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ANNOTATION 

This thesis is focused on programming of Lego robots provided by RCX brick in Robolab 

software. The first part contains structured overview of Robolab software environment, its 

partial regimes and programming levels offered by Robolab environment. The second part 

is processed as a methodical manual for programming courses of Lego robots in Robolab 

environment especially on the technically oriented secondary schools, at the subjects of IT 

or automatization. It includes several tasks representing various levels of complexity and 

their detail processes of their solutions. 

Keywords: Robolab software, Lego robot, RCX brick, programming  

 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na programování Lego robotů vybavených RCX 

kostkou v prostředí Robolab. První část obsahuje strukturovaný popis prostředí Robolab, 

jednotlivé režimy práce a programovací úrovně, které prostředí Robolab nabízí. Druhá část 

je zpracována jako metodická příručka pro výuku programování Lego robotů v prostředí 

Robolab na středních školách technického směru, v předmětech zaměřených na výpočetní 

techniku či automatizaci. Obsahuje několik úloh s rozdílnou obtížností a podrobné postupy 

jejich řešení. 

Klí čová slova: Robolab, Lego robot, RCX kostka, výuka programování 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
RCX Robotic Command eXecutor – vykonavatel robotických příkazů. Označení řídícího 

mikropočítače Lego robotů. 

IR Infra Red – infračervený.  

PC Personal Computer – osobní počítač. 

MS Microsoft, zkratka používaná v označení produktů firmy Microsoft, např. MS Word. 

NC Numerical Control – číslicově řízený (např. obráběcí stroj). 

USB Universal Serial Bus – Univerzální sériová sběrnice. Standard pro připojení 

periférií k osobnímu počítači. 

COM Communications – Komunikace. Označení portu osobního počítače pro připojení 

některých starších periférií. Primárně byl určen pro připojení modemu, proto dostal 

název komunikační. 
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1. ÚVOD 
Díky pozitivním zkušenostem s programováním Lego robotů v prostředí Robolab ve výuce 

informatiky, jsem jako téma své bakalářské práce zvolil popis práce v tomto prostředí. 

Vytkl jsem si za cíl vytvořit přehledný popis Robolabu doplněný o praktickou příručku pro 

jiné učitele Informatiky, kteří využití Robolabu ve výuce zvažují, ale dosud s ním nemají 

žádné zkušenosti. 

V Robolabu se sestavují programy pro roboty sestavené ze stavebnice Lego. Příkazy jsou 

reprezentovány ikonkami, z jejichž vzhledu se dá intuitivně odvodit, o jaký příkaz se jedná. 

I podle jednoduchého programu, který žáci bez problému chápou a jsou schopni ho sami 

sestavit, robot něco zajímavého dělá. Sestavování programu pomocí ikonek je přirozené a 

intuitivní. Není třeba se učit syntaxi.  

Pominu-li tento úvod a závěrečné zhodnocení, obsahuje má bakalářská práce dvě základní 

části. Obě spolu souvisí, ale jsou relativně samostatné, protože řeší problematiku 

programování v Robolabu ze dvou odlišných úhlů pohledu. 

První část je souvislým a snad přehledným průvodcem prostředím Robolab. Objasňuji v ní 

smysl jednotlivých režimů a úrovní práce v Robolabu, popisuji ovládací prvky a nástroje, 

které má uživatel k dispozici. Naopak nepopisuji zde detailně jednotlivé příkazy 

ikonografického jazyka Robolabu, snažím se pouze o obecnou charakteristiku možností, 

které jednotlivé programátorské úrovně nabízejí.  

Druhou část své bakalářské práce jsem se snažil zpracovat jako metodickou příručku, do 

které promítnu své vlastní praktické zkušenosti s výukou programování v prostředí 

Robolab. Zaměřuji se v ní na programování v režimech Inventor, což z hlediska náročnosti 

znamená v rámci Robolabu střední programátorskou úroveň. 

Metodickou část jsem rozdělil do kapitol, které odpovídají podúrovním režimu Inventor, 

tedy úrovním Inventor 1 až Inventor 4. Do každé z těchto kapitol jsem vybral několik 

vzorových úloh a podrobně popisuji jejich řešení. Kapitoly obsahují jak vysvětlení 

použitých příkazů, tak i nástrojů, ovládacích prvků a úkonů, které jsou potřeba k sestavení 

a úpravě programu, hledání možných chyb a nahrání programu do robota. 
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2. POPIS PROSTŘEDÍ ROBOLAB 
Robolab software je prostředí primárně určené pro programování robotů s RCX kostkou 

postavených ze stavebnic Lego. Vychází z vizuálního jazyka LabView firmy National 

Instruments, který např. použila NASA v projektu Mars Pathfinder k programování robota 

pro průzkum povrchu Marsu. Robolab je vlastně školní verzí systému LabView. 

V Robolabu je možné volit jednu ze tří základních úrovní programování – Pilot, Inventor a 

Investigator. Každá z těchto základních úrovní je dále rozdělena do několika podúrovní, 

které se liší množstvím příkazů a funkcí, které má programátor k dispozici. 

Příkazy jsou reprezentovány názornými ikonkami. Program má podobu blokového 

diagramu sestaveného z těchto ikonek. 

2.1. Potřebný hardware 
V Robolabu se sestavují programy pro roboty sestavené ze stavebnice Lego vybavené tzv. 

RCX kostkou. Před samotným popisem prostředí Robolab se alespoň stručně zmíním o 

potřebném hardware, bez něhož by programování v Robolabu nemělo smysl. 

2.1.1. Model robota postaveného ze stavebnice Lego.  

Existují různé stavebnice Lego, ze kterých se dají stavět různé modely. Záleží na fantazii 

uživatele. Základní modely lze snadno postavit pomocí návodu, který je součástí 

stavebnice. Programy v tomto materiálu jsou určeny pro vozítka postavená ze stavebnice 

Lego Mindstorms 

2.1.2. RCX kostka (je sou částí stavebnice) 

RCX kostka slouží jako řídící jednotka robotů postavených ze stavebnic Lego. RCX je 

zkratkou Robotic Command Executor, otrocky přeloženo „vykonavatel robotických 

příkazů“. Je to mikropočítač vybavený: 

• Procesorem a pamětí. 

• Třemi výstupy (výstupními porty) pro připojení výkonných jednotek (motorů 

apod.). 

Výstupy jsou označeny písmeny A, B, C. 

• Třemi vstupy (vstupními porty) pro připojení senzorů. Jsou označeny čísly 1, 2, 3. 

• IR panelem pro komunikaci s PC prostřednictvím IR věže nebo s jinou RCX 

kostkou. 
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• Displejem 

• Čtyřmi tlačítky: 

― Červené On/Off  slouží k zapnutí a vypnutí kostky. 

― Zelené Run slouží k spuštění a zastavení programu. 

― Šedivé Prgm slouží k nastavení programu se kterým se má pracovat (nahrávat či 

spustit). V kostce můžeme být současně 5 programů. 

― Černé View slouží ke sledování hodnot portů. 

 
Obrázek 1: RCX kostka 

2.1.3. IR věž (je sou částí stavebnice) 

Slouží ke komunikaci počítače (přesněji prostředí Robolab) s RCX kostkou. Připojuje se 

k USB portu počítače (jsou i varianty pro sériový port COM). Komunikace probíhá 

prostřednictvím infračervených signálů, proto se označuje IR (infra red). 

 
Obrázek 2: IR věž 
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2.2. Mapa prost ředí Robolab 
Robolab je poměrně komplexní prostředí umožňující práci v několika režimech a úrovní 

programování. Po spuštění Robolabu se objeví úvodní obrazovka, kterou zachycuje 

Obrázek 3. Ta nabízí jeden ze tří režimů práce – Administrator, Programmer a Investigator.  

 
Obrázek 3: Úvodní obrazovka Robolabu 

Následující Obrázek 4 znázorňuje zjednodušenou mapu prostředí Robolabu. Prostředí je 

anglické, v obrázku uvádím i české překlady jednotlivých režimů a úrovní. 

 
Obrázek 4: Mapa prostředí Robolab 

V následujících kapitolách jednotlivé režimy a úrovně popíšu. 

Robolab 

Administrator 
Administrátor 

Investigator 
Badatel 

Programmer 
Programátor 

Administrator 
Administrátor 

RCX settings 
Nastavení RCX 

Robolab settings 
Nastavení Robolabu 

Inventor 
Tvůrce 

Pilot 
Průzkumník 

Program level 1 
Úroveň 1 

Pilot 1 
Průzkumník1 

Program level 4 
Úroveň 4 

Program level 5 
Úroveň 5 

Program level 3 
Úroveň 3 

Program level 2 
Úroveň 2 

Pilot 4 
Průzkumník 4 

Pilot 2 
Průzkumník 2 

Pilot 3 
Průzkumník 3 

Inventor 1 
Tvůrce 1 

Inventor 3 
Tvůrce 3 

Inventor 2 
Tvůrce 2 

Inventor 4 
Tvůrce 4 
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2.3. Režim Administrator – administrátor 
Zvolíme-li na úvodní obrazovce (Obrázek 3) tlačítko Administrator, objeví se panel s 

rozcestníkem, který je na obrázku 5. V dolní části panelu jsou tří záložky: Administrator, 

Robolab Settings a RCX settings. V dolní části panelu jsou rovněž tlačítka Back 

umožňující návrat na úvodní obrazovku a Help pro nápovědu. 

2.3.1. Záložka administrator – administrátor 

Obrázek 5 zachycuje situaci, kdy je aktivní záložka Administrator. V tomto případě jsou na 

panelu zobrazeny čtyři volby, které dále vysvětlím. Vysvětlující odstavec vždy začínám 

překladem anglického názvu dané volby. 

 
Obrázek 5: Panel v režimu Administrator, záložka administrátor 

SELECT COM PORT 

Vyber komunikační port. Slouží k určení portu počítače, ke kterému je připojena IR věž. 

DOWNLOAD FIRMWARE 

Nahraj firmware. Slouží k nahrání operačního systému do RCX kostky. Tuto akci je třeba 

použít, když se z RCX kostky vyjmou baterie na dobu delší než cca 2 min, protože tím se 

operační systém z operační paměti kostky vymaže.  

TEST RCX COMMUNICATION 

Test komunikace RCX. Slouží k otestování datového přenosu mezi RCX kostkou a 

počítačem prostřednictvím IR věže. 

HIDE ADMINISTRATOR BUTON 

Skryj tlačítko administrator. Po kliknutí na tuto ikonu se volba změní na SHOW 

ADMINISTRATOR BUTON (Ukaž tlačítko administrátor). Pokud v tomto stavu opustíme 

modul administrátor, nebude se na úvodní obrazovce Robolabu zobrazovat tlačítko 

administrator. Lze jej však zobrazit stiskem klávesy F5. 
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2.3.2. Záložka Robolab settings – nastavení Robolab u 
Pokud zvolíme záložku Robolab settings, uvidíme okno, které je na obrázku 6. 

 
Obrázek 6: Panel v režimu Administrator, záložka Robolab Settings 

Význam jednotlivých částí tohoto okna je následující: 

THEME 

Téma. Seznam témat v nastaveném pracovním adresáři. Pomocí ikonek pod seznamem – 

plus a odpadkový koš – lze témata přidávat a ubírat. Jedná se vlastně o vytváření a mazání 

podsložek v hlavním pracovním adresáři, do kterých si uživatel může ukládat programy, 

které k sobě tématicky patří. 

PATH TO ROBOLAB 

Cesta k Robolabu. Zobrazuje složku, v níž je nainstalován Robolab. Položka je pouze pro 

čtení. 

PATH TO … 

Cesta k… Na obrázku je v záhlaví položky Path to Investigator Themes. Může tam být i 

něco jiného, záleží na tom, s jakou částí Robolabu se naposledy pracovalo. Položka je však 

pouze pro čtení a ukazuje na hlavní pracovní adresář. Ten se vytvoří při prvním spuštěním 

Robolabu po instalaci a nelze jej jednoduše změnit. 

Pokud se uživatel rozhodne ukládat programy jinam, než do struktury pracovních adresářů 

a podadresářů vzniklé po instalaci, ztrácí toto okno vlastně smysl. 
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2.3.3. Záložka RCX Settings – nastavení RCX kostky 
Pokud zvolíme záložku Robolab settings uvidíme okno, které je na obrázku 7.  

 
Obrázek 7: Panel v režimu Administrator, záložka RCX Settings 

Význam jednotlivých položek v tomto okně je následující: 

RCX IR POWER SETTING 

Nastavení úrovně infračerveného signálu. Režim HIGH (vysoký) zajišťuje spolehlivý 

přenos mezi RCX kostkou a IR věží do vzdálenosti kolem 2 metrů, režim LOW (nízký) do 

vzdálenosti kolem 0,5 metru. Režim HIGH však znamená o něco rychlejší vybíjení baterií. 

RCX PROGRAMS 1 & 2 

Programové pozice 1 a 2. Do RCX kostky lze najednou umístit až 5 programů. Při nahrání 

operačního systému do RCX kostky jsou do programových pozic 1 a 2 nahrány testovací 

programy. Volba LOCKED (zamčeno) znamená, že pro uživatelské programy lze použít 

pouze pozice 3 až 5. Volba UNLOCKED (odemčeno) znamená, že pro uživatelské 

programy lze použít všech pět programových pozic. 

RCX POWERDOWN TIME 

Čas vypnutí RCX kostky. Nastavuje se čas, za který se kostka automaticky vypne, je-li 

v nečinnosti. 

RCX BATTERY LEVEL 

Stav baterií v RCX kostce. Ukazatel zobrazuje úroveň nabití baterií v RCX kostce. 

RCX FIRMWARE VERSION 

Verze operačního systému v RCX kostce. Operační systém kostky je v modulu 

administrátor označován jako firmware. 
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2.4. Režim Programmer – programátor 
Jestliže na úvodní obrazovce po spuštění Robolabu (obrázek 3) zvolíme režim 

Programmer, objeví se okno, které je na obrázku 8. Zde si zvolíme, v jaké úrovni chceme 

programovat. Dvě základní úrovně jsou Pilot (průzkumník) a Inventor (tvůrce), ty se dále 

dělí do několika podúrovní. V následujících podkapitolách postupně popíšu všechny 

možnosti, které režim Programmer nabízí. 

 
Obrázek 8: Vstupní obrazovka režimu Programmer 

2.4.1. Úroveň Pilot – pr ůzkumník 

Režim Pilot je určen mladším žákům zejména na základních školách. Pro všechny úrovně 

režimu Pilot je společné to, že uživatel – žák pouze konfiguruje již hotovou šablonku 

programu. Jednotlivé úrovně se liší zejména možnostmi výchozí šablonky a množstvím 

alternativních příkazů, pomocí kterých může program modifikovat. 

2.4.1.1. Pilot 1 

Jak vypadá programování v režimu Pilot 1 je vidět na obrázku 9. V části obrázku označené 

písmenem a je výchozí šablonka obsahující pouze dva příkazy:  

― rozjeď motor na portu A dozadu 
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― čekej 4 sekundy 

Semafor se zeleným světlem znamená začátek programu, semafor s červeným světlem 

konec programu. 

   
a b c 

Obrázek 9: Úroveň Pilot 1 

Po kliknutí myší na příkazovou ikonku se zobrazí alternativy, ze kterých si může žák 

vybrat, to ukazuje část obrázku označená písmenem b. V části obrázku označené 

písmenem c je upravený program. 

Pod blokovým diagramem jsou ikonky pro tisk okna a pro nahrání programu do kostky. 

V režimu Pilot 1 má žák velmi omezený výběr alternativ. U příkazu čekání může měnit 

pouze délku časového intervalu, nelze použít senzor. 

2.4.1.2. Pilot 2 

   
a b c 

Obrázek 10: Úroveň Pilot 2 

Žák může volit alternativy příkazů jako v režimu Pilot 1. Navíc jsou zde tzv. modifikátory, 

které upřesňují význam příkazů a které žák rovněž může měnit. Ve výchozí šablonce je 

třetím příkazem „čekání na stisk tlakového senzoru“. Modifikátor nad příkazem určuje 

číslo portu, na kterém je tlakový senzor připojen. Části obrázku 10 ukazují postupně 

výchozí šablonku, výběr modifikátoru portu a výsledek. 

Kromě čekání na uplynutí času lze vybrat čekání na stav tlakového senzoru. 
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2.4.1.3. Pilot 3 

V režimu Pilot 3 má šablonka již 8 příkazových ikonek. Výchozí stav je na obrázku 11 –

část a. Obrázek 11 – část b ukazuje, jak se rozšířila paleta příkazů „čekání na …“. Přibývá 

zde možnost použít optický senzor (čekání na více světla a čekání na méně světla). 

   
a b c 

Obrázek 11: Úroveň Pilot 3 

Žák má možnost zvolit, zda se program provede jenom jednou a skončí nebo zda se má 

opakovat v nekonečné smyčce. Výběr jedné z těchto dvou možností znázorňuje obrázek 

11, v části označené písmenem c. V režimu Pilot 3 si žák může výsledný program uložit a 

také již uložený program načíst. 

2.4.1.4. Pilot 4 

 
Obrázek 12: Úroveň Pilot 4 

V režimu Pilot 4 již není předem omezena délka programu. Program je rozdělen do bloků 

po čtyřech příkazech. Blok se zde nazývá step čili krok. Žák může bloky přidávat a zase 

ubírat, takže může vytvořit i dlouhý program. Ani v tomto režimu však nejsou k dispozici 

příkazy skoku a podmíněné příkazy, takže příliš sofistikovaný program sestavit nelze. 

Režim Pilot 4 má být přípravou na vyšší stupeň programování, tedy na režimy Inventor. 
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2.4.2. Úroveň Inventor – tv ůrce 

V úrovních Inventor je styl práce jiný než v úrovních Pilot. Programátor má tvorbu 

programu zcela pod kontrolou, není omezen šablonou jako v režimu Pilot. Program skládá 

z příkazových ikon umístěných paletách. Tyto palety ukazují obrázky 13 až 16. 

V této kapitole se omezím na stručnou charakteristiku dílčích úrovní Inventoru, protože 

druhá část mé bakalářské práce je podrobně zaměřena právě na programování v Inventoru. 

Prvotní představu o vzhledu prostředí Inventoru poskytuje Obrázek 13. 

 
Obrázek 13: Prostředí Inventoru 

2.4.2.1. Práce s myší v Inventoru 

Většinu práce v Robolabu provádíme myší. V režimu Inventor můžeme pomocí klávesy 

TAB přepínat 4 režimy myši. V každém režimu má myš jiný kurzor: 

Ruka – ukazovací režim, můžeme pouze vybírat z nabídek 

Křížek – editační režim, můžeme označovat objekty, přesouvat je, mazat apod. 

Cívka – spojovací režim, slouží k napojování ikon v blokovém diagramu 

Nitka – textový režim, v blokovém diagramu lze psát 
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2.4.2.2. Inventor 1 

Inventor 1 obsahuje příkazy pro spouštění a zastavování 

motorů resp. rozsvěcení a zhasínání žárovky a zahrání znělky.  

Kromě základních příkazů pro ovládání motorů jsou k 

dispozici již pouze příkazy čekání. Program vytvořený v této 

úrovni však může čekat na uplynutí časového intervalu 

několika různých délek nebo na stav tlakového senzoru. 

Tlakový senzor musí být připojen na portu 1, Inventor 1 nemá 

nástroj pro určení portu. 

Zelený semafor znamená začátek programu, červený semafor 

konec programu. To platí ve všech úrovních Robolabu. 

Paletu funkcí, tedy příkazových ikon v úrovni Inventor 1 

ukazuje Obrázek 14. 

 

 

 
 

2.4.2.3. Inventor 2 

Nabídka základních příkazů je rozšířená o příkazy pro změnu 

otáčení motorů. Dále o příkazy pro ovládání motorů či žárovek 

bez explicitního určení portu, na kterém jsou připojeny. Port se 

u těchto příkazů určuje tzv. modifikátorem. 

Příkazy čekání jsou rozšířeny o čekání na stav optického 

senzoru. Senzory lze připojit k libovolnému portu a 

v programu se odpovídající port vyznačí pomocí modifikátoru. 

U časových čekání lze nastavit libovolný čas. 

V této úrovni se poprvé objevuje skupina příkazů Structures, 

čili strukturované příkazy. Obsahuje však jediný příkaz, který 

navíc většina programátorů nepovažuje za strukturovaný. Jedná 

o příkaz nepodmíněného skoku. 

Inventor 2 umožňuje použít tzv. modifikátory. Pomocí nich lze 

určovat rychlost motorů, k jakému portu je připojen motor, 

žárovka či senzor. Paletu funkcí ukazuje Obrázek 15. 

Obrázek 14: Paleta funkcí 
v Inventoru 1 

Obrázek 15: Paleta funkcí 
v Inventoru 2 
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2.4.2.4. Inventor 3 

Oproti Inventoru 2 je nejvýraznějším změnou rozšíření 

skupiny strukturovaných příkazů. K dispozici jsou příkazy 

větvení podle stavu optického a tlakového senzoru, příkaz 

cyklu s počitadlem a příkaz pro multitasking umožňující 

v určitém místě programu spustit nový samostatný program. 

Dalším rozšířením je skupina příkazů pro hraní tónů. 

Paletu funkcí v úrovni Inventor 3 ukazuje Obrázek 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.5. Inventor 4 

Zatímco mezi úrovněmi 1, 2, a 3 se nabídka příkazů rozšiřovala v malých krocích, přechod 

k Inventoru 4 znamená velký skok. Kromě základních příkazů pro ovládání výkonných 

jednotek (motory, žárovky atd.) je k dispozici 15 rozsáhlých skupin příkazů či nástrojů, 

s jejichž pomocí se dají sestavovat už poměrně inteligentní programy. 

Paletu funkcí v úrovni Inventor 4 ukazuje Obrázek 17 

 

Obrázek 16: Paleta funkcí 
v Inventoru 3 
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Obrázek 17: Paleta funkcí v Inventoru 4 

2.4.2.6. Hlavní nabídka úrovn ě Inventor 

V obrázku 13, který ukazuje prostředí Inventoru, je vidět, že pod titulkovým pruhem je 

hlavní nabídka. V druhé části bakalářské práce, která je metodickou příručkou pro výuku 

programování v Inventoru, nepopisuji položky hlavní nabídky jednu po druhé. Zaměřuji se 

tam na ty položky, které jsou právě potřeba při řešení dané úlohy. Pro úplnost uvedu na 

tomto místě přehled hlavní nabídky formou tabulek 
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Tabulka 1: Nabídka File – soubor 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

New VI Nový program Otevře nový program 

Open… Otevřít… Otevře existující program 

Close Zavřít Zavře aktivní program 

Close all Zavřít vše Zavře všechny otevřené programy 

Save Uložit Uloží aktivní program 

Save As… Uložit jako… Uloží program s jiným jménem 

Save all Uložit vše Uloží všechny otevřené programy 

Save to previous version… Uložit pro starší verzi… 
Umožní uložit program tak, aby se 
dal otevřít ve starší verzi Robolabu 

Page setup… Nastavení stránky… 
Zobrazí dialog, ve kterém se nastaví 
parametry pro tisk obsahu okna 

Print window… Vytiskout okno… Vytiskne aktivní okno 

VI properties… Vlastnosti programu… 
Lze nastavit vlastnosti programu 
jako např. to, že program je pouze 
pro prohlížení a nelze jej editovat 

Recently Opened Files Poslední otevřené soubory 
Zobrazí seznam naposledy 
otevřených souborů 

Exit Ukončit Ukončí režim Inventor 

Tabulka 2: Nabídka Edit – Úpravy 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Undo Zpět Odvolá poslední provedenou akci 

Redo Opakovat Zopakuje poslední provedenou akci 

Cut Vyjmout standardní operace se schránkou 

Copy Kopírovat standardní operace se schránkou 

Paste Vložit standardní operace se schránkou 

Clear Odstranit Odstraní označený objekt 

Scale object with Panel Zarovnat objekty 
Na přední panelu zobrazí vodící 
linky, pomocí kterých lze objekty na 
předním panelu lépe zarovnávat 

Remove Broken Wires Odstranit přerušené vodiče 
Odstraní z blokového diagramu 
zbytky vodičů, které vzniknou, když 
odstraníme nějakou ikonu. 

Create SubVI Vytvořit podprogram 
Vytvoří podprogram z příkazů, které 
v blokovém diagramu označíme. 
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Tabulka 3: Nabídka Operate – operace 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Run Spustit 
Nahraje program do RCX kostky 
nebo spustí v přímém módu program 

Stop Zastavit 
Zastaví nahrávání programu do 
RCX kostky nebo zastaví program v 
přímém módu 

Connect to remote panel 
Připojit k vzdálenému 
panelu 

Umožňuje připojení k Robolabu 
spuštěném na vzdáleném počítači. 

Tabulka 4: Nabídka Projects – projekty 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Change Inventor Level Změnit úroveň Inventoru Umožní vybrat úroveň Inventoru 

Interrogate RCX Zjistit nastavení RCX 
Zobrazí okno s informacemi 
týkajícími se nastavení RCX kostky 

Piano Player Pianista 
Zobrazí okno s pianem a dalšími 
ovládacími prvky, ve kterém je 
možné sestavovat hudební skladbu 

Robolab Internet Server Robolab Internet Server 

Umožní z Robolabu udělat server 
přístupný přes počítačovou síť a 
nastavit, které prostředky budou 
vzdáleným klientům k dispozici 

Select COM Port Vybrat komunikační port 
Umožní vybrat port, ke kterému je 
připojena IR věž 

Select camera Vybrat kameru 
Umožní určit, se kterou kamerou se 
má pracovat (lokální, přes Internet) 

Upload RCX code Nahrát kód z RCX 
Umožní do Robolabu načíst 
program z RCX kostky 

Vision Centre Nastavení kamery 
Zobrazí okno, ve kterém je obraz z 
webové kamery (je-li připojena) a 
umožní provést nastavení kamery. 

Tabulka 5: Nabídka Window – okno 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Show Front Panel Zobrazit přední panel Zobrazí či skryje přední panel 

Show Functions Palette Zobrazit paletu funkcí 
Zobrazí či skryje paletu příkazových 
ikon 

Show Tools Palette Zobrazit paletu nástrojů Zobrazí či skryje paletu nástrojů 

Show Error List Ukázat seznam chyb Umožní zobrazit seznam chyb 

Full Size Plné velikosti Maximalizuje aktivní okno 
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Tabulka 6: Nabídka Help – nápověda 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Show Context Help 
Zobrazit kontextovou 
nápovědu 

Zobrazí okno s kontextovou 
nápovědou, ve kterém je nápověda k 
objektu pod kurzorem myši 

Lock Context Help 
Uzamknout kontextovou 
nápovědu 

Uzamkne obsah okna s kontextovou 
nápovědou tak, aby se nezměnil, 
když myší přejedeme na jiný objekt 

Patents… Patenty 
Informace o patentech použitých v 
Robolabu 

About Robolab… O Robolabu 
Všeobecné informace o Robolabu, 
výrobci a distributorovi 
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2.5. Režim Investigator – badatel 
Investigator představuje komplexní prostředí pro zpracování projektů a obsahuje nástroje pro: 

• sestavení programu a ladění programu 

• načtení dat z RCX kostky (např. hodnot naměřených pomocí senzorů) 

• zpracování a analýzu načtených dat ve formě výpočtů, tabulek a grafů 

• sestavení zprávy o projektu, do které lze zařadit program, tabulky hodnot, grafy, 

obrázky, textový výklad 

• vytvoření prezentace buď ve formě webových stránek, nebo soustavy snímků, které 

lze předvádět na obrazovce v prostředí Robolabu 

Do různých režimů, ve kterých jsou výše uvedené nástroje k dispozici, se přepínáme 

pomocí grafické navigace. Tato navigace je v režimu Investigator na obrazovce vždy a 

pomocí obrázku 18 popíšu nejprve jí. Později popíšu prostředí a nástroje v jednotlivých 

režimech. 

2.5.1. Navigace 

V levé části obrázku 18 je panel navigace. Číselné popisky ukazují na položky tohoto 

panelu, v následujících odstavcích tyto popisky vysvětlím. 

 
Obrázek 18: Investigator – navigace 

1 3 

5 

4 2 

9 7 6 

10 

8 
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1 – Režim programování. 

Kliknutím na tuto ikonu se přepneme do režimu programování. Obrázek 18 zachycuje 

situaci, kdy je prostředí Investigatoru přepnuto do tohoto režimu – v pravé části obrázku je 

blokový diagram a nástroje pro práci s programem. V režimu programování můžeme volit 

celkem 5 úrovní programování. V rámci jednoho projektu lze vytvořit více programů.  

2 – Režim načtení dat z RCX kostky 

V tomto režimu lze nahrát data z RCX kostky do počítače a ty pak v dalších režimech 

zpracovávat. Data lze nahrávat ze vzdálené RCX kostky prostřednictví Internetu. Data se 

nahrávají do datových sad, kterých může být více.  

3 – Režim výpočtů 

V tomto režimu lze s daty nahranými z RCX kostky provádět výpočty. Můžeme volit 5 

úrovní výpočetního aparátu.  

4 – Režim prohlížení, odečítání a porovnávání dat 

V tomto režimu si můžeme načtená či vypočtená data prohlížet ve formě grafů či tabulek. 

Lze volit několik typů grafů. Lze také porovnávat dvě datové sady a použít nástroje pro 

odečítaní význačných hodnot z grafu (maximum, minimum atd.). 

5 – Režim tvorby dokumentace projektu 

Programy, grafy, výpočty můžeme doplnit textovým výkladem. Můžeme vložit textové 

stránky, na kterých můžeme popsat projekt jako celek. Do projektů lze vkládat obrázky. 

Tento režim souvisí s režimem publikace (číslo 9). 

6 – Přidání stránky do projektu 

Ve všech dosud popsaných režimech můžeme vytvářet více „stránek“, to znamená, že 

můžeme v rámci jednoho projektu vytvořit několik programů, několik grafů, několik typů 

výpočtů atd. Pomocí ikonky číslo 6 můžeme do projektu vložit další stránku. Její vzhled 

bude odpovídat režimu, ve kterém pracujeme. 

7 – Vymazání stránky projektu 

Slouží k vymazání vybrané stránky.  

8 – Seznam stránek 

Zde se nám zobrazuje seznam dosud vytvořených stránek v tom režimu, ve kterém 

pracujeme (pracujeme-li v režimu programování, jsou v seznamu stránky s programy). 
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9 – Publikace 

Dokumentaci vytvořenou v režimu tvorby dokumentace (číslo 6) můžeme v režimu 

dokumentace vytisknout na tiskárnu, nechat zobrazit jako snímkovou prezentaci 

v prostředí Robolabu nebo jí převést do podoby webové stránky, tedy souboru HTML 

dokumentů. 

10 – Hlavní nabídka 

Položky z nabídky File a. Edit popisují tabulky 7 a 8. Položky nabídky Project a Help jsou 

stejné jako v režimu Inventor – viz tabulku 4 a tabulku 6. 
Tabulka 7: Investigator – nabídka File – soubor 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

New Page Nová stránka Stejná funkce jako ikonka číslo 6 

Delete Page Odstranit stránku Stejná funkce jako ikonka číslo 7 

Duplicate Page Duplikovat stránku Vytvoří se duplikát aktuální stránky 

Save Uložit Uloží projekt 

Save as… Uložit jako… Projekt lze uložit pod jiným jménem 

Export Export  

Page Setup… Nastavení stránky 
Následuje jednoduchý dialog, ve kterém určíme 
okraje pro tisk a zda chceme tisknout záhlaví 

Print Page  Tisk stránky Tisk aktuální stránky 

Close Zavřít Zavře aktuální projekt, ale neukončí Robolab 

Quit Konec Ukončí Robolab 

 
Tabulka 8: Investigator – nabídka Edit – úpravy 

Položka – anglicky Položka – česky Poznámka 

Undo Krok zpět Odvolá poslední akci 

Redo Opakuj Zopakuje poslední akci 

Cut Vyjmout Standardní operace se schránkou 

Copy Kopírovat Standardní operace se schránkou 

Paste Vložit Standardní operace se schránkou 

Clear Odstranit Standardní operace se schránkou 

 
V následujících kapitolách blíže popíšu jednotlivé dílčí režimy Investigatoru.  



Zdeněk Lochovský: Programování robotů v prostředí Robolab 

2009  21 

2.5.2. Režim programování  

Pravá část obrázku 19 ukazuje prostředí Investigatoru v režimu Programování. Přesný 

vzhled závisí na zvolené úrovni programování. Obrázek 19 zachycuje situaci, kdy byla 

zvolena třetí úroveň. Ve vyšších úrovních (4 a5) vypadá programovací oblast podobně, 

jako když pracujeme v Inventoru. 

 

 
Obrázek 19: Investigator - režim programování 

Důležité prvky jsou v obrázku vyznačeny číselnými popisky a v následujícím textu 

vysvětlím jejich funkci. 

1 – Volba úrovně programování. 

Můžeme volit z 5 úrovní. V prvních třech je styl práce podobný režimu Pilot. Čtvrtá 

úroveň odpovídá programování v Inventoru 4. V  páté úrovni jsou k dispozici příkazy tzv. 

G-kódu. G-kód je ikonografický jazyk určený k programování číslicově řízených strojů.  

2 – Volba zacyklení 

Tato ikona je dispozici jen v úrovni 3. Můžeme zvolit, zda se program provede jednou a 

skončí nebo ho zacyklíme (opakuje se pořád dokola). 

3 – Nahrání programu do RCX kostky 

Slouží k nahrání programu do RCX kostky, program musíme spustit tlačítkem na kostce. 

2 3 

1 

4 

5 
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4 – Přímé řízení 

Slouží k nahrání programu do RCX kostky a spuštění v režimu přímého řízení. Přímé 

řízení znamená, že program ovládáme z počítače. K tomu je zajistit stálou viditelnost mezi 

IR panelem na RCX kostce a IR věží. 

5 – Oblast programu 

V ní se nachází blokový diagram programu, který upravujeme. 

2.5.3. Režim na čtení dat z RCX kostky 

Obrázek 20 ukazuje prostředí Investigatoru v režimu načtení dat z kostky. V tomto režimu 

můžeme načítat informace z RCX kostky do prostředí Robolabu k dalšímu zpracování. 

Typicky jde o údaje naměřené pomocí senzorů. Co se má načítat (resp. odeslat do počítače) 

je uvedeno v programu. 

 
Obrázek 20: Investigator – režim načtení dat z kostky 

1 – Volba zdroje pro načtení datové sady 

Data můžeme načítat buď z lokální RCX kostky, tedy kostky, která je v dosahu IR věže 

připojené k našemu počítači. Můžeme však i nahrát data prostřednictvím Internetu z RCX 

kostky, která komunikuje se  vzdáleným počítačem. V tomto případě musíme zadat IP 

adresu vzdáleného počítače. 
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2 – Načtení dat 

Klepnutím na tuto ikonu spustíme vlastní načtení dat. 

3 – Volba cílového kontejneru 

Pro ukládání datových sad slouží kontejnery reprezentované barevně odlišenými „vědry“. 

Před načtením dat si můžeme zvolit, do kterého „vědra“ chceme data umístit. 

4 – Volba typu grafu nebo tabulky 

Načtená data se okamžitě zobrazí. Touto ikonou volíme formu zobrazení. Lze vybrat jeden 

ze 4 typů grafů nebo tabulku s číselnými hodnotami. 

5 – Panel nástrojů 

Pomocí těchto nástrojů můžeme měnit měřítko grafu, grafem posouvat, určovat co se má 

v grafu zobrazit (mřížka, popisky os atd.) a volit formát zobrazení čísel. 

6 – Oblast grafu/tabulky 

Zde se nám zobrazují načtená data ve formě, kterou jsme si zvolili. 

7 – Název datové sady 

Datových sad můžeme z RCX kostky načíst více, každá musí mít jedinečné jméno. 

2.5.4. Režim výpo čty 

Obrázek 21 ukazuje prostředí Investigatoru v režimu výpočtů.  

 
Obrázek 21: Investigator – režim výpočty 
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V obrázku jsou opět číselné popisky, které v následujících odstavcích vysvětlím. 

1 – Volba úrovně výpočetních nástrojů 

Můžeme zvolit některou z pěti úrovní od základních aritmetických operací až po 

sofistikované nástroje, jako je např. numerická integrace. Souvisí to s tím, že Robolab je 

určen širokému spektru uživatelů od žáků základních škol po vysokoškolské studenty. 

2 – Volba operandů 

Obrázek 21 zachycuje možnosti při nastavení úrovně výpočetních nástrojů na první, nejnižší. 

V této úrovni můžeme zvolit tři operandy, mezi nimiž jsou dva operátory. Operandem může 

být některé z barevných „věder“ s datovou sadou nebo numerická konstanta. 

3 – Volba operátorů 

Volíme operaci, která se má s operandy provést. Možnosti jsou značně závislé na zvolené 

úrovni výpočetních nástrojů. 

4 – Volba cílového kontejneru 

Volíme barevné „vědro“ čili kontejner, do kterého se uloží výsledek výpočtu. 

5 – Název výpočetní stránky 

Do tohoto pole napíšeme název stránky s výpočtem. Můžeme provést mnoho různých 

výpočtů umístěných na samostatných stránkách, pokud jim dáme jedinečná jména.  

2.5.5. Režim prohlížení, ode čítání a porovnávání dat 

Obrázek 22, Obrázek 23 a Obrázek 24 ukazují prostředí Investigatoru v režimu prohlížení, 

odečítání a porovnávání dat. Podle činnosti, kterou zvolíme, jsou k dispozici jiné ovládací 

prvky, proto uvádím a popisuji tři obrázky. 

Nejprve popíšu Obrázek 22. 

1 – Volba činnosti  

Volíme, zda chceme data prohlížet (View), porovnávat dvě datové sady (compare), 

odečítat z grafu hodnoty (Measure) nebo graf tisknout (Print). Obrázek 22 ukazuje situaci, 

kdy je zvolenou činností View. 

2 – Volba kontejneru 

Volíme kontejner (barevné vědro), v němž je uložená datová sada, kterou chceme zobrazit. 

3 – Volba grafu nebo tabulky 

Můžeme zvolit jeden ze čtyř typů grafů nebo zobrazení dat formou tabulky. 
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Obrázek 22: Investigator – prohlížení dat 

 

4 – Panel nástrojů 

Nástroje pro práci s grafem, které jsem již popsal v kapitole 2.5.3. Režim načtení dat 

z RCX kostky. 

5 – Název stránky 

Pohledů na data můžeme vytvořit více a ukládat na samostatné stránky, které pojmenujeme. 

6 – Oblast grafu 

Obrázek 23 zachycuje situaci, kdy je zvolenou činností Compare, čili porovnávání dat. 

V tomto případě jsou důležité následující ovládací prvky: 

1, 2 – Volba porovnávaných kontejnerů 

Vybíráme kontejnery (barevná vědra) s datovými sadami, které chceme porovnávat. 

3, 4 – Grafy 

Znázornění datových sad. Barva grafu odpovídá barvě vědra. 
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Obrázek 23: Investigator – porovnávání dat 

Obrázek 24 ukazuje prostředí, pokud je zvolená činnost Measure čili odečítání dat z grafu. 

 
Obrázek 24: Investigator – odečítání dat 
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Důležité ovládací prvky jsou následující: 

1 – Volba kontejneru 

Volíme kontejner čili barevné „vědro“ s datovou sadou, se kterou chceme pracovat. 

2 – Volba typu grafu nebo tabulky 

Můžeme zvolit jeden ze čtyř typů grafů nebo zobrazení dat formou tabulky. 

3 – Volba zjišťované veličiny 

Zadáváme, která hodnota z datové sady nás zajímá. Můžeme volit minimum, maximum, 

střední hodnotu, směrnici trendu, standardní odchylku nebo obsah plochy pod grafem. 

4 – Výsledek 

V tomto políčku vidíme číselnou hodnotu veličiny, kterou jsme zvolili. 

5 – Vodící linka 

Vodící linka vyznačuje minimum, které bylo zvoleno jako sledovaná veličina. 

2.5.6. Režim zpracování dokumentace 

V tomto režimu může ke stránkám, které jsme vytvořili ve výše popsaných režimech připojit 

výklad či poznámky v textové podobě. Můžeme také napsat úvodní stránku k celému 

projektu. Do dokumentace můžeme vkládat obrázky buď ze souborů, nebo přímo z webové 

kamery, pokud jí máme k dispozici a k těmto obrázkům opět připojit textový komentář. 

Obrázek 25 ukazuje situaci, kdy byla v tomto režimu zvolena činnost Descripe Project, 

tedy popis projektu. Obrázek 25 opět obsahuje číselné popisky, které vysvětlím. 

1 – Volba činnosti 

Můžeme zvolit z následujících činností: 

• Describe Project – Popsat projekt 

• Descripe Page – Popsat stránku (při této volbě dále určíme, kterou stránku chceme 

popsat) 

• Import JPEG – Importovat JPEG (čili obrázek ve formátu jpg) 

• Snap image – Snímek (zachytit snímek z webové kamery) 

2 – Textový editor 

Ve verzi Robolab 2.5.4 nelze text nijak upravovat dokonce ani nastavit velikost písma. 

Můžeme prostě pouze napsat nějaký text. 
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Obrázek 25: Investigator – vytváření dokumentace 
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3. ANALÝZA TYPOVÝCH ÚLOH A POPIS JEJICH ŘEŠENÍ  
Tato část mé bakalářské práce je metodickou příručkou pro výuku programování 

v prostředí Robolab zaměřenou na režim Inventor. Důvodem, proč jsem se zaměřil na tento 

režim, souvisí s tím, že chci v této části využít své vlastní zkušenosti s výukou Robolabu 

na střední škole technického zaměření. Programování v Inventoru nejlépe vyhovuje 

středoškolské úrovni za předpokladu, že učitel počítačových předmětů popř. automatizace 

může věnovat programování Lego robotů 10 až 15 vyučovacích hodin. 

Tato metodická příručka nepokrývá všechny možnosti, kterými Robolab disponuje. Při její 

tvorbě jsem si kladl za cíl pečlivě vysvětlit na několika řešených příkladech základy 

programování a způsoby práce v režimu Inventor tak, abych se dostal k použití 

strukturovaných příkazů – skoků, podmíněných příkazů, cyklů tvorbě podprogramů. Plné 

pochopení příkladů uvedených v této části je podle mého názoru dobrým základem pro 

řešení náročnějších projektů. 

Příručka je strukturovaná tak, že její hlavní kapitoly odpovídají dílčím úrovním režimu 

Inventor, tedy úrovním Inventor 1 až Inventor 4. V prvních třech kapitolách je na začátku 

uvedena stručná charakteristika neboli shrnutí možností, které daná úroveň nabízí. Dále 

uvádím přehled příkazů dané úrovně resp. přehled příkazů, které jsou v dané úrovni nové. 

Potom v každé kapitole následují řešené příklady. U prvních příkladů v kapitole Inventor 1 

vysvětluji celý postup, jak úlohu řešit včetně triviálních podrobností. V dalších příkladech 

už tyto triviální podrobnosti neopakuji. Předpokládám, že uživatel příručky jí bude číst 

směrem od začátku ke konci, jak bývá zvykem, nikoliv opačně. 

Kapitolu Inventor 4 nezačínám přehledem příkazů, protože v této úrovni je jich příliš 

mnoho. Nové příkazy, které jsou potřebné k vyřešení jednotlivých úloh, vysvětluji až spolu 

s řešením úloh. 

Úlohy v této části označuji ve tvaru „Úloha m_n“, kde m a n jsou čísla. Prvním číslem 

označuji úroveň Inventoru, druhým je číslo úlohy pro danou úroveň. 

Metodická příručka obsahuje množství obrázků. Malé obrázky, např. jednotlivé příkazové 

ikony, nemají popis a číslování, Jedná se o obrázky, které jsou přímo textu a pouze 

dokreslují danou větu. Čtenáři je snad jasné, že důsledné označování těchto miniatur by 

bylo značně kontraproduktivní – text by pouze znepřehlednilo. 
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3.1. Inventor 1 

3.1.1. Charakteristika 

Základní příkazy pro ovládání motorů a žárovek připojených na výstupech A, B, C a 

zahrání znělky. Úroveň napájení výstupů nelze řídit. V této úrovni nejsou k dispozici 

modifikátory a příkazové ikonky ani nemají poutko pro jejich připojení. K časování akcí 

robota jsou k dispozici pouze příkazy čekání na uplynutí časového intervalu a příkazy 

čekání na stisknutí resp. uvolnění tlakového senzoru.  

3.1.2. Přehled p říkazů – paleta Functions 

Přehled příkazů, které máme k dispozici v úrovních Inventor 1 je v následující tabulce 9. 
Tabulka 9: Inventor 1 – paleta příkazů 

 
Začátek a konec programu 

 
Vše se týká zařízení na výstupu A. Roztoč motor dopředu, 
dozadu, rozsviť žárovku, zastav napájení 

 
Vše se týká zařízení na výstupu B 

 
Vše se týká zařízení na výstupu C 

 
Zahraj znělku, zastav napájení všech výstupů 

  

 
Čekej na uplynutí 1, 2, 4, 6 sekund 

 

Čekej na uplynutí 8, 10 sekund, čekej na stlačení tlakového 
senzoru, čekej na uvolnění tlakového senzoru. Tlakový senzor 
musí být připojen na vstupním portu 1. 

3.1.3. Úloha 1_1 

Zadání 

Robot pojede 2 sekundy dopředu a zastaví se.  

Hardware 

Libovolný model vozítka s dvěma motory pohánějícími zadní kola. Přední kola lze 

nahradit „klouzátkem“. Motory budou připojeny na výstupy A a C RCX kostky. V této 

úloze nepotřebujeme žádné senzory. Příklad ukazuje Obrázek 26. 
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Obrázek 26: Ukázka modelu robota vhodného pro úlohu 1_1 

Co je nového 

Vlastně vše, jde o první program. Na této úloze si žáci vyzkouší, jak myší sestavit blokový 

diagram programu, jednotlivé režimy myši a nahrání programu do kostky. 

Postup 

Vzhledem k tomu, že jde o první program, popíšu postup včetně triviálních podrobností. 

1. Spustíme program Robolab poklepáním ikonky, kterou je na ploše nebo přes tlačítko 

Start (Start/Všechny programy/Robolab 2.5.4/Robolab 2.5.4). 

2. Vybereme tlačítko Programmer a v následujícím okně, v části Inventor, poklepáme na 

úroveň Inventor 1. 

3. Měli bychom vidět tato okna: Robolab Untitled 1.vi Front Panel, 

Robolab Untitled 1.vi Block Diagram a pravděpodobně paletu příkazů Functions . 

4. Oknem Front panel se zatím nezabývejme. Program se vytváří v okně Block Diagram. 

Pokud není vidět paletu příkazů Functions, klikneme myší kamkoliv do okna Block 

Diagram a měla by se objevit. Pokud by se ani tak neobjevila, vybereme v hlavní 

nabídce položku Windows/Show Functions Palette. 

5. Program uložíme pomocí File/Save do složky, kam budete ukládat robotí programy. 

Chceme-li se Robolabem zabývat delší dobu, vytvoříme mnoho programů. Je dobré si 

složku rozdělit na vhodně pojmenované podložky a programy výstižně pojmenovávat. 

Podložku pojmenujeme třeba „Začátky“ a program „jeď 2 sekundy.vi“ 

6. V okně s blokovým diagramem je již hotový program, který však nechceme. 

 

Přepneme se klávesou TAB do režimu editace (myší kurzor je křížek). Označíme 

příkazové ikonky, kromě semaforů. Klávesou Delete je odstraníme. Zbudou-li ve 

schématu zbytky vodičů (zebrované čáry) 
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vybereme z hlavní nabídky File/Remove Broken Wires. Výsledek bude vypadat takto: 

 

Z palety Functions vybereme ikonku  pro roztočení motoru na portu A směrem 

dopředu a vložíme ji za zelený semafor. Robolab pravděpodobně sám ikonu napojí. 

Pokud ne, nic se neděje. 

7. Vybereme ikonku  pro roztočení motoru na portu C směrem dopředu a vložíme jí 

do kaskády. Robolab pravděpodobně sám ikonu napojí.  

8. Vybereme ikonku  a vložíme jí do kaskády. Robolab pravděpodobně sám ikonu 

napojí. Je to příkaz „čekej 2 sekundy“. To znamená, že další příkazy se budou 

provádět až za dvě sekundy. 

9. Vybereme ikonku  a vložíme ji do kaskády. Je to příkaz pro zastavení napájení 

všech tří výstupů a poslední příkaz programu. 

10. Blokový diagram je zřejmě v tomto stavu 

 

Pokud jsme umisťovali ikonky blízko sebe, Robolab vždy připojil novou ikonku 

k předcházející. Koncový semafor však nepřipojil. Nemůže vědět, zda chceme 

program ukončit či vkládat další příkazy. 

11. Pomocí klávesy TAB se přepneme do režimu spojování ikon, myší kurzor má vzhled 

cívky. Najedeme myší na pravý horní roh ikony , v rohu by se měl rozblikat 

čtvereček, když v tuto chvíli klikneme myší, připojíme drát k výstupu této ikony. 

Přejedeme myší na levý horní roh ikony . Roh se opět rozbliká a kliknutím drát 

připojíme. Program je hotov a měl by vypadat takto:  

 
Obrázek 27: Úloha 1_1 – vzorový program 
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12. Zbývá program nahrát do RCX kostky. To je ideální chvíle pro výpadek elektrického 

proudu, zamrznutí počítače či vyhlášení cvičného požárního poplachu. Proto z nabídky 

File zvolíme Save. 

13. Připojíme IR věž k PC (na port USB nebo COM) a postavíme robota tak, aby RCX 

kostka byla IR panelem směrem k věži. První ikonka na nástrojové liště pod hlavní 

nabídkou slouží k nahrání (downloadu) programu do RCX. Na posledním obrázku je 

tato ikonka v červeném kroužku. Kliknutím na ní provedeme download. 

14. Zeleným tlačítkem Run na RCX kostce program spustíme. 

Poznámky k úloze 

Co je dopředu a co dozadu je poněkud relativní. Záleží na tom, jak jsou motory k RCX 

kostce připojeny, jak interpretujeme směr šipek v příkazech pro motory a konečně co 

považujeme za předek a zadek robota. U tohoto prvního programu se tato záležitost 

vyjasní. 

Pokud se nedokážeme smířit s tím, že šipka zleva doprava nemusí znamenat dopředu, 

musíme motory správně „napólovat“. To znamená, že konektory na vodičích od motorů 

zkusíme připojovat ke kostce různými způsoby, až najdeme ten, který splňuje naší 

představu, co je dopředu a co je dozadu. 

3.1.4. Úloha 1_2 

Zadání 

Program z úlohy 1 upravit tak, aby robot jel dopředu 4s, na 1s se zastavil a pak 2s couval. 

Hardware 

Model robota je stejný jako v úloze 1_1. 

Co je nového: 

Smysl úlohy nespočívá ve výrazném zvýšení „inteligence“ robota, ale v ukázce několika 

základních a užitečných technik při práci v Robolabu. 

Postup 

1. Pokud jsme již soubor „jeď 2 sekundy.vi“ zavřeli, znovu jej otevřeme a uložíme pod 

jiným jménem, např. „jeď_zastav_couvni.vi“. 

2. V hlavní nabídce okna najdeme položku Windows a v ní položku „Show kontext 

help“. Pokud není zaškrtnutá, zaškrtneme jí. V nápovědném oknu se bude zobrazovat 

nápověda k objektu, který je pod kurzorem myši. Zapínat a vypínat kontextovou 

nápovědu lze rychleji pomocí otazníku, který najdeme vpravo na nástrojové liště. 



Zdeněk Lochovský: Programování robotů v prostředí Robolab 

2009  34 

3. Nápověda je anglická, na CD-ROMu firmy Eduxe však máme počeštěnou rozšířenou 

nápovědu. Rozšířená nápověda je ta, na kterou se dostaneme přes odkaz Click here for 

more help v okně kontextové nápovědy. Stačí soubory ze složky help_cz na 

CD ROMu firmy EDUXE zkopírovat do složky Help, kterou najdeme v adresáři, ve 

kterém je nainstalován Robolab (původní soubory tím přepíšeme). 

4. Klikneme pravým tlačítkem na ikonu  (čekání 2 sekundy) a v kontextové nabídce 

najedeme na položku Replace (nahraď). Ze zobrazené palety vyberme  (čekání 4 

sekundy). 

5. Příkazem pro zastavení výstupů nový program ještě neskončí, potřebujeme doplnit 

další příkazy. Klávesou TAB si nastavíme editační režim (myší kurzor je křížek), 

klikneme na poslední spoj (drát, fialová čára) a klávesou delete jej odstraníme. Než 

začneme doplňovat další příkazy, všimneme si ikonky, kterou jsme prováděli 

download prvního programu. 

Plná bílá šipka, (která se v bublinkové nápovědě představovala jako Run-běž) se 

změnila na pošedlou šipku přerušenou. Najedeme-li na ní myší, bublinková nápověda 

nám napíše, že jde o List Errors – seznam chyb.  

6. Klikneme na ikonku a zobrazí se okno Error list, který je na následujícím obrázku 28.  

 
Obrázek 28: Okno Error list – seznam chyb 

7. V druhém rámečku je seznam chyb blokového diagramu. Vybereme jednu z chyb (na 

obrázku je vybrána druhá) a aktivuje se tlačítko Show Error. Odsuneme okno tak, 
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abychom viděli blokový diagram a klikneme myší na Show Error. Robolab 

animovaným efektem upozorní na ikonu, u níž je nějaký problém. Problém pak 

snadněji odhalíme. 

8. Vrátíme se k programu. Jsme-li stále v editačním režimu, metodou táhni a pusť, 

odsuneme červený semafor doprava, aby se před něj vešly další ikony. Nemá cenu 

trefovat se tak, aby ikona byla přesně v řadě s ostatními. Až bude blokový diagram 

hotov, postaráme se i o jeho estetickou stránku. Robolab má na to prostředky. 

9. Z paletu Functions poskládáme do diagramu další příkazy. Blokový diagram může 

vypadat nějak takto (obrázek 29): 

 
Obrázek 29: Úloha 1_2 – zarovnání a rozmístění ikon 

10. Označíme všechny ikony blokového diagramu. Na obrázku 29 jsou v červeném oválku 

ikonky představující dvě skupiny nástrojů pro zarovnání ikon v blokovém diagramu. 

Klikneme na první z nich a z grafické podnabídky vybereme např. ikonu Top Edges 

(zarovnání horních hran). Potom vybereme druhou skupinu pro zarovnání a z grafické 

podnabídky vybereme ikonu Horizontal Gap (vodorovná mezera). Je předposlední 

v druhé řadě. Blokový diagram by měl vypadat přibližně stejně jako na obrázku 30. 

 
Obrázek 30: Úloha 1_2 – téměř hotový program 

11. Klávesou TAB se přepneme do režimu napojování (myší kurzor je cívka). Doplníme 

chybějící spoje. 

12. Zpátky se přepneme do editačního režimu a vyzkoušíme, že i spoje (čáry) můžeme 

označit a posouvat jimi (myší, či šipkami na klávesnici). V tomto jednoduchém 
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diagramu tím uděláme víc škody než užitku, ale ve složitějších diagramech to 

využijeme, pokud budeme chtít dosáhnout přehledného vzhledu diagramu. 

13. Pokud všechno správně zapojíme, ikona List Errors se opět změní na bílou šipku Run. 

Je-li někde chyba, nechme si jí ukázat a napravme jí. Robolabu někdy vadí také zbytky 

přerušených vodičů. Ještě před použitím List Errors zkusíme Remove Broken Wires 

z nabídky Edit. 

14. Program je připraven k downloadu a k vyzkoušení. Nejprve ho však uložíme. 

Alternativní zadání – pro samostatnou práci žáků 

1. Robot se bude 2 sekundy otáčet vlevo, na 2 sekundy se zastaví, pak se bude 4 sekundy 

otáčet vlevo. 

2. Robot se otočí do protisměru (nebo alespoň přibližně) a pak pojede přímo 2 sekundy. 

3. Robot se rozjede na 4 sekundy, otočí se do protisměru (alespoň přibližně) a opět 

pojede 4 sekundy. 

3.1.5. Úloha 1_3 

Zadání 

Robot se rozjede vpřed, až narazí na mechanickou překážku, 1 sekundu bude couvat a 

otočí se do protisměru. 

Hardware 

Robotu z předešlých úloh přidáme tlakový senzor zabudovaný v nárazníku. Tlakový senzor 

připojíme na vstup 1. Mechanická překážka je ideální taková, která nezakrývá při 

předvádění výhled. Použijme třeba sklenku z čirého skla s dostatečně těžkým dnem, aby jí 

robot nepostrkoval, nebo masivnější skleněný popelník. 

 
Obrázek 31: Úloha 1_3 – model robota 

Co je nového 

Od této chvíle bude robot schopen interakce s okolím, zatím pouze pomocí „hmatu“. 

V programu použijeme příkaz čekání na stav tlakového senzoru. 
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Vzorové řešení 

 
Obrázek 32: Úloha 1_3 - vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Číslice 1 v příkazové ikoně čekaní na stisk (Wait for push) udává číslo vstupního portu, ke 

kterému musí být senzor připojen. V Inventoru 1 se předpokládá použití jednoho senzoru a 

navíc pouze tlakového. 

V Inventoru 1 nemůžeme měnit výkon motorů, motory běží vždy maximální rychlostí. 

Z toho mimo jiné vyplývá, že máme 2 možnosti jak zatáčet s dvoumotorovým vozítkem. 

Nechat jeden motor běžet a druhý zastavit nebo roztočit motory v různém smyslu otáčení. 

Jak dlouho se má robot otáčet, aby se otočil do protisměru, je třeba vyzkoušet, 

v Inventoru 1 jsme však omezeni výběrem časových čekání. 

3.2. Inventor 2 

3.2.1. Charakteristika 

Ikony základních příkazů pro ovládání výstupů vypadají na první pohled stejně jako 

v Inventoru 1. Stejné však nejsou. Mají další poutko, kam se dají připojit tzv. modifikátory. 

Nyní je užitečné podívat se do kontextové nápovědy, kde na obrázku vidíme, jaké 

modifikátory lze k ikoně připojit. Z palety vybereme například příkaz čekání na vyjasnění 

(zvýšení úrovně světla) a v nápovědě uvidíme (Obrázek 33): 

 
Obrázek 33: příkaz s modifikátory (nápověda) 

V programu to může vypadat třeba takto (Obrázek 34): 

 
Obrázek 34: příkaz s modifikátorem (v programu) 

Optický senzor je na vstupu 3, čeká se na „vyjasnění“ o 10 %. Pokud modifikátory 

nepoužijeme, pracuje se s výchozími hodnotami, ty jsou rovněž uvedeny v  nápovědě. 

Mezi základními příkazy přibyl příkaz pro obrácení směru motorů a příkazy umožňující 

pracovat s více výstupy najednou (poslední řada základních příkazů). 
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3.2.2. Přehled p říkazů – paleta Functions 

Přehled příkazů, které máme k dispozici v úrovních Inventor 2 je v následujících 

tabulkách. 
Tabulka 10: Inventor 2 – hlavní paleta příkazů 

 
Začátek a konec programu 

 
Vše se týká zařízení na výstupu A. Roztoč motor dopředu, dozadu, 
rozsviť žárovku, zastav napájení 

 
Vše se týká zařízení na výstupu B 

 
Vše se týká zařízení na výstupu C 

 
Zahraj znělku, změň směr otáčení motorů, zastav napájení všech 
výstupů 

 
Jako u 2. až 4. řádku této tabulky. Modifikátorem určíme, kterého 
výstupního portu se to týká. Implicitně se příkaz týká všech portů. 

  

 

Skupiny příkazů: čekání…(Wait for...), strukturované příkazy 
(Structures), modifikátory. 

Tabulka 11: Inventor 2 – paleta příkazů čekání na… 

 
Čekej na uplynutí 1, 2, 4, 6 sekund 

 
Čekej na uplynutí 8, 10 sekund 

 
Čekání uplynutí časového intervalu, jehož délku určíme pomocí 
číselného modifikátoru. 

 
Čekání na uplynutí časového intervalu náhodné délky, pomocí 
číselného modifikátoru určíme horní mez délky 

 
Čekání na stlačení/uvolnění tlakového senzoru. Modifikátory určíme 
vstupní port a počet „kliků“, na který se čeká. 

 
Čekání na zvýšení/snížení úrovně světla na optickém senzoru. 
Pomocí modifikátorů se určí port a na jak velkou změnu se čeká. 

Tabulka 12: Inventor 2 – paleta strukturovaných příkazů 

 
Příkaz skoku. Druhá ikona určuje odkud, první kam. 

Tabulka 13: Inventor 2 – paleta modifikátorů 

 
Modifikátory pro určení výstupních portů  

 
Modifikátory pro určení vstupních portů 

 
Modifikátory pro určení úrovně výkonu výstupních portů 

123  Číselná konstanta (políčko, do kterého můžeme napsat číslo) 
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3.2.3. Úloha 2_1 

Zadání 

Robot se rozjede. Když robot narazí do překážky, tak couvne (třeba 1 sekundu), to se však 

má stále opakovat (po couvnutí se znovu rozjede vpřed, dokud nenarazí). 

Hardware 

Zůstává stejný jako v úloze 1_3. 

Co je nového 

Činnost robota se má opakovat. V Inventoru 2 ještě nejsou regulérní příkazy cyklů. Pro 

vyřešení zadání si však vystačíme s příkazem skoku. 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 35: Úloha 2_1 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Tuto úlohu bychom v Inventoru 1 nevyřešili. Chybí tam prostředky pro zacyklení 

programu. V Inventoru 2 klasické cykly také ještě nejsou, ale díky programátory 

opovrhovanému příkazu skoku jsme úlohu vyřešili snadno. Před koncový semafor dáme 

ikonu „výskok“ na začátek programu ikonu „dopad“. 

Nepoužili jsme žádné modifikátory, pracuje se s výchozími hodnotami – motory jedou na 

plný výkon, tlakový senzor se předpokládá na vstupu 1. Spustíme-li program, sám od sebe 

neskončí. Zastavíme jej zeleným tlačítkem Run na RCX kostce. 

3.2.4. Úloha 2_2 

Zadání 

Modifikace úlohy 2_1. Robot nepojede proti překážce rovně, ale v oblouku. Couvat má 1,5 

sekundy. Tlakový senzor je umístěn na portu 3. 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 36: Úloha 2_2 – vzorové řešení 
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Poznámky k úloze 

K řešení nedospějeme modifikací programu, vytvořeného v Inventoru 1, protože tam 

ikonky nemají poutka pro modifikátory. Musíme použít příkazy z Inventoru 2.  

Vhodně zvolený rozdíl v napájení motorů záleží na modelu robota. Robot s klouzátkem 

bude zatáčet jinak než třeba pásové vozítko 

Alternativní zadání – pro samostatnou práci žáků 

1. Robot couvá náhodnou dobu mezi 1 až 4 sekundami. 

2. V cestě robota není mechanická překážka, ale černý papír (je potřeba optický senzor). 

3.2.5. Úloha 2_3 

Zadání 

Náš robot má nejenom omezenou sílu na bourání mechanických překážek, ale navíc se bojí 

tmavé barvy. Ocitne se v pasti – před sebou bude mít mechanickou překážku, za sebou 

tmavou plochu. Na obě překážky reaguje stejně – couvá. Robot se pohybuje „na trojku“, 

tedy motory jsou napájeny prostředním výkonem. 

Hardware 

Stále stejné vozítko, zepředu tlakový senzor, zezadu optický. 

 
Obrázek 37: Úloha 2_3 – model robota 

Co je nového 

Optický senzor. Světelná dioda vyzařuje světlo, optické čidlo měří hodnotu odraženého 

světla. Hodnoty se mohou teoreticky pohybovat v rozmezí 1 (absolutně černá) až 100 

(lesklá bílá). Reálné hodnoty jsou ale jinde. Černému papíru odpovídá asi tak 33 až 34, 

bílému papíru 55 – 56, lesklému povrchu kolem 70 (vyzkoušeno s lesklou stranou CD). 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 38: Úloha 2_3 – vzorové řešení 
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Poznámky k úloze 

Jeden modifikátor můžeme připojit k více ikonám. Zde je modifikátor výkonu připojen ke 

4 příkazům pro roztočení motorů. 

K tlakovému senzoru není připojen modifikátor určující vstupní port. V tomto případě 

musí být připojen na portu 1 (výchozí port) Pro přehlednost ale doporučuji připojovat i 

modifikátor portu 1. 

Když ani u příkazu s optickým senzorem nepoužijeme modifikátor portu, předpokládá se u 

obou senzorů výchozí port1 a když se pokusíme o download, dozvíme se: 

 
Obrázek 39: Úloha 3_2 – hlášení o programátorské chybě 

Důležitý je první odstavec zprávy, který říká: „Programovací chyba, tvůj program má dva 

odlišné senzory umístěné na senzorovém portu 1“. 

Alternativní zadání – pro samostatnou práci žáků 

1. Robot uniká z pasti. Robot proti mechanické překážce nepojede přímo, ale bude trochu 

zatáčet.  

2. Robot v ohradě. Robot bude vybaven pouze 1 optickým senzorem. Ohradou může být 

bílá čtvrtka na tmavší lavici, popř. „optická ohrada“ namalovaná na čtvrtce. 

3. Robot jezdí v ohradě. Když narazí optickým senzorem na černou, kousek couvne a 

zase se rozjede dopředu. Při couvání bude zatáčet náhodně zvolenou dobu, aby se 

natočil do nějakého náhodného směru. 

4. Ohrada včetně dalších překážek samozřejmě může být mechanická a robot vybaven 

tlakovým senzorem. 

5. Předchozí úlohy lze různě vylepšovat. 
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3.3. Inventor 3 

3.3.1. Charakteristika 

Příkazy větvení (Forks) odpovídají tomu, čemu se v klasických programovacích jazycích 

říká úplný podmíněný příkaz. V Inventoru 3 můžeme použít jen dva typy podmínky – stav 

tlakového či optického senzoru. U příkazů používající senzory je třeba určit vstupní port. 

Neurčíme-li platí výchozí port 1. U větvení podle stavu optického senzoru můžeme 

číselným modifikátorem určit porovnávanou úroveň světla. 

Můžeme použít 5 různých skoků rozlišených barvami. V jednom programu můžeme skok 

určité barvy použít jen jednou, což je logické. V případě multitaskingu lze skok určité 

barvy použít ve více větví, protože ikona multitaskingu vytvoří dva samostatné programy. 

Příkaz cyklu odpovídá cyklu „for“ z klasických jazyků jako je Pascal či Basic, tedy cyklu 

s počitadlem. Cykly závisející na splnění podmínky se objeví až v Inventoru 4. 

Přibyla nová skupina Music s příkazy pro skládání vlastních melodií. V následujících 

programech není použita, takže jí blíže nepopisuji.  

3.3.2. Přehled nových p říkazů – paleta Structures 
V následující tabulce 14 uvádím pouze příkazy, které jsou nové oproti úrovni Inventor 2. 

Tabulka 14: Inventor 3 – nové příkazy 

 

Příkaz větvení podle stavu tlakového senzoru. Ikonka má dva výstupy. 
K horní větvi se připojí příkazy, které se mají vykonat, je-li tlakový senzor 
uvolněn, k spodní větvi příkazy pro případ, že tlakový senzor je stlačen. 

 
Příkaz větvení podle stavu optického senzoru. Horní větev – více světla než 
je referenční hodnota, dolní větev – méně světla než je referenční hodnota. 

 

Spojení větví. Použijeme-li příkazy větvení, je třeba dříve nebo později 
všechny větve spojit. Každý příkaz větvení musí mít příkaz spojení větví. 
Počet ikonek spojení větví se musí rovnat počtu ikonek větvení. 

 
V Inventoru 3 může být v programu až 5 skoků odlišených barvami. Každý 
skok musí mít svůj dopad. K červenému skoku přísluší červený dopad atd. 

 
Začátek cyklu s  počtem opakování, určeným pomocí modifikátoru. 

 
Konec cyklu – ukončení řady příkazů, které se mají opakovat. V Inventoru 
4 bude více typů cyklů, všechny se však ukončují touto ikonou. 

 

Rozdělení programu do dvou samostatných, které dále běží nezávisle na 
sobě a každý z nich musí být ukončen červeným semaforem. Vlastně 
podpora multitaskingu – současný běh více úloh. 

 
Náhodné číslo – nový modifikátor 
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3.3.3. Úloha 3_1 

Zadání 

Robot se bude pohybovat dopředu nebo dozadu podle stavu tlakového senzoru. Stisknuto – 

dopředu, uvolněno dozadu. 

Hardware 

Stále stejné vozítko. Na port 1 připojíme tlakový senzor na dlouhém vodiči. Senzor 

budeme stlačovat a uvolňovat rukou. 

Co je nového 

Použití příkazu pro větvení. 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 40: Úloha 3_1 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Nemusí nám vyhovovat, jak Robolab napojuje ikony. Čárou můžeme pohybovat jako 

jiným objektem. Někdy je lepší čáru vymazat a spojit ikony jak chceme. Tvar lomeného 

spoje docílíme tak, že při napojování čar klikneme myší v místě, kde se má čára lomit. 

Modifikátor portu u příkazu větvení je možné vynechat, jeli použit port 1 (výchozí port). 

Pro lepší orientaci ve složitějších diagramech je však lepší port označovat vždy. 

3.3.4. Úloha 3_2 

Robot bude opět jezdit dopředu a dozadu podle stavu tlakového senzoru, navíc bude přitom 

vydávat zvuky. Použijme znělku ze základních příkazů na paletě Functions. 

Hardware 

Stejný model robota jako v úloze 3_1. 

Co je nového 

Multitasking – současný běh více programů. 
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Vzorové řešení 

 
Obrázek 41: Úloha 3_2 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Ikona multitaskingového větvení vytvoří dva samostatné programy, proto jsme v obou 

mohli použít červený skok. Oba programy je třeba ukončit červeným semaforem. K ikoně 

pro znělku je možno připojit číselný modifikátor určující jednu ze šesti možných znělek. 

3.3.5. Úloha 3_3 

Zadání 

Robot má jezdit po černé uzavřené dráze. Dráhu snadno zhotovíme třeba tak, že jí 

namalujeme fixem na větší papírovou čtvrtku. 

Hardware 

Robot vybavený dvěma optickými senzory. Robot na obrázku 42 má navíc tlakový senzor, 

ten však používat nebudeme. Budeme-li se na robota dívat zezadu (ve směru jeho jízdy), 

bude jeho pravý optický senzor připojen na portu 1, levý na portu 2. 

 
Obrázek 42: Úloha 3_3 – model robota 

Co je nového 

Jedná se o trochu komplexnější program. Bude třeba více podmíněných větvení. Je na 

místě úlohu rozebrat. Rozbor úlohy vyjadřuje tabulka 15. Ve sloupci situační obrázek je 

znázorněna zatáčka dráhy a modré čtverečky vyjadřují polohu levého (L) a pravého (P) 

senzoru vůči dráze.  
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Tabulka 15: Úloha 3_3 – rozbor úlohy robot na dráze 

Situační 
obrázek 

Pravý senzor – 
port 1 

Levý senzor – 
port 2 

Akce 
Předpoklad pro 
vzorové řešení 

 

Vidí černou Vidí černou Jet rovně dopředu 
 

 

Vidí bílou Vidí černou 
Zatáčet doleva až 
pravý senzor uvidí 
černou  

 

Vidí černou Vidí bílou 
Zatáčet doprava až 
levý senzor uvidí 
černou  

 

Vidí bílou Vidí bílou 

??? – zvolme, 
např. otáčej 
doleva, až levý 
senzor uvidí 
černou 

 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 43: Úloha 3_3 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Dráha musí být tlustší než rozteč mezi snímači optických senzorů. Jinak by se jen málokdy 

ocitly oba senzory na černém. Robotovi se bude dařit jen v jednom směru. V Inventoru 3 

nelze dost dobře vyřešit situaci, kdy se oba senzory ocitnou na bílé a robot musí „hledat“ 

dráhu. V Inventoru 4 lze program vylepšovat a zkoušet různé taktiky hledání dráhy. 

L P 

L P 

L P 

L P 
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3.4. Inventor 4 

3.4.1. Charakteristika 

V úrovni Inventor 4 máme k dispozici již velké množství příkazů a nástrojů pro řešení 

poměrně komplikovaných úloh. Nebudu tuto kapitolu začínat přehledem všech nových 

příkazů jako v kapitolách předchozích, ale v odstavcích „Co je nového“ a v poznámkách 

ke vzorovým řešením vysvětlím nové příkazy či modifikátory. 

V této kapitole vyřešíme rozsáhlejší projekt, naučíme robota spočítat čáry na dráze, která je 

na obrázku 44. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 44: dráha pro počítání čar 

Konec dráhy pozná robot podle tlusté čáry. Počet čar nám ukáže na svém displeji. Nakonec 

přidáme přímé řízení z počítače, zjištěný počet čar se ukáže na monitoru. Než vyřešíme 

celou úlohu, vyřešíme několik úloh přípravných.  

3.4.2. Hardware 

V následujících úlohách – Úloha 4_1 až Úloha 4_5 můžeme použít jednomotorové vozítko 

s jedním optickým senzorem. Motor bude připojen na portu A, optický senzor na portu 1. 

Variantu modelu vhodnou pro tyto úlohy ukazuje Obrázek 45 

 
Obrázek 45: Inventor 4 – model robota 

Pokud chceme použít dvoumotorového robota, jako dosud, programy snadno upravíme tak, 

že vedle příkazu pro roztočení motoru A, přidáme příkaz pro motor C. Potřebujeme dále 

dráhu s čárami (Obrázek 44) a pro přípravné úlohy ještě čtvrtku se dvěma nebo třemi 

tlustšími čárami. 
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3.4.3. Úloha 4_1 

Zadání 

Robot změří, jak dlouho mu trvá přejet tlustou černou čáru a ukáže výsledek na displeji. 

Toto měření potřebujeme, protože tlustou čáru ukončující dráhu bude robot poznávat tak, 

že její přejetí mu trvá déle než přejetí normálních čar. 

Co je nového 

Především kontejnery. Kontejner je to, čemu se v klasických programovacích jazycích říká 

proměnná. Slouží k tomu, abychom si do něj uložili nějakou hodnotu pro další použití. 

V Inventoru 4 máme tři základní kontejnery rozlišené barevně (červený, modrý, žlutý). 

Pokud by nám to nestačilo, můžeme použít další, které by byly označeny čísly. 

Další novou věcí je Timer, tedy stopky pro měření času. Timer měří čas v desetinách 

sekundy. Naměří-li timer hodnotu 10, znamená to 1s. Timery jsou tři, červený, modrý a 

žlutý. Změřený čas, za který robot přejede čáru, chceme zobrazit na displeji kostky. 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 46: Úloha 4_1 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Program předpokládá, že před spuštěním programu robot stojí optickým čidlem před 

černou čarou. Robot se rozjede a čeká, až optický senzor zaznamená černou. Jakmile 

k tomu dojde, vynuluje se timer a čeká se na bílou barvu (tedy přejetí černé čáry). Jakmile 

k tomu dojde, červený kontejner naplníme hodnotou červeného timeru. Zastavíme motor. 

Na displeji kostky zobrazíme hodnotu červeného kontejneru. Program čeká na uplynutí 

dvou sekund, abychom měli čas na přečtení hodnoty na displeji a pak program skončí. 

Nové příkazy, které jsou k dispozici, až v Inventoru 4 popisuje Tabulka 16: 
Tabulka 16: Úloha 4_1 – nové příkazy použité ve vzorovém řešení 

 

Nulování timeru. Příkaz najdeme ve skupině Reset. Jako modifikátor připojíme 
identifikátor timeru, který chceme nulovat. 

 

Identifikátor červeného timeru. Najdeme ve skupině Modifiers. Toto je pouze 
symbol, který použijeme, když chceme určit, že se má pracovat s tímto timerem. 
Neplést si s hodnotou červeného timeru. 
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Hodnota červeného timeru. Najdeme ve skupině Modifiers 

 
Naplň kontejner hodnotou. Najdeme ve skupině Container. 

 

Identifikátor červeného kontejneru. Najdeme ve skupině Modifiers. Neplést si 
s hodnotou červeného kontejneru. 

 
Hodnota červeného kontejneru. Najdeme ve skupině Modifiers. 

 

Nastav displej. Najdeme ve skupině RCX communications. Připojujeme 
modifikátor, jehož hodnotu chceme zobrazit. 

3.4.4. Úloha 4_2 

Zadání 

Robot bude měřit čas přejetí čáry pro 3 různé rychlosti (3, 4, 5). Přejede čáru a změří čas, 

na 2 sekundy jej ukáže na displeji, vrátí se před čáru a totéž vykoná s dalšími rychlostmi. 

Co je nového 

Použijeme příkaz cyklu s počitadlem. Použijeme příkaz pro přičtení do kontejneru. 

Vzorové řešení 

 
Obrázek 47: Úloha 4_2  – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Modrý kontejner je použit pro nastavení rychlosti, červený pro měření času. Robot couvá 

maximální rychlostí (ikonka pro zpětný chod motoru nemá připojený modifikátor úrovně 

výkonu, (výchozí je maximální výkon). Pro nastavení rychlosti vpřed, můžeme použít 

přímo hodnotu kontejneru, nemusíme tedy používat jen specializovaný modifikátor 

„tachometr“. Jednomotorový robot s diferenciálem má problém se na „jedničku“ a 

„dvojku“ rozjet. Pro robota s dvěma motory můžeme čas měřit pro všech pět rychlostí. 

3.4.5. Úloha 4_3 

Zadání 

Stejné zadání jako je úloze 4_2 vyřešíme s využitím podprogramů. 

Co je nového 

Deklarace a volání podprogramu. Psaní poznámek do blokového diagramu. 
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Vzorové řešení 

 
Obrázek 48: Úloha 4_3 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

Ikony pro práci s podprogramy najdeme ve skupině Structures. Podprogramy jsou 

označeny čísly. Každý podprogram je nutno ukončit červeným semaforem. 

Jestliže se pomocí klávesy TAB přepneme do textového režimu, můžeme kdekoliv na 

prázdném místě v okně blokového diagramu kliknout a psát poznámky. V editačním 

režimu můžeme textovým polem posouvat, měnit jeho velikost atd. 

3.4.6. Úloha 4_4 

Zadání 

Vlastně bylo uvedeno hned na začátku této kapitoly. Robot má spočítat čáry a počet ukázat 

na displeji. Konec dráhy pozná podle tlusté čáry. Jak dlouho mu trvá přejet „normální“ 

čáru a jak tlustou jsme zjistili v předešlých úlohách. Vzorové řešení předpokládá, že 

„normální“ čáru robot přejede za méně než 0,3 s, ukončující tlustou za více než 0,3 s. 

Konkrétní hodnota samozřejmě závisí na skutečné tloušťce čar a hardwaru robota. 

Co je nového 

Cyklus typu while – dělej něco, dokud je splněna nějaká podmínka. V Inventoru 4 najdeme 

mnoho cyklů tohoto typu lišící se podmínkou. V našem programu použijeme cyklus 

„opakuj, dokud hodnota timeru je menší než…“ (v našem případě 0,3 sekundy).  
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Vzorové řešení 

 
Obrázek 49: Úloha 4_4 – vzorové řešení 

Poznámky k úloze 

V červeném kontejneru je počet čar. Přičtení jedničky do kontejneru jistě proběhne natolik 

rychle, že lze předpokládat, že po návratu na začátek cyklu, kde se testuje hodnota timeru, 

odpovídá tato hodnota době, za kterou robot přejel čáru. Je-li hodnota větší než 0,3 

sekundy přejel robot tlustou čáru, což znamená ukončení cyklu. 

K ikoně začátku cyklu je připojen modifikátor s hodnotou 3 – timer pracuje s desetinami 

sekundy. 

3.4.7. Úloha 4_5 

Zadání 

Sestavit program, který poběží na PC (nebude se nahrávat do RCX kostky). Tento program 

spustí program, který je RCX kostce (program z úlohy 4_4) a zajistí sledování hodnoty 

červeného kontejneru (počet čar) na monitoru počítače. 

Co je nového 

Nové jsou příkazy pro přímé řízení. Tyto příkazy najdeme ve skupinách Direct Functions 

a RCX communications. Tabulka 17 popisuje příkazy, které jsou ve vzorovém řešení. 
Tabulka 17: Úloha 4_5 – příkazy pro přímé řízení 

 
Začátek programu přímého řízení. (Skupina Direct functions) 

 
Začátek programu přímého řízení. (Skupina Direct functions) 

 
Získá z RCX kostky hodnotu zadaného kontejneru a ukáže jí na 
monitoru počítače. (Skupina Direct functions) 

 
Spuštění programu v RCX kostce. Způsobí totéž, co stisknutí tlačítka 
Run přímo na kostce. (Skupina RCX communications)) 

Vzorové řešení 

 

Obrázek 50: Úloha 4_5 – vzorové řešení 
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Poznámky k úloze 

Pro začátek a konec nemůžeme použít semafory. Odlišné ikonky začátku a konce říkají 

Robolabu, že tento program se neposílá do RCX, ale běží na PC, s programem v RCX 

kostce jen komunikuje. Program spustíme stejnou ikonkou, kterou jsme dosud používali 

pro download. 

Pro jistotu to ještě jednou shrnu. V této úloze pracujeme se dvěma programy. Jeden je 

nahrán v kostce (program z Úlohy 4_4) a druhý běží na počítači (tento program). 

Programům je dobré dát jména se stejným základem a rozlišit je nějakým prefixem. Např. 

RCX_pocitani_car.vi a PC_pocitani_car.vi 

Alternativní úloha – pro samostatnou práci žáků 

1. Úlohu 3_3, jízda robota po dráze, nebylo možné v úrovni Inventor 3 naprogramovat 

zcela dobře. Široké možnosti Inventoru 4 umožňují program dovést k vyššímu stupni 

dokonalosti. 

3.5. Poznámka ke struktu ře metodické p říručky 
Tato část bakalářské práce pokrývá třetí a čtvrtý bod osnovy práce, tak jak je uvedena 

v zadání bakalářské práce. V průběhu práce na této metodické části jsem nabýval 

přesvědčení, že je lepší strukturovat jí tak, jak to odpovídá skutečnému průběhu výuky ve 

škole. Postupuje se od jednodušších úloh ke složitějším, analýza a volba typových úloh 

probíhá souběžně s jejich řešením. Tyto fáze se prolínají, zvláště tehdy, pokud učitel chce, 

aby žáci k programování přistupovali aktivně a tvořivě. 

Prosím posuzovatele mé bakalářské práce, aby vzali na vědomí, že jsem se této drobné 

formální odchylky od zadané osnovy dopustil v přesvědčení, že zvolená struktura lépe 

vyhovuje středoškolskému pojetí výuky. 
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4. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
V této závěrečné části své bakalářské práce se pokusím z mého vlastního pohledu 

zhodnotit, do jaké míry se mi podařilo splnit či nesplnit úkoly vyplývající ze zadání. 

Vysvětlím a zdůvodním, co v mé práci není a nebylo cílem. 

V první části, která měla být uceleným popisem prostředí Robolab, jsem se snažil 

především o výstižnou charakteristiku režimů a programátorských úrovní Robolab. Není 

zde kompletní přehled všech ikonografických příkazů, které jsou v Robolabu k dispozici. 

Zařazení takového přehledu do mé práce jsem od počátku považoval za zbytečné a vlastně 

nepoctivé. Bylo by to pouze kopírování HTML souborů, ve kterých je obsažena nápověda 

Robolabu. Tu si uživatel může nechat zobrazovat kontextově při práci s Robolabem nebo 

si HTML soubory s nápovědou jednoduše vytisknout. 

V druhé, metodické části postupně vysvětluji všechny příkazy, ale pouze do úrovně 

Inventor 3. Do této úrovně je jich relativně malé množství a téměř všechny jsou ve 

vzorových úlohách použity. Proč nevysvětluji všechny příkazy v úrovni Inventor 4, 

částečně zdůvodňuji v předchozím odstavci. Existují další důvody, proč některým 

skupinám příkazů z nejvyšších programátorských úrovní Robolabu nevěnuji ve své práci 

pozornost a tyto důvody naznačím v následujících odstavcích. 

Především chci zdůraznit, že tuto práci jsem koncipoval jako materiál, který může 

posloužit učitelům „počítačových“ předmětů či automatizace na středních školách. 

Vycházel jsem ovšem z předpokladu, že programování v Robolabu lze obvykle věnovat 

15 až 20 vyučovacích hodin. Programování Lego robotů sotva bude na nějaké škole 

samostatným předmětem s velkou hodinovou dotací. 

Některé skupiny příkazů Inventoru 4 mají smysl při použití jiného hardwaru než je RCX 

kostka, při použití speciálních snímačů apod. V nejvyšší programátorské úrovni režimu 

Investigator jsou navíc k dispozici příkazy tzv. G-kódu, tedy jazyka pro programování NC 

strojů. Já jsem však vzorové příklady volil tak, aby se používal pouze hardware, který je 

obsažen v základní výbavě školních stavebnic Lego. 

Zvažoval jsem zařazení úloh, které nějakým způsobem využívají webové kamery. Nakonec 

jsem tento záměr vyhodnotil jako problematický. Originální Lego kamera, je poměrně 

drahá. Když se použije běžná webová kamera, vzniká technický problém, jak jí instalovat 

do modelu robota. Některé jednodušší programy využívající kameru, které lze najít např. 

na Internetu, jsou problematické v tom, že kamera plní pouze tu funkci, kterou dokáže plnit 

i optický senzor ze základní výbavy stavebnice. Jiné úlohy působí trochu samoúčelně. 

Programy, které obraz z kamery využívají nějakým sofistikovaným způsobem, jsou již 
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složitější a jejich podrobný rozbor a popis by svým rozsahem mohl představovat 

samostatnou bakalářskou práci. 

Předchozím odstavcem pouze zdůvodňuji, proč se práci s kamerou nevěnuji v mé práci. 

Nezpochybňuji tím užitečnost příkazů pro ovládání kamery, kterými Robolab disponuje. 

Tato práce má poskytnout základy programování v Robolabu. Ten kdo je zvládne a 

vymyslí zajímavý projekt, v němž bude kamera smysluplným způsobem použita, nechť ho 

řeší. 

Ve vzorových úlohách rovněž není využita možnost komunikace prostřednictvím 

Internetu. Důvody jsou podobné jako u použití webové kamery. Opravdu smysluplné 

využití TCP/IP kanálu nastává při větších týmových projektech, tedy opět mimo rámec 

cílů, které jsem chtěl v této bakalářské práci splnit. 

Věřím, že předcházející odstavce nebudou chápány jako omluvy vlastní lenosti. Robolab je 

komplexní prostředí pro vývoj programů zahrnující spoustu úrovní a možností. Snaha 

popsat je všechny do podrobností by nutně vedla k práci mnohonásobně většího rozsahu. 

O takovou však sotva stojí středoškolský učitel, který chce zařadit programování 

v Robolabu do výuky a pro začátek hledá subtilnější zdroj, který jej rychle uvede do 

problematiky. 

Potenciální možnosti téměř každého vyspělého programovacího nástroje jsou prakticky 

neomezené. Autor, který píše například učebnici základů programování v jazyce C, se 

musí zarazit u programů, jejichž složitost je někde u násobení dvou matic a nepokoušet se 

do učebnice dostat kód informačního systému velkého podniku. To jsem si během 

zpracování tohoto materiálu musel často uvědomovat, jinak bych se nedobral jeho 

definitivní podoby. 
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[EM 1] Nápověda programu Robolab 

[EM 2] Manual_robolab.pdf, pdf soubor, manuál k Robolabu z CD firmy EDUXE 

dodané se stavebnicí Lego Mindstorms 

[EM 3] Training mission, výukové video z instalačního CD programu Robolab 

[EM 4] http://www.eduxe.cz, stránka společnosti EDUXE, výhradního distributora 

edukačních materiálů Lego Education 

[EM 5] http://www.kostky.org , stránky Československého Lego fóra 

[EM 6] http://www.robotika.sk , stránky „Robotické skupiny“ společného projektu katedry 

automatizace a regulace FEI STU v Bratislavě a firmy Microstep-MIS s.r.o. 

[EM 7] http://seifrob.sweb.cz, Robova LEGO®stránka, neoficiální stránka věnovaná 

převážně modelům ze stavebnic LEGO 

[EM 8] http://mindstorms.lego.com, oficiální stránky Lego komunity zabývající se 

stavebnicemi Lego Mindstorms 

[EM 9] http://www.gymjes.cz, stránky Gymnázia Jeseník, část věnovaná výuce 

programování v Robolabu 
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