rychlost) a směr otáčení
(směr určuje znaménko u síly)

počet sekund (stupňů, otáček)

co se stane po dokončení akce:

port, do kterého je motor zapojen

mód - akce (viz dále)

Coast – motor bude stát  
bez napájení, 
tj. s volnou hřídelí

Brake – motor bude stát
zabržděný
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Střední motor má rovněž integrovaný rotační senzor s rozlišením 1°. 
Jedná se o menší a lehčí motor. 
Jeho předností je, že je schopen reagovat rychleji než velký motor. 

Programování středního motoru je obdobné jako u velkého motoru. 

Positive Power

Negative Power
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Střední motor (Medium Motor)



Velký motor ( Large Motor)

Velký motor (Large Motor) je výkonnou 
„inteligentní“ jednotkou. Pro přesné 
ovládání má integrovaný rotační senzor 
s rozlišením 1°. 

Poznámka:
V EV3 softwaru můžeme pomocí dvou programovacích bloků 
(ikonek Move Steering a Move Tank) určovat pohyb (nebo, lépe, 
koordinaci pohybu) dvou velkých motorů současně.

Pracuje jako servomotor v režimech řízení rychlosti otáčení, 
počtu otáček, úhlu natočení či doby běhu. Je tak optimalizován 
pro funkci hnací jednotky robotů. 
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Positive Power

Negative Power

Off - motor bude stát, o jeho stavu rozhoduje Brake/Coast, program

mezitím běží dál

mód - akce:

On for Rotations - motor se otočí o zadaný počet otáček, program

čeká až se motor dotočí, pak teprve pokračuje dál

On for Degrees - motor se otočí o zadaný počet stupňů, program čeká

až se motor o zadaný úhel otočí, pak teprve pokračuje dál

On for Seconds - motor poběží po nastavenou dobu, program čeká

až motor doběhne, tj. proběhne nastavená doba

On - motor poběží tak dlouho, až ho stav jiného bloku programu vypne,

program mezitím běží dál
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Poznámka: pokud se bude robot pohybovat, neměl by být k počítači 
připojen přes USB, jinak hrozí vytržení a poškození kabelu!
Nahrajte tedy program do kostky, kabel odpojte, robota položte 
na podlahu a pak teprve program spusťte!
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Porovnání velkého a středního motoru:

- velký motor má cca 160 –170 ot./min, točivý moment cca 20 Ncm
s momentem zvratu cca 40 Ncm (pomalejší, ale silnější)

- střední motor má cca 240 –250 ot./min, točivý moment cca 8 Ncm
s momentem zvratu cca 12 Ncm (rychlejší, ale slabší)



Řízený pohyb - spolupráce dvou velkých motorů (Move Steering)

porty, do kterých jsou motory 
zapojeny, volba se objeví klepnutím 
na příslušné písmenko

poměr mezi sílou (otáčkami) motorů, tj. volba rychlosti zatáčení

maximální síla (otáčky) motorů,
tj. i smysl otáčení

výběr módu

Pohyb tanku - spolupráce dvou velkých motorů (Move Tank)

směr a síla (rychlost) otáčení prvního motoru směr a síla (rychlost) otáčení druhého motoru
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Spolupráce dvou (velkých) motorů

Při programování spolupráce motorů můžeme sice bloky motorů řadit zcela volně 
za sebou v jednom tzv. vlákně, musíme ovšem počítat s možnými problémy při 
běhu programu.

Správně

Nevhodně

Pro plynulý běh programu, tj. pokud se má spolu s během motorů vykonávat i 
jiná činnost, můžeme použít pouze módy Off a On - jinak program čeká až 
příslušný motor vykoná svou činnost (tj. motor v řadě první zleva) a teprve 
potom přijdou na řadu další funkce.
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Pokud tedy potřebujeme jiné módy než Off a On při práci více motorů 
najednou, pak při požadavku plynulého běhu programu je řešením buď tzv. 
paralelní proces (viz kurz dále) nebo (ale pouze pro spolupráci dvou velkých 
motorů) programovací bloky (ikonky) Move Steering nebo Move Tank.

Použití programovacích bloků Move Steering anebo Move Tank při určování 
pohybu (nebo, lépe, při koordinaci pohybu) dvou velkých motorů bývá ve 
většině případů jednodušším řešením!

NELZE  ale vykonávat 
protichůdné požadavky: 

Ukázka řešení pomocí 
paralelního procesu: 
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porty, do kterých jsou motory 
zapojeny, nabídka volby se objeví 
klepnutím na příslušné písmenko

poměr mezi sílou (otáčkami) motorů, tj. volba rychlosti zatáčení

maximální  síla  (otáčky) motorů,
tj. i smysl zatáčení

výběr módu

jízda rovně

pozvolné zatáčení 
v jednom směru

Příklady pro 
Move Steering:

zatáčení jedním kolem
58

Move Steering ovládá dva (velké) motory najednou. Umožňuje jejich 
současný pohyb a zatáčení změnou poměru jejich otáček.



Move Tank

směr a síla (rychlost) otáčení prvního motoru směr a síla (rychlost) otáčení druhého motoru

Podobnou funkci jako Move Steering má Move Tank, kde lze přímo 
nastavit síly pro jednotlivé motory - toto ovládání může být někdy 
přesnější!

otáčení na místě

MOVE TANK
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Příklady:

Mode Selector
(co se bude zobrazovat:
text, tvar,  obrázek) 
zde obrázek ze souboru

náhled obsahu displeje

zobrazovaný text

text:

tvar (zde čára):

pozice na displejizda před zobrazením vymazat celý displej

velikost písma

černobíle nebo bíločerně

výběr souboru

odkud kam

Obrazovka (Display)



Pro zobrazení v některých módech displeje potřebujeme X a Y souřadnice.
Souřadnice určují pozice jednotlivých pixelů na displeji kostky.

Displej obsahuje celkem 178 pixelů na šířku a 128 pixelů na výšku. 
Souřadnice X má tedy rozsah od 0 úplně vlevo do 177 úplně vpravo. 
Obdobně souřadnice Y má rozsah od 0 úplně nahoře do 127 úplně dole. 

Souřadnice displeje

Upozornění:  pro uspokojivé zobrazení animace je nutno zařadit 
Wait/Time Indicator – samo zobrazení je příliš krátké!

Pozice (0, 0) určuje levý horní roh displeje, tak jak je naznačeno na obrázku.

61



Vytvořte pomocí Display a Wait /Time Indicator jednoduchou animaci, 
která se bude zobrazovat na displeji kostky (např. oči pohybující se zleva
doprava a zpět)!

2.

3.
4.

5. 6.

1.

Animace na displeji kostky

Nápověda 
pro uvedený 
příklad:
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Ukázky ze str. 59 až 62 příručky ev3 manual cz.pdf:

atd.

Možné řešení:
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Příklad řešení:

Výsledná 
animace:

AHOJ

Zkuste např. domeček, kterému se kouří z komína, s pozdravem AHOJ
v levém horním rohu!

Náročnější animace:
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Zvuk (Sound)

výběr módu, tj.
co se bude přehrávat
(soubor nebo tón),
v tomto případě soubor

přehrávaný soubor

hlasitost

co se stane:
0  – čeká se na dokončení zvuku, pak 

teprve program pokračuje
1  – při přehrávání zvuku program běží 

dál
2  – zvuk  se přehrává opakovaně, 

program přitom běží dál

tón:

tón z klaviatury:
délka tónu

výška tónu
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atd.

Ukázky ze str. 54 až 58 příručky ev3 manual cz.pdf :

Příklad – psí štěkot:

1.

2.

3. 4.
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Sestavte pomocí Sound a Wait/Time Indicator písničku
(např. „Ovčáci čtveráci“)!

R1 04.8 - příklad řešení pro písničku
„Ovčáci čtveráci“: 

Doporučení:  využijte  Loop !

Nápověda:  C-E-G     C-E-G         E-E-D-E-F-D          E-E-D-E-F-D      E-D-C
Ovčáci  čtveráci  vy jste naši vičku  i tu čočovičku  vypásli 

Do, Re, 
Mi

C Do

D Re

E Mi

F Fa

G Sol

A La

H Si
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Kontrolky kostky 
(Brick Status Light) 

True - blikání
False – trvalé svícení

výběr barevvýběr módu
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Ujetí určené vzdálenosti
Využijte nastavení On for Degrees motorů vašeho mobilního 
robota pro ujetí určené vzdálenosti - 297mm  (list papíru 
formátu A4 na výšku)!
O kolik stupňů se musí motory (kolečka) pootočit, aby 
robot ujel přesně tuto vzdálenost?

Nápověda:
průměr kolečka  x 3,14 = obvod kolečka [mm, - ; mm]
297 : obvod kolečka = počet otáček [mm, mm ; -]
počet otáček x 360 = počet stupňů k nastavení [- , ° ; °]

Poznámka: běžný průměr kolečka činí 56mm

Vzdálenost je pochopitelně možno určit zkusmo, ale je lepší ji vypočítat 
(víte jak?)!
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Vytvořte postupně pomocí ikonek
A) Move Tank
B) Move Steering
C) Large Motor

programy s nimiž dráha robota bude  tvořit vlnovku!

Každý případ rozdělte na dva:
1 - malé obloučky (jedno kolo vždy stojí)
2 - velké obloučky (obě kola se točí, jedno rychleji)
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Možné řešení (velké obloučky) – Move Tank:

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení !

Možné řešení (malé obloučky) – Move Tank:

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!
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hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!

Možné řešení (velké obloučky) – Move Steering:

Možné řešení (malé obloučky) – Move Steering:

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!
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Možné řešení (malé obloučky) – Large Motor:

Možné řešení (velké obloučky) – Large Motor:

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!
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Naučte robota projet zadaný tvar dráhy (každý úsekc ca 30 - 50cm) a 
zastavit!

Možné řešení:

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení !



Naučte robota objet čtverec (s délkou hrany 210mm) po  směru 
hodinových ručiček a zastavit!

hodnoty v řešení závisí na konkrétním provedení!

Možné řešení:
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Práce se senzory, tvorby programů se senzorovými bloky

Senzory (ze základní výbavy stavebnice Education)

tlačítka kostky 
(Brick Buttons)

ultrazvukový senzor 
(Ultrasonic Sensor)

2 x dotykový 
senzor (Touch
Sensor)

senzor barev 
(Colour Sensor)

časovač (Timer)senzor otáček motoru
(Motor Rotation)

gyrosenzor
(Gyro Sensor)
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Programové senzory (vytvořené v programovacím prostředí)



Pro řízení senzorů jsou k dispozici příslušné programové bloky 
(ikonky), viz Senzorové bloky.

Senzorové bloky (Sensor Blocks, Sensors)
(zleva doprava)

• tlačítka kostky (Brick Buttons)
• senzor barev (Colour Sensor)
• gyrosenzor (Gyro Sensor)
• IR senzor (Infrared Sensor)
• senzor otáček motoru (Motor Rotation)
• teplotní senzor (Temperature Sensor)
• časovač (Timer)
• dotykový senzor (Touch Sensor)
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• ultrazvukový senzor (Ultrasonic Sensor)
• měřič energie (Energy Meter)
• zvukový senzor  (NXT Sound Sensor)



Tlačítka kostky ( Brick Buttons)

vstup:
0 - uvolnění (Released)
1 - stisknutí (Pressed)
2 - stisknutí a uvolnění (Bumped)

výběr módu

výběr tlačítek

0 = None
1 = Left
2 = Center
3 = Right
4 = Up
5 = Down

výstup:

výsledek porovnání 
(výstup)

Senzor barev (Colour Sensor) 

Senzor lze použít ve třech režimech:
1. režim barvy (Color Mode)
2. režim intenzity odraženého světla (Reflected Light Intensity Mode)
3. režim intenzity okolního světla (Ambient Light Intensity Mode).

režimy černá/šedá/bílá
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V režimu barvy (Color Mode) senzor rozpoznává sedm barev:

černou,  modrou,  zelenou,                 červenou,  bílou,  hnědou (a žádnou) žlutou,

Příklady:

měření 
odraženého 
světla 
(režim 
černá/bílá):

mód
port

výstup měřené hodnoty

porovnávání 
odraženého 
světla 
s nastavenou 
hodnotou:

nastavená hodnotamožnosti porovnání

výstup

Dotykový senzor (Touch Sensor) 

V módu Compare je možno rozlišit tři stavy:
stisk, dotek (Pressed),
uvolnění (Released),
náraz tj. stisk a okamžité uvolnění (Bumped) 

V módu Measure rozeznává dva stavy:
stisknuto – výstup True,
uvolněno – výstup False
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Ultrazvukový senzor 
(Ultrasonic Sensor) 

port

mód

výstup měřené 
hodnoty

Senzor otáček motoru ( Motor Rotation)

Tento blok předává údaje ze senzorů otáček zabudovaných do 
velkého i středního motoru. Umožňuje změřit o kolik stupňů či 
otáček se motor skutečně pootočil.

měření (Measure)
Možnosti:

porovnání (Compare) nulování (Reset)
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Časovač (Timer)

Předává časové údaje z vnitřního časovače EV3 kostky. Umožňuje 
měření i porovnávání uplynulého času. K dispozici je celkem osm 
různých bloků současně.

výběr časovače

Možnosti:

nulování (Reset) měření (Measure) porovnání (Compare)
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Měřič energie (Energy Meter)

další senzory:



Gyrosenzor (Gyro Sensor)

Gyroskop je digitální, jednoosý senzor, který detekuje natočení 
robota. Dojde-li k natočení senzoru ve směru šipek, určí úhel otočení 
ve stupních ev. rychlost otáčení ve stupních 
za sekundu (max. 440° za sekundu).
Jestliže tedy senzor detekuje úhel natočení ve stupních, to znamená 
že např. můžeme, s přesností ±3° pro 90° natočení, dobře 
programovat dráhu robota.

výběr portu

výběr módu

vstupy výstupyoznačení osy rotace

Práce s gyrosenzorem
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- měření úhlu natočení
- měření rychlosti natáčení
- měření úhlu a rychlosti natáčení

měření (Measure)

Možnosti:

porovnání (Compare)

- porovnání úhlu natočení
- porovnání rychlosti natáčení

nulování (Reset)

práh (Threshold Value)

výstup porovnání (1/0 (True/False))

výstup měření (úhel [°] ev. rychlost natáčení [°/s]) 

V módu „nulování“ se nastaví výstup měření úhlu 
natočení na nulu. Jakékoliv měření je pak vztaženo 
k pozici ve které se nacházel senzor v okamžiku 
tohoto nulování.
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I gyrosenzor lze použít, tak jako naprostou většinu senzorů, 
samostatně (např. k měření) nebo v čekání (Wait), ve smyčce 
(Loop) či v přepínači (Swith):

samostatně: měření (Measure): již uvedeno
a porovnávání (Compare): již uvedeno

v čekání (Wait):
ve smyčce (Loop):

v přepínači (Swith):
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Bloky toků (start, čekání, cyklus, přerušení cyklu, přepínač)

Bloky toků (Flow Blocks, Flow Control)
(zleva doprava)

• start (Start) • přepínač (Switch)
• čekání (Wait) • přerušení cyklu (Loop Interrupt)
• cyklus (Loop)

Start ( Start) bez komentáře
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Čekání ( Wait) 

Příklady:

čekání na stav (zde dotykového senzoru):

výběr módu

čekání po zadaný čas:

V bloku Wait program čeká na splnění vybrané 
podmínky. Čekat lze nejen po zadaný čas, ale i na 
různé stavy (či hodnoty) senzorů (ev. můžeme získat 
informaci, že požadovaný čas uplynul).
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Cyklus (Loop)

jméno cyklu

tělo cyklu

podmínka cyklu

V bloku Loop program opakuje příkazy umístěné v těle cyklu dokud není splněna 
vybraná podmínka, poté blok opustí. Je možno zadat např. počet opakování (i 
nekonečný – v takovém případě program blok již neopustí, je však možno z něj 
vyskočit externím příkazem (Loop Interrupt), různé stavy (či hodnoty) senzorů, 
čas a pod.

Přerušení cyklu 
(Loop Interrupt)

jméno přerušovaného 
cyklu
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Příklady: 

nastavení nekonečného 
počtu opakování:

nastavení reakce na hodnotu odraženého 
světla senzoru barev (režim černá/bílá):
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větev TRUE (ANO)

větev FALSE (NE)vstupní podmínka

výběr módu
(zde dotykový senzor)

Přepínač (Swith)
V bloku Swith se program rozhoduje na základě 
splnění vybrané podmínky. V případě jejího splnění 
vykoná příkazy umístěné ve větvi TRUE (ANO 
(pravda)). V opačném případě vykoná příkazy 
umístěné ve větvi FALSE (NE (lež)). V obou případech 
poté program blok Swith opustí.

port

91



Příklad:
vyhodnocení stavu 
dotykového senzoru:

větev True (ANO)

větev False (NE)
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přepínání  Flat View/Tabbed View

Flat view Tabbed View
větev True (ANO)

větev False (NE)

Zobrazení bloku Swith je možné přepnout do režimu Tabbed View, 
ve kterém zabere na obrazovce méně místa:

větev True (ANO)

větev False (NE)
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Multiple Swith

v některých případech, je-li vhodné přepínat 
do více větví, je řešením Multiple Swith

Multiple Switch se nabídne v režimech:

Brick Buttons
Color Sensor/Measure/Color
Infrared Sensor/Measure/Remote
Text
Numeric

Příklad:    Color Sensor/Measure/Color

podmínka větve

výběr základní větve

odstranění větve

vytvoření nové větve
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