mBot je nejatraktivnČjší a úžasný výukový robot, který jsem vyzkoušel.
—— LIE LENG BOON
VytvoĜili jste to, co jsem hledal spoustu mČsícĤ: nejlepší spojení dvou
svČtĤ, grafického a kódového programování.
—— Cant Sébastien, STEM uþitel z Francie
Tento malinký robot má Ĝadu užiteþných vychytávek: LED, IR systém,
bzuþák a mnoho dalších… ChtČl bych vše využívat naplno. NejdĜíve
si pĜeji dva roboty pro svoje dcery!!!
—— Vincent MARECHAL z lycea Stendhal v MilánČ
mBot v kombinaci s mBlock je zĜejmČ to nejlepší co jste mohl se svým
týmem vytvoĜit. Pomocí mBlock mĤžete sledovat kód, což je pro nás
uþitele velmi dĤležité.
—— Christian Prim ze švýcarské vysoké školy School Zurich
mBot je mnohem více než pouhý robot. PĜeji si aby se stal “klíþem k
velkému svČtu” v “malých dČtských rukou”.
—— Teddy Donat, fyzik MSC, STEM uþitel ve ŠpanČlsku
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PĜíprava pĜed výukou
COM porty se u jednotlivých poþítaþĤ liší. Jak mĤžeme najít þíslo COM portu robotu
mBot? OtevĜete Správce zaĜízení a rozviĖte náhled na Porty (COM a LPT):

Ahoj všichni, vítejte ve svČtČ robotu mBot!
BČhem výukového kurzu zažijeme interakci mezi fyzickým svČtem a software. Kurs se
skládá ze tĜí þástí: robot mBot, hlavní deska mCore a prostĜedí mBlock (které si
mĤžete stáhnout z následující adresy: http://mblock.cc/download). Software mBlock
je vyvinutý na základČ Scratch 2.0. Tento software mĤže ovládat základní desku
mCore robotu mBot a realizuje pĜíslušné funkce. Zde je hlavní rozhraní mBlock:

Pokud ve Správci zaĜízení nemĤžete najít þíslo portu, pokuste se prosím, nainstalovat
ovladaþ Arduino. Pak vyhledejte a zvolte port:

Program mBlock však mĤže ovládat desku mCore pouze tehdy, když je mBot propojen
s mBlock. Jak mĤžeme mBlock propojit s robotem mBot? NejdĜíve zapojte USB kabel
do poþítaþe i základní desky mCore. OtevĜete software mBlock a vyberte pĜíslušný COM port:

Po kliknutí se zobrazí "COMx pĜipojen" :
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PĜíprava pĜed výukou
Co bychom mČli zlepšit, pokud chceme, aby se robot pohyboval po podlaze? Ano,
správná odpovČć je USB kabel. Kabel omezuje akþní rádius mBotu. Tento problém
Program mBlock je úspČšnČ propojen k robotu mBot! Ale zatím nemohou mezi
sebou komunikovat, protože komunikace nezbytnČ vyžaduje komunikaþní
protokol. Pojćme tento protokol nainstalovat do základní desky! NejdĜíve vyberte
správnou základní desku, pak zvolte nabídku “Aktualizace Firmware”:

Po instalaci je mBlock schopen komunikovat s mBot! PospČšte! Odzkoušejte to! ZapnČte
malé svČtýlko na robotu mBot:

mĤžeme vyĜešit modulem Bluetooth nebo 2.4G.

Bluetooth
Nejprve na poþítaþi zapnČte Bluetooth (nebo použijte Bluetooth adaptér) a odpojte
pĜedchozí COM (staþí kliknout na COM6). PĜihlaste mBlock a vyberte Discovery. Rozbalí se
seznam Bluetooth. V seznamu vyberte pĜíslušný Bluetooth:

2.4G
JeštČ jednodušší je používání 2.4G (WiFi). Nejprve vložte do poþítaþe adaptér 2.4G
(pĜijímaþ), podle návodu provećte spárování s modulem 2.4 na robotu mBot. Po
úspČšném spárování kliknČte “Spojení”.

KliknČte na blok nastavení barvy LED. Malé svČtýlko na robotu mBot bude svítit
þervenČ. Pokud se všechny hodnoty nastaví na 0, svČtlo zhasne.
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PĜíprava pĜed výukou
Pojćme zkontrolovat, jaké senzory obsahuje základní deska mBot：

Nyní se podívejme na bČžnČ používané funkce v menu.
Alternativa

Funkce
New : vytvoĜí nový projekt;
Load Project: otevĜe existující projekt;
Save project: uložíaktuální projekt do lokálního
souboru. (Poznámka: pĜípona souboru je “.sb2”)

Undelete: obnoví dĜíve smazaný skript;
Small stage layout: skryje scénu, aby vytvoĜil vČtší
editaþní oblast skriptu;
Turbo mode: zrychlí pĜekreslování scény mBlock;
Arduino mode: pĜevede skript blokĤ mBlock na

V menu Extension vyberte “mBot”, uvidíte Ĝadu blokĤ, které budete používat
k ovládání robota mBot:

program Adruino a nahraje ho do základní desky
Arduino pro realizaci off-line provozu.

Menu Extension souvisí s modulem. Alternativa
zvolená v Extension bude ovlivĖovat bloky
ukázané v modulu Robot. To znamená, že rĤzné
altrnativy pĜiĜadí rĤzné bloky v modulu Robot.
Arduino: zahrnuje bloky kompatibilní s Arduino
platformou;
Makeblock, mBot: Specifikuje základní desku pro
Makeblock;
PicoBoard: ovládání a destování desky ze Scratch;
Communication: realizuje základní funkce LAN
komunikace.
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OK! Vše je pĜipraveno, staþí to uložit. Zahajte putování s mBot!
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Kapitola 1 Myška miluje jablíþka

Osvojení znalostí
Stavební bloky

Instrukce

PĜíklad

Myška, malá myš, velmi ráda jí jablíþka. Dnes myška pronikne do
svČta mBlock a tam je sladké jablko pĜímo pĜed ní. PomĤžete myšce jíst
jablíþko? Pojćme pomáhat myšce se základní deskou mCore v ruce .

Startovní bod události a
zpĤsob spuštČní programu.
Funkce skriptu z levého
obrázku je start programu

Cíle výuky

když stisknete na zelený
praporek.


1．Nauþit
se ovládat LED svČtla
2．Nauþit se ovládat tón bzuþáku

ýeká jednu sekundu. ýíslo
mĤže být typ integer nebo
dekadické.

Elektronické moduly
RGB LED svČtla

PĜed "stisknutím tlaþítka",

RGB LED je výstupní zaĜízení se zdrojem
svČtla. MĤže svitit rĤznými barvami ze tĜí
složek - þervené, zelené a modré.

vždy þeká. Modrý blok
v levém obrázku mĤže
být

nahrazen

jinými

šestihrannými bloky.

Nastavuje barvu RGB LED
svČtel. Rozsah hodnot
každé barvy je 0 až 255.
Pokud chcete miniaturní
svČtlo zhasnout, nastavte
všechny barvy na nulu.

Tlaþítko
Bzuþák
Bzuþák je audio zaĜízení, ale také
výstupní zaĜízení. MĤže ovládat
rĤzné výstupní frekvence a tak
vytváĜet rĤzné tóny.
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Tlaþítko je vstupní zaĜízení.
Obvykle definuje rĤzné funkce
závislé na scénáĜi aplikace.

Z bzuþáku mĤže vycházet
tón od C2 do D8. Musí se
pĜidat

blok

pĜehrávání

zastavení
na

levém

obrázkku, který zpĤsobí
umlþení bzuþáku.
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PĜíklad rozšiĜování

Struktura programu
Struktura programuĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Nyní pĜistupme k vytvoĜení prvního programu v mBlock! V tomto programu chce myška sníst jablko, takže bČhem

Myšlenkový proces

6UVOYYKQ\KTËT«YZX[QZ[X_

vytváĜHní interaktivního ovládání efektĤ pĜes základní desku mCore využijeme dvČ postavy.
PĜi spuštČní programu, mCore vydá zvuk a þeká než na mCore stisknete tlaþítko. Jakmile tlaþítko stisknete, Myš se

Start

pohybuje dopĜedu smČrem k jablku. Další zvuk mCore pĜehraje, když myška narazí do jablíþka.

Skript zaþína bČžet od prvního bloku, všechny
PĜíkazový blok A

následující bloky se zpracovávají podle poĜadí. Tento

Pokyny

postup se nazývá sekvenþní struktura.

Myš se neustále pohybuje dopĜedu. Když

PĜíkazový blok B
Myš má ráda jablko

Vývojový diagram vpravo je standardní sekvenþní

pĜijde až k jablku, , mCore vytvoĜí zvuk.

，

struktura. Po spuštČní program postupnČ provádí tĜi
PĜíkazový blok C

bloky a skonþí blokem Konec. Sekvenþní struktura je
základní zpĤsob Ĝízení bČhu programu.

Konec

Nechte pohybovat myš
smČrem k poloze jablka
Stisknutím klávesy "mezera" se spustí

Tipy

program -> nechej myš pĜesunout do

Postava myš

poþáteþní pozice -> zahraj tón C4 -> þekej

Hodnota nastavená v blocích mČní stav elektronického modulu. Když napĜíklad nastavíme tón C4, bude

0.5 sekundy -> zastav pĜehrávání -> þekej

bzuþák trvale produkovat zvuk. Pokud zastavíte program, stav pĜehrávání zvuku se nezmČní. Správný postup

na stisknutí tlaþítka na mCore -> nechej

je pĜidání bloku zastavení pĜehrávání, který nepotĜebuje vložit dobu pĜehrávání zvuku.

myš pĜesunout do zadané polohy.

，

Zkus to
Zkus to Ċ Ċ

Ċ

Ċ

VytvoĜ zvuk když myška
pojídá jablíþko

Schéma zpracování

Stisknutím klávesy "mezera" se spustí pro-

Postava jablíþko

gram -> þekej naž myš narazí -> bzuþák
na desce mCore zahraje tón C4 -> þekej 0,2

Snažte se pochopit schéma postupu a napište,

sekundy -> zmČĖ tón na F2 -> þekej 0.2

prosím postup prĤchodu skriptu uvedeného na

sekundy -> zastav pĜehrávání zvuku

obrázku vlevo.
1. Start programu (po kliknutí na zelený prapor)
2. Na jednu sekundu se rozsvítí þervené svČtlo
3. Po jedné sekundČ svČtlo zhasne
4.
5.

Cviþení
1．Použijte tlaþítko na desce mCore ke zmČnČ barvy malých LED svČtýlek, abyste vytvoĜili nádherný svČtelný
efekt. Pokuste se rozsvítit rĤžové, žluté a bílé svČtlo.
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Osvojení znalostí

Kapitola 2 Sbírání jablíþek

Stavební blokĊ

Ċ

InstrukceĊ

Ċ

PĜíklad

Malá myška Mici dnes hledá ovocný strom jabloĖ. PrávČ je období zrání. Když
fouká vítr, jablíþka neustále padají ze stromu. Mici doufá, že najde bedýnku na
uložení tČchto jablek. PomĤžete Mici posbírat více jablíþek?

Opakuje skript uzavĜený uvnitĜ
bloku tolikrát, jak je zadáno.
Pak pokraþuje zpracováním
následujícíhi skriptu.

Cíle výuky
Opakuje blok dokud není

1．Nauþit se používat a aplikovat ultrazvukový snímaþ

splnČna

podmínka

(tato

podmínka je vložena uvnitĜ
prázdného políþka).
podmínka

Elektronické moduly

není

Když

splnČna,

sevĜené bloky trvale pobČží.
Jakmile se podmínka naplní,

Název kategorieĊ

FunkceĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Pokyny

pĜesune se program na další
skript.

Neustálé
opakování:

Ultrazvukový snímaþ

UzavĜený skript bude trvale

Ultrazvukový snímaþ je vstupní zaĜízení urþené

bČžet a nemĤže být nikdy

k detekci vzdálenosti. Snímaþ má dvČ "oþi",
jedno které vyzaĜuje ultrazvukové vlny, zatímco
druhé se stará o pĜíjem signálu odraženého
zpČt po zjištČní pĜekážky. Tím se realizuje
dosažení cíle - mČĜení vzdálenosti.
Rozsah detekce: 3cm-400cm; Úhel detekce: 30 °.

Ultrazvukový modul je oznaþen žlutým

ukonþen.

štítkem, proto musíte modul zapojit do
rozhraní na základní desce oznaþeného
žlutou znaþkou.
Blok ultrazvukového snímaþe:
slouží k získání zpČtné vazby
pĜi mČĜení vzdálenosti mezi
ultrazvukovým snímaþem a
libovolnou pĜekážkou, která
se nachází pĜed snímaþem.
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Struktura programu
Struktura programuĊ Ċ

ScénáĜĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Vývojový diagram

Myšlenkový proces
Zaþátek

Struktura smyþky
(struktura cyklu
PĜíkazový blok A

Struktura smyþky je struktura, která opakuje
zpracovaní

vloženého

skriptu.

Jek

je

Zkuste zpracovat skript z levé

ukázáno na vývojovém diagramu vpravo,

strany a zaznamenejte zmČny
PĜíkazový blok B

pĜíkazové bloky A a B se volají jako tČlo

na desce mCore.

smyþky. Pokud není podmínka smyþky
pravdivá, provádí se smyþka znovu, jinak

NE

smyþka skonþí. Když potĜebujete, aby se

setkání s podmínkou smyþky

nČjaký skript opakoval, pak v programování
þasto používáme strukturu smyþky.

ANO
Konec

Zkus to

PĜíklad rozšiĜování
ScénáĜĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Vývojový diagram

Zvládli jsme strukturu smyþky. PomĤžeš myšce chytat jablíþka pĜes kombinaci sekvenþní
struktury, kterou jsme se nauþili pĜedtím?
Musíme jen využít výhodné vlastnosti opakování pĜi ovládání pohybu myši na základČ
informace z ultrazvukového snímaþe.

Snažte se sami nauþit sestavovat vývojové
diagramy. Napište poĜadí prĤchodu skriptĤ

Instrukce

na levém obrázku a urþete, které stavební
bloky tvoĜí tČlo smyþky.
Uchopení jablka

Když se myš pohybuje
dopĜedu a narazí do jablka,
vydá mCore zvuk.
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Chycení padajícího
jablka
OpakovanČ provádČj vložený
skript -> zobraz jablko -> urþi
Postava jablko

Kapitola 3 Aritmetická výzva
Malá opiþka náhodnČ zobrazuje þíslo. Pro sbírání bodĤ se stejným þíslem

místo, kde se objevilo jablko ->

bČhem 30 sekund potĜebuje netopýra. PomĤžete netopýru dokonþit úkol od

opakovanČ pĜesouvej jablíþka

opiþky?

dolĤ až na okraj -> po nárazu na
hranu, skryj jablko.

Program se zastaví,
jakmile myš posbírá
5 jablíþek

Cíle výuky
1．Používání matematických operací
2．Používání promČnných

ýekej, než myš narazí na jablko

Postava myš

->

0,5 sekundy hraj tón ->

zastav program po nasbírání 5
jablíþek.

Používání mCore
a ultrazvukového
snímaþe k Ĝízení
pohybu myši

Kategorie

Deska mCore

Instrukce

Posílá informaci pĜes infraþervený
IR dálkové ovládání

paprsek do modulu infraþerveného
pĜijímaþe. PĜijatá data se dále zpracují
v rogramu.

Postava myš
Musíte používat hodnoty, které
na základČ neustálé obnovy podle
údajĤ ultrazvukového snímaþe,
dynamicky mČní polohu myšky.

Modul infraþerveného transceiver na

Cviþení
1．Pokuste se použít strukturu smyþky k ovládání RGB svČtla na základní desce. Nechte LED blikat jednou za sekundu
a oznaþte stavební bloky, které tvoĜí tČlo smyþky.

Modul infraþerveného
vysílaþe s pĜijímaþem

robotu mBot umí pĜijímat a posílat
informace. V pĜenášené informaci
mohou být þísla a text.

2．Pokuste se bzuþákem vytvoĜit melodii, ve které tón C4 zní 10 krát, tón E5 zní 20 krát, tón B6 zní 30 krát a celá
melodie se trvale opakuje. Dokážete rozlišit vnoĜená tČla smyþek? Zkuste to.
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S(RUIQ
NámČty na programy

Osvojení znalostí
Stavební blokĊ

PĜíklad

Instrukce

Popis námČtu

Myšlenkový proces

Mezi þtyĜi operátory patĜí
sþítání, odþítání, násobení

Hodnota joysticku se dČlí 10

a dČlení. Políþka operátorĤ
mĤžete vyplnit hodnotou

Start programĤ

Opiþka

nebo promČnnou.
Porovnávací operátory se

ýeká než je vzdálenost detekovaná ultrazvukovým snímaþem

mohou užívat k porovnání

menší než 30cm, pak se pĜesune na následující bloky

hodnoty

s

(Hodnota snímaþe/100)-5
Uložení náhodného þísla do promČnné Item

promČnnou,

dvou promČnných nebo

Zastavení všech programĤ

dvou hodnot. PromČnnou
mĤže tvoĜit také vstup ze
snímaþe.

Nulování þasovaþe
Porovnávání dvou promČnných kontroluje, zda jsou stejné.
ýeká dokud se liší.

Matematické hry. Ve hĜe se
sbírají body, které generuje

MénČ než 30s

poþítaþ.
Blok náhodných þísel. Blok

TvoĜí ji þtyĜi postavy

mĤžete vyplnit hodnotami

1. Bodový míþek, kterým se

nebo promČnnými.

zvyšuje skóre
Každou sekundu se tváĜ natoþí do náhodného smČru

Bodový míþek

Dotek

Netopýr

Ukázání promČnné item variable

2. Netopýr se chová podle IR
dálkového ovladaþe

ýekání než promČnná Point = promČnná Item

Zvýšení skóre

3. Opiþka vyhodnocuje skóre
získané netopýrem.
Údaje snímaþe se uloží do promČnné
PromČnná je kontejner pro

PĜekroþení 30s

Nulový míþek vynuluje skóre

N

Skóre

uložení dat. Její hodnota se

A

mĤže podle potĜeby mČnit
Dotek

bez omezení.

Nulování skóre
Vynulování
Add 1 point
PromČnná se každou sekundu zvýší o 1

Nulový míþek

Repeat

Pokud <podmínka> pak
Pokud je podmínka splnČna,
zpracuje se vnitĜní skript

Pokud stisknete pravé tlaþítko na IR dálkovém ovládání, skĜítek
se bude pohybovat doprava
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Zkus toĊ Ċ

Ċ

Ċ
ScénáĜ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Vývojový diagram

Ċ

Ċ

PĜíklad rozšiĜování
Matematické operace jsou v programu velmi dĤležité. Tato kapitola bude velmi užiteþná pĜi uþení, zejména pro ty, kteĜí nejsou v matematice
pĜíliš dobĜí! Pojćte se uþit spoleþnČ!

Zkuste pochopit vývojový diagram
a popište zpracování skriptu vlevo.

K obsluze netopýra

Netopýr automaticky letí dopĜedu

použijte infraþervené
dálkové ovládání

Pro zmČnu smČru letu použijte bloky If..Then

Zkuste spustit skript na levé stranČ
a zaznamenejte zmČny na mCore.
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Míþek, uþující poþet

Náhodné zjevování míþku udČlá hru

bodĤ

mnohem zajimavČjší

objeví

se

náhodnČ

Nulový míþek nastaví

Když netopýr narazí na tento míþek,

þíslo bodu na nulu a

a pohybuje

þíslo bodu se vynuluje

sbírání bodĤ se vrátí

na scénČ. Když do

na zaþátek
RĤzné míþky pĜedstavují rĤzné body

míþku narazí netopýr,
d
zmČní se pĜíslušné
promČnné.

Tipy
PromČnná se naplní náhodným þíslem

Pokud se zpĤsob otáþení postavy nastaví na

a þasovaþ vynuluje

chování. Odzkoušejte si to sami.

, ovlivní to její

BČhem 30 sekund opiþka pokaždé

Cviþení

vysloví þíslo

1．Pokuste se vytvoĜit malý míþek, který mĤže snížit hodnotu bodĤ.
2．Nechte nulový míþek pohybovat a pĜidČlte mu funkci porovnávání bodĤ.
Porovnává se jednou
za každých 30 sĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Pokud se obČ promČnné shodují,
sebrané þíslo bodu se vynuluje
a získáte skóre 1 bod

Pokud

þas

pĜekroþí

32

sekund,

znamená to, že pĜedmČty nemají
stejná

þísla bodĤ.

Tato situace

zastaví všechny programy a hra konþí.
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Kapitola 4 Odhad

BČžnČ se hodnota snímaþe ukládá do
promČnné.

Proto

následující

skript

posoudí hodnoty bez þasového odstupu

S pĜáteli þasto hrajeme hru na odhadování strany mince. Jak mĤžeme pĜi

díky sekvenþní struktury.

této hĜe použít mCore? V této kapitole to udČláme. Pojćme se podívat kdo
má nejlepší odhad!

Cíle výuky

1．Nauþení
struktury vČtvení

Tipy

2．Používání
a porovnávání promČnných


Vzhledem k tomu, že se v programu þasto používá opakované posuzování hodnot snímaþe, zda splĖují urþité
podmínky, používají se hojnČ struktury vČtvČní spoleþnČ s cykly.

Osvojení znalostí
Stavební blokyĊ Ċ

InstrukceĊ Ċ

Ċ

Ċ

NámČty na programy
PĜíklad
Popis námČtu

Myšlenkový proces

Blok “když .. tak” je jednoduchá struktura
vČtvení. PotĜebuje vyplnit šestiúhelníkový blok.
Obsažený skript

bude

bude

splnČna podmínka.

není,

je

zpracován,
Pokud

pokud
splnČna

skript pĜeskoþen. Pokud v programu

Zaþátek hlavního programu

Nastaví prom. "select" na 1

Nulování "select"

Když se stiskne tlaþítko 2

，

posuzujeme Ĝadu podmínek, musíme použít

Struktura vČtvení

více blokĤ “když .. tak “.

Když se stiskne tlaþítko

Nastaví prom. "select" na 1
Nastaví prom. "camp" na 2

Nastaví prom. "camp" na 1
PĜehraje pípnutí

Pro stanovení podmínky a Ĝízení
bČhu

programu

na

ýeká na "select=1"

základČ

vyhodnocení výsledku se používá
struktura vČtvení.

Blikne LED a pískne

Blok “když .. tak jinak” je dvojitá struktura
vČtvení. Horní
pokud

þást

bude

zpracována
Porovná promČnné

je podmínka splnČna. Pokud splnČna

"camp" a "computer"

není, bČží spodní þást.

Shodují seĊ Ċ
Zahraje melodiiĊ

24

Ċ

Ċ

Neshodují
Zahraje melodii
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Zkus toĊ Ċ

Ċ

Ċ

ScénáĜĊ

Ċ

Ċ
Ċ

Ċ
Ċ

Ċ
Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Vývojový diagram

Ċ

!!!PĜíklad rozšiĜování
Pojćme si zahrát hru: KliknČte tlaþítko na scénČ. Na hlavní desce budou blikat tam a zpČt dvČ RGB svČtla. Na konci hry zĤstane jedno z nich
svítit, Hádejte které a sledujte kdo má nejlepší odhad!

Návod
VytvoĜte samostatnČ vývojový

Nejprve na scénČ vyberte tlaþítko 1 nebo 2

diagram skriptu. Popiš postup
zpracování struktury výbČru na

Odhad

levé grafice.

LED svČtla. Po chvilce þekání poþítaþ zjistí,
zda se stav Ĝídící desky shoduje s vybČrem
hráþe. Pokud se shodují, znamená to, že je
odhad správný a ozve se melodie. Pokud
se neshoduje, je odhad špatný a ozve se
krátká hudba.

Start hlavního
programu
Pokud je promČnná výbČru nastavena na 0,
hráþ bude mít za to, že neprobČhla volba.
Pokud se ozve tón, znamená to, že poþítaþ
Zkuste spustit skript uvedený na

Pozadí scény

je pĜipraven na volbu od hráþe.

levé stranČ. Zaznamenejte zmČny
na desce mCore.

Je pĜipraven na to, že hráþ na scénČ zvolí
tlaþítko 1 nebo 2. Po výbČru tlaþítka je
promČnná select=1, blok již nebude dál
blokovat skript.
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LED svČtlo 10 krát blikne
a pĜehrávají se rĤzné
tóny.

Po 2s prodlevČ program
porovná výbČr hráþe se
stavem poþítaþe. Pokud
platí camp = computer
znamená to, že hráþ má
Pozadí scény

Pozadí scény

správný odhad a zazní
melodie.

V

opaþném

pĜípadČ

LED

svČtýlko

zhasne a zazní tón, který
signalizuje chybu.

Nechte poþítaþ generoval
náhodné þíslo a uložete je
do promČnné v poþítaþi,
pak rozsviĢte svČtlo, které
vybere poþítaþ ve struktuĜe
vČtvení.
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Kapitola
Skript tlaþítka 1
Nastavte promČnnou "select" na 1 (spuštČní
hlavního programu). Nastavte promČnnou
"camp" na 1 (volba od hráþe).

Kapitán pirátĤ ukryl poklad na malém ostrovČ. Když se piráti dozvČdČli tuto
novinku, chtČli napadnout ostrov a ukoĜistit poklad. Na ostrov pĜišli stateþní
hrdinové, kteĜí ho chtČjí bránit!

Cíle výuky
Pozadí scény

1．Zvládnutí hromadného vysílání pĜíkazu

Skript tlaþítka 2

2．Výuka používání klonĤ

Nastavte promČnnou "select" na 1
Nastavte promČnnou "camp" na 2

NámČty na programy
LegendaĊ Ċ

Název kategorie

Ċ

Instrukce

Snímaþ dokáže generovat
Senzor osvČtlení

hodnotu

Tipy

jasu

okolního

osvČtlení.

V tlaþítku postavy používáme stavební blok "když se klikne na postavu". To znamená, že se skript zpracuje po
kliknutí na postavu, bez ohledu na spuštČní zeleného praporku. NČkdy se nemusí toto Ĝešení hodit. Problém
mĤžeme vyĜešit až zvládneme logické operátory.

Elektronické moduly
Stavební blokyĊ Ċ

Ċ

InstrukceĊ Ċ

Ċ

PĜíklad

Bloky hromadného vysílání hromadnČ posílají
zprávy všem postavám (vþetnČ sebe samých).
Tím všem pĜíjemcĤm pĜipomene provedení
akcí.

Cviþení

Obrázek na pravé stranČ je menu, které se
zobrazí po kliknutí pravým tlaþítkem na blok.

1．Použijte strukturu vČtvení ke zobrazení poþtu stisknutí tlaþítka mCore na scénČ, bČhem 5 sekund.

V rámci "pĜehledu vysílaþĤ" a "pĜehledu

2．Použijte strukturu vČtvení a hodnoty snímaþe osvČtlení na mCore ke spínání rĤzných pozadí scény.

pĜíjemcĤ" lze ukázat související postavy.
To umožní uživateli rychlé vyhledání vazeb.
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Tento stavební blok je pĜíjemce

Popis námČtu

Myšlenkový proces

zprávy. ZároveĖ je spouštČcí
blok skriptu.

Funkce hromadného
vysílání
Po

hromadné

zprávČ

Program na pozadí

Obranný program

Poþet bodĤ je nula

PĜíjem hromadné zprávy HoĜí

ýeká, než intenzita osvČtlení<500

Klon obranného skĜítka

Hromadná zpráva HoĜí

ýekání 0,3 sekundy

bude

zpráva poslána do všech postav
(vþetnČ sebe samých). Postavy
používají pro pĜíjem zprávy
stavební bloky "když byl pĜijat".
Pokud byla odeslána o ovČĜena
Klony mohou reprodukovat postavu,

zpráva, spustí se stavební bloky

která je pĜesnČ stejná jako pĤvodní

"když byl pĜijat".

postava. Její skript je stejný jako
ýeká 0,5 sekundy

originál. Tato vlastnost klonu brání
vytvoĜení více postav se stejným
skriptem.

Opakuj

Obranný program
Po svém vytvoĜení spustí skĜítek
tento stvební blok. Blok se liší od
spuštČní pĤvodního skĜítka.

Klonování funkce
Stisknutí talþítka

Klon mĤže, za bČhu programu,
okopírovat postavu se stejným
skriptem
vyĜešit

a atributy.
problém

s

N

A

Tím lze
poþtem

postav, který je pĜed spuštČním

N

Otoþení o 1 st. doleva Ċ

Otoþení o 1 st. doprava

Pokud je smČr obrany<45Ċ

Pokud je smČr obrany>45

N

programu neznámý.

Zrušení zbyteþných klonĤ.
NepotĜebné klony budou
pĜivedeny do zpoždČní a

Y
zamČĜení obrany -45

Y
zamČĜení obrany +45

ovlivní rychlost zpracování.
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Popis zámČru

Myšlenkový proces

Zkus to
ScénáĜ

Klon programu dČlostĜelecké obrany

Vývojový diagram

PĜesun do obranné pozice,
pĜesun 30 krokĤ vpĜed k obranČ

Snažte se samostatnČ pochopit
vývojový

diagram.

Napište

posloupnost stavĤ z levého
ZamíĜení dČlostĜelectva
na nepĜítele

obrázku.

A
Zrušení klonu

N
N
Krok pĜemístČní 10

Y

Dotek s hranou

Pokuste se spustit skript na levé stranČ.
Zaznamenejte zmČny na mBlock.
Program dČlostĜelectva nepĜítele

Stejný jako pĜedchozí

Nastavení zobrazení polohy,
obranné pozice

A
Zásah dČlovou stĜelou

PromČnná "point" plus 1 bod, þeká 0,3 sekundy

N
Zásah obrany

PĜesun 5 krokĤ

A
Konec

PĜíklad rozšiĜování
Návod

A

Dotek hrany

Pro ovládání úhlu natoþení obrany se používají
Obrana ostrova

A
Opakuj

tlaþítka na desce mCore.
Pro ovládání vyzaĜování maskování dČlostĜelectva
pĜi stĜelbČ se používá optický snímaþ na mCore.
Pokud je obrana zasažena, hra konþí.
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Program musí stále
opakovanČ bČžet, aby
se mohla postava
neustále objevovat.
Program náhodnČ
nastavuje objevování

K nastavení úhlu obrany

nepĜátelského cíle na

použijte tlaþítka na desce

obloze a míĜí na þelo

mCore.

pevnosti. PĜed nárazem

Pro ovládání velikosti
Postava obrany

na hranu nepĜátelského

natoþení, která limituje úhel
obrany, se používá struktura

Postava

vČtvení. Tím se zajistí mnohem

nepĜátelských

realistiþtČjší otáþení obrany.

cílĤ

cíle existují dvČ situace,
náraz do pevnosti nebo
náraz dČlového náboje.
Pro urþení, zda se cíle
dotknul dČlový náboj
mĤžeme použít strukturu
vČtvení: pokud do
nepĜátelského cíle narazí
Ģ
náboj, skryje se a po
pĜidání bodu þeká 0,03 s;
v opaþném pĜípadČ když
narazí do pevnosti, hra
konþí.

Ovládání vyzaĜování maskování
dČlostĜelectva bČží v programu
na pozadí.
Pozadí scény

Hromadná zpráva FIRE se
vyšle, když dojde k setmČní
Jakmile pĜijme zprávu

svČtla.
Postava náboje

36

FIRE, vytvoĜí klon.
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Kapitola 6 ýteþka karet
Každá druh zboží v supermarketech má þárový kód. Každý þárový kód
koresponduje s urþitým zbožím. Dokážete navrhnout stroj na þtení identity?
Pojćme takový stroj realizovat!
VytváĜHní klonĤ
Tento skript bude
provádČt každý klon.
Nejprve se dČlový
náboj pĜesune blíž

Cíle výuky

k hlavni a hlaveĖ se

Postava náboje

zacílí. PĜed nárazem

1．Pochopení a nauþení vlastností a používání spojovacího seznamu

na hranu se klon zruší,
pokud trefí cíl,nebo se
pĜesune o 10 krokĤ
vpĜed. Skryje se a zruší
klon.

Osvojení znalostí
Stavební blokyĊ Ċ

InstrukceĊ Ċ

Ċ

PĜíklad

Tipy:
1. Výsledné klony zdČdí atributy skrývání/ukázání pĤvodní postavy: pokud se pĤvodní postava skryje, klony
se skryjí a naopak.

Nový spojový seznam mĤže generovat
množinu typĤ promČnných. MĤže uložit

2. Hromadná zpráva je také událost. Její bloky "pĜíjem zprávy" spustí okamžitý pĜíjem urþité zprávy.

nČkolik promČnných a také vyzvednout
promČnné z tabulky.

Cviþení
1．Pokuste se využít klonované vlastnosti k vytvoĜení programu s pĜedstavou deštČ.
2．Použijte optický snímaþ na desce mCore ke zmČnČ pozadí scény.
3．Modifikujte hru a povolte souþasný výskyt 3 až 5 dČlostĜeleckých nábojĤ nepĜítele.
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NámČty na programy
Popis námČtu

Myšlenkový proces

Do blokĤ na levé stranČ
mĤžete ruþnČ vložit "vČci".
MĤžete také naplnit
promČnné. ZaĜazená data
se automaticky generují
do posloupnosti þísel. Je

Hlavní program

Program na pozadí scény

Nastavení promČnné "list" náhodným þíslem

PĜevod intenzity svČtla na þísla

to základ pro získávání
dat ve spojovém seznamu.
1. Data se ukládají na
konec spojového seznamu
Spojový seznam "list"

2. Zrušení dat ze zadané
pozice spojového

ýís. 1

seznamu

ýís. 2

3. Vložení dat na zadanou

ýís. 3

pozici. Náhrada dat na

ýís. 4

zadané pozici spojového
seznamu

Opakuj

ýís. 5

Popis bloku
spojový
seznam
Když

je

množství

ýís. 6

Programy na pozadí scény

PĜesun 10 krokĤ
N

Náraz na hranu a odraz

light = list

dat, které je tĜeba
zaznamenat,
obvykle

vČtší,

použijeme

SkĜítek 1

PromČnná "point"+1

souĜadnice y >120

Nastavení "list" na náhodné þíslo

spojový seznam.
Funkce blokĤ na levém

Spojový seznam

zobrazení je následující:

mĤže uložit þísla,

1. Stavební blok

ĜetČzec nebo þínský

vyzvedne data ve

text. Data uložená ve

spojovém seznamu

spojovém seznamu

podle þísla pozice

je možné kdykoli

2. PĜedá poþet dat

kontrolovat a mČnit.

uložených ve spojovém

A
zmenšení souĜadnice y o 5

ýasovaþ > 60

N
SkĜítek 1

Vše zastav

souĜadnice y <- 150

Y

seznamu
Vyhledá, který spojový

Opakovat

seznam obsahuje data
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Zkus to

PĜíklad rozšiĜování
ScénáĜ

Algoritmus

Spojový seznam je dobrý pomocník pro záznam masivního množství dat. MĤžete s ním ukládat data (þíselná nebo
text) a pokud je tĜeba vyhledávat nebo modifikovat. Je to bČžnČ používaný nástroj vyšší úrovnČ programování!

Návod

Snažte se sami pochopit
vývojový diagram.. Popište
prĤbČh poslouppnosti stavĤ

Použijte optický senzor ke
ýteþka karet

z levého obrázku.

snímaní barvy karty.
PĜes spojový seznam
vyhledejte pĜíslušnou
komoditu.

Hodnota snímaþe osvČtlení se
zpracována pĜes aritmetické
operace. Hodnota, která
odpovídá charakteristice
bervy je vlevo.

Pokuste se spustit skript na
levé stranČ. Zaznamenejte
zmČny na desce mBlock.

Program na

Odpoþítávání
þasovaþe 60 s

pozadí
BČhem zadané þasové
periody se porovnávají
platné hodnoty snímaþe
osvČtlení se spojovým
seznamem. PĜitom je
promČnná "light" hodnota
snímaþe osvČtlení a
promČnná "list" je hodnota
ze spojového seznamu.
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SpuštČní programu a
nastavení promČnné

Po zmČnČ modelu se

"list" na náhodné þíslo

postava pĜesune do jiné

od 1 do 6.

oblasti. Pohyb nahoru
trvá až po dosažení
pozice 120 v ose y.

Postava položky

Pohyb dolĤ trvá až po
dosažení pozice -120
v ose y. Na závČr se vše
opakuje a znavu se
nastaví náhodná
hodnota promČnné
"list".

Tipy
Postava položky

KliknČte pravým tlaþítkem na spojový seznam, pak mĤžete importovat nebo exportovat data
linkového seznamu. Tím se dá ušetĜit þas pro vstup a výstup dat.
Model a text postavy se
mČní podle hodnoty
promČnné "list".

Cviþení
1．Pokuste se použít spojový seznam na záznam hodnoty snímaþe osvČtlení (data se záznamenávají 20 krát
bČhem 20 s) a uložte je do textového souboru.
2．Pokuste se použít dva spojové seznamy pro záznam þasu a údajĤ snímaþe.
3．Kombinací s funkcí štČtce se pokuste zakreslit údaje z pĜedchozího bodu do þárového nebo sloupcového grafu.
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Kapitola 7 Rytmická hra

Stav. bloky

Instrukce

PĜíklad

Je þas na párty! ŠĢastná cvíle si žádá hudbu. Pojćme si zahrát rytmickou
hru a podívejme se, kdo nejlépe vnímá rytmus. Tato hra je zamČĜena na

Pokud je podmínka
uvnitĜ bloku true,
stavební blok "not" je
false. Když je vnitĜní
podmínka false,
stavební blok je true.

koordinaci rukou a oþí!

Cíle výuky
1．Studium logických operátorĤ

Osvojení znalostí
Stav. bloky InstrukceĊ

Ċ

NámČty na programy
Ċ

Ċ

PĜíkladĊ
Popis námČtu

Myšlenkový proces

Pokud jsou obČ
vnitĜní podmínky
pravdivé, stavební
blok "and" bude true.
Jinak je false.

Logické
operátory

Program na pozadí scény

Programy jednotlivých skĜítkĤ

Pokud existují dvČ

Inicializace "time" a "point"

SmČrem doleva

nebo více podmínek,
které je tĜeba

Náhodné nastavení rychlosti pohybu
Prodleva 1 s

posoudit,, pak pro
kombinaci podmínek

Náraz na hranu a odražení

promČnná
N

obvykle použijeme
Když je nČkterá ze

logické operátory.

dvou vnitĜních

Operace se mČní

podmínek true,

podle podmínek.

stavební blok "or" je
true. Jinak je false.
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PromČnná þasu = 0

Opakování

A
Program konþí
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Popis námČtu

Zkus to

Myšlenkový proces
Program rytmického svČtla

ࠋᆝڛຬё༝

ScénáĜ

Algoritmus

Ukaž svČtlo

ມವڛຬ

Snažte se samostatnČ
pochopit vývojový

Trefa tĜí skĜítkĤ

diagram. Popište,

N

prosím prĤbČh
A

posloupnosti stavĤ

Plus 5 bodĤ

na levém obrázku.


ಾ

ල౨
Trefa nČjakého skĜítka
N
A
A

Pokuste se spustit
skript na levé stranČ.

Plus 1 bod

Zaznamenejte



zmČny na desce
Stejný jako pĜedchozí

mCore. Jaký tón

Není trefen žádný skĜítek

zahraje mCore, pokud

N

je intenzita osvČtlení
A

pĜibližnČ 500?

Odeþtení 3 bodĤ

Trefa dvou skĜítkĤ

Plus 3 body

̟ຏ̟

PĜíklad rozšiĜování


Rytmická hra je velmi jednoduchá: pokud se stĜedem svČtelného paprsku zachytí jeden nebo více skĜítkĤ (paprsek svČtla se ovládá tlaþítkem),

ýeká 0.2 s a skryje paprsek

ᄷ؏ᄓ

získají se body; pokud se nČkterý skĜítek netrefí, body se odeþítají. Pomocí logických operátorĤ "and", "or" a "not" se rozhoduje o pĜidávání nebo
odebírání bodĤ. MČjte oþi otevĜené a soustĜedČné. Zahrajte si tuto malou ale napínavou hru!

Stiskni tlaþítko
N
Opakování
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Návod
Hra trvá pouze 60 sekund. Kraby, hvČzdice a
Postava se náhodnou rychlostí

baskebalový míþ se pohybují po scénČ rĤznou
Rytmická hra

rychlostí. Program pomocí tlaþítka ovládá

Postava hvČzdice

pohybuje tam a zpČt po scénČ.

svČtelný paprsek, který se objevuje nebo skrývá.
Podel zachycení skĜítkĤ svČtelným paprskem se
pĜidČlují body.
Pojćte si to vyzkoušet! Sledujte kolik bodĤ
dokážete získat bČhem jedné minuty!

Výpoþet hrací doby

PromČnná "time" reprezentuje celkový þas
hry. PromČnná "point" reprezentuje získané
body. Po vrácení þasovaþe na nulu, hra zaþíná.
Zatímco probíhá program, hodnota promČnná
Pozadí scény

"time" se trvale zmenšuje. Když se rovná 0,
znamená to, že hra skonþila a program se

Postava
basketbalového
míþe

zastaví.

Postava se náhodnou rychlostí
Postava kraba

50

pohybuje tam a zpČt po scénČ.
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Kapitola 8 Video koule
V této kapitole se nauþíme, jak se dČlá interaktivní video hra. Hra testuje
koordinaci vašich roukou a oþí. Jste pĜipraveni?
Logické
vyhodnocení
paprsku. Skript
trvale kontroluje

Postava
svČtelného
paprsku

Cíle výuky

ᆜҖⴤḽ

kontakt mezi
svČtelným
paprskem a tĜemi
dalšími postavami.

1．Nauþit se používat stavební bloky související s videem
2．Nauþit se používat promČnné

Podle situace se
mČní pĜidČlené
body.

⸛䇼㾷⛯
⸛䇼㾷⛯
Osvojení znalostí
Stavební blokyĊ Ċ

Instrukce

PĜíklad

SpuštČní pĜipojení

Cviþení

kamery k poþítaþi

1．Pro návrh efektu se použije blok "and": pokud je podmínka splnČna, skĜítek se zvýší. Jinak se skĜítek sníží.

2．K návrhu progamu na blikání LED použijte stavební blok "not".

Nastavení prĤhlednosti
videa. 0 je neprĤhledný
a 100 znamená úplnČ
prĤhledné video.

Detekce pohybu skĜítka
ve videu.
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NámČty na programy
Popis námČtu

Myšlenkový proces
Zaþátek programu

SpuštČní kamery

Používání videa:

Zkuste spustit skript na levé
Opakování uvnitĜ 60 s

stranČ. Zaznamenejte zmČny

Pro vytvoĜení interaktivní hry použijte kameru. Na pravém

na desce mCore.

obrázku je vývojový diagram. Poþítaþ náhodnČ generuje

Náhodné stanovení cílové

cílové koule pro dotek. Pak se na desce mCore rozsvítí LED

koule a svČtla na mCore

svČtla pĜíslušnou barvou. Tím hráþi poznají, které barvy se
N

mají dotknout.

Pro pĜidČlování bodĤ, používá program strukturu vČtvení.

Dotek koule ve videu

Po 60 s hra konþí a vypoþítá se skóre.

ZávČreþné skóre

Konec

PĜíklad rozšíĜení
Používání kamery jako snímaþe je nová vlastnost Scratch 2.0. Tuto vlastnost zdČdil také mBlock. Když se možnosti

Zkus to

videa kombinují s mCore, mohou se vytváĜet pĤsobivé, zajímavé, zábavné a interaktivní hry. Pojćte to hned zažít!

ScénáĜ

Postup zpracování
Návod
Když zaþne hra, LED na mCore budou neustále mČnit
barvu. Hráþi se musí ve vyhrazeném þase dotknout

Pokuste se samostatnČ pochopit vývojový
diagram. Popište prĤbČh posloupnosti stavĤ
ve skriptu na levé stranČ.

Video koule

koule na scénČ se stejnou barvou. Pokud se bČhem
vymezené doby dotknete koulí, získáte body. Doba
hry je celkem 60 sekund. Ke svému poþítaþi musíte
pĜipojit kameru.
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Na zaþátku programu musíte nejdĜíve
spustit kameru a nastavit prĤhledný obraz.

Hra trvá 60 sekund. Program
neustále pĜepíná barvu LED
(1 je þervená, 2 zelená, 3 žlutá
a 4 modrá). Pak se stav promČnné
"state" nastaví na 1. To znamená,
že hráþ neodpovČdČl.
Pokud hráþ odpoví bČhem dvou

PĜed spuštČním hry zazní bzuþák.

sekund, "state" se nastaví na 0
Pozadí scény

Stejný jako
pĜedcházející

a program znovu vyzvedna barvu.
Pak hra vstoupí do následujícího
kola; pokud se však bČhem dvou
sekund odpovČć nestihne,
promČnná "time" se nastaví na
další þasový dozor. ZároveĖ se

Inicializace promČnných
a þasovaþĤ

"state" nastaví na 0 - to znamená,
že je proveden pĜevod barvy do
dalšího kola.

Zobrazení þasovaþe se vrátí na nulu. PromČnná
POINT pĜedstavuje body získané hráþem.
PromČnná "state" urþuje, který hráþ odpovídá.
1 znamená, že nemá odpovČć. PromČnná "time"
pĜedstavuje zbývající þasový dozor.
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Postavy þtyĜ koulí neustále
vyhodnocují, zda mají stejnou
barvu, jaká je zobrazena na
desce mCore a je oznaþená na
videu. Když dojte k doteku na
správnou koulí, koule na 0,2 s
Hra konþí. Zazní tón bzuþáku
a vypne se kamera.

zmizí. Na pozadí scény se

Postava koule

nastaví promČnná "color",
která pĜedstavuje barvu
zvolenou ve hĜe.

Pozadí scény

Tipy
Proþ koule po doteku na nČkolik sekund zmizí? Je to proto, že neustálé zobrazení mĤže zpĤsobit nesprávné
opakované pĜidČlení bodĤ. Proto musí koule na nČkolik sekund zmizet.

Bzuþák zazní když dojde k ziskání bodu.

Cviþení
1．Testujte vztah mezi kamerou a jejim prĤhledným obrazem.
Zaznamenejte hodnoty získané v

2．Porovnejte rozdíl mezi Ċ
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NámČty na programy

Kapitola 9 Robote bČž!

Popis námČtu

Myšlenkový proces

Nauþené znalosti programování v mBlock mĤžete aplikovat na ovládání robotĤ
mBot. Pokud hrajete hru na honČnou s ostatními dČtmi, bude vás to velmi zajímat.

Používání mBot Bluetooth pro pĜíjem

Událost stisknuté klávesy

Událost uvolnČní klávesy

Motor bČží

Motor stojí

klávesových pĜíkazĤ mBlock a ovládání

Cíle výuky

smČru pohybu robotu.

1. Nauþit se, jak používat mBlock k ovládání cestování robota

Elektronické moduly
Název kategorieĊ

Ċ

LegendaĊ Ċ

Modul Bluetooth

Ċ

Instrukce

Bluetooth nám mĤže pomoci s uvolnČním

Zkus to

od datové linky a poskytne radost
bezdrátového programování.

1. PĜipojení motoru

LegendaĊ Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Instrukce

Osvojení znalostí
ModulĊ

Ċ

Stavební bloky

Instrukce

Na boku hlavní desky jsou dva oranžové porty
pro pĜipojení motorĤ.

Nastavte rozhraní motoru a implementujte otáþení motoru. Rozsah
hodnot otáþek je od 255 do -255.
255 je maximální hodnota otáþek
dopĜedu, zatímco -255 signalizuje
maximální otáþky v opaþném smČru.
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4. Zápis skriptu

2. Napájení z baterie

Legenda

Instrukce

@GPOĆZÜT®SUHOROZ_S(UZ

Idea

SkriptĊ Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Popis skriptu

PĜed používáním Bluetooth, se
pĜesvČdþte, že je dobrá napájecí
baterie a zapnutý spínaþ.

Reaguje pouze na stisknutí klávesy pohyb nahoru.

StisknČte klávesu
pohyb nahoru na
klávesnici, která
zajistí pohyb

Nastaví rychlost obou motorĤ na 100.

mBot dopĜedu.
UvolnČte na

3. Navázání Bluetooth spojení

klávesnici tlaþítko
pohyb nohoru,

Legenda

Instrukce

Reaguje na uvolnČní klávesy pohyb nahoru.

pohyb mBot se
zastaví.

Nastavení rychlosti dvou motorĤ na 0 a zastavení motorĤ.

KliknČte Discover a poþkejte na
výsledek hledání Bluetooth
zaĜízení. Vyhledejte Bluetooth
spojení nazvané "Makeblock".

Tipy
Když je spojení úspČšné, zmČní se
panel nástrojĤ tak, jak ukazuje levý
obrázek. Na závČr se pĜesvČdþte,

Rychlost motoru 100 není skuteþná hodnota rychlosti, ale "škálovaná hodnota" pro snadné používání. UvnitĜ rozsahu

že je ke spojení vybrán MBot.

rychlosti se mČní napČtí na motoru. Tato "škálovaná hodnota" je v rozsahu 0-255. Tím se definuje, že 0 pĜedstavuje
zastavený motor, zatímco 255 signalizuje motor, který dosáhl maximální rychlost pĜi okamžitém napČtí.
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Programujte samostatnČ na základČ získaných znalostí. Program umožĖuje ovládat
vozítko pomocí kláves nahoru, dolĤ, doleva a doprava.

Jak budete postupovat, pokud chcete Ĝídit mBot?

NámČt

Skript

Popis skriptu

Když stisknete tlaþítko pohyb
Jak se mĤže stát,

doleva, , nastavíte levý motor na 0

že se jedno kolo

a pravý motor na nČjakou rychlost

otáþí dopĜedu a

otáþení. Pak se samohyb otáþí

druhé neotáþí?

doleva (pokud odzkoušíte opaþný

Program na ovládání

vliv, bude to správnČ. Pouze si

mBot pomocí kláves

musíte pamatovat þíslo rozhraní

šipek na klávesnici .

motoru a pĜíslušný motor.

Pokud zamýšlíte otáþet mBot pomalu, mĤžete ho nastavit následovnČ

ZámČr

SkriptĊ

Ċ

Ċ

Ċ

Popis

PĜíklad na rozšíĜení
Vyhodnocení, zda je na cestČ pĜed robotem pĜekážka.

Jak se mĤže stát,
že se jedno kolo
otáþí dopĜedu

Pokud se levé kolo otáþí dozadu

1. Ultrazvukové snímaþe

a pravé se otáþí dopĜedu, vozidlo
se rychle otoþí doleva.

a druhé dozadu?
Instalujte ultrazvukový snímaþ na pĜední þást vozítka.
Zapojte datový kabel do tĜetího portu.
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1. Definice pĜíkazového modulu

NámČt

Kapitola 10 Mistr vyhýbání
Modul

Popis modulu

Robot mBot se chce nauþit projíždČt. Ale pokaždé narazí na pĜekážku pĜed
ním. Podívej! mBot narazí do dítČte pĜed sebou. Je to otravné. Pomozme

VytvoĜte modul pĜíkazu
nazvaný "sound"

KliknČte na data a pĜíkazy. VytvoĜte

mu. V této kapitole se nauþíme, jak programování v mBlock umožní robotu

nový pĜíkazový modul s názvem

mBot vyhýbání pĜekážek pĜed sebou.

"sound"

Cíle výuky
1. Zvládnutí používání ultrazvukových snímaþĤ
2. Zápis skriptu

2. Nauþit se používat programování v mBlock k umožnČní vyhýbání pĜekážek pĜed mBot

NámČt

Skript

Popis

Elektronické moduly
Název kategorie
Když se robot mBot

je zaþátek definice programu.

pohybuje, bude bČžet

Pokud ultrazvukový snímaþ

program “sound”. Pokud

(pĜipojený na rozhraní 3)

ultrazvukový snímaþ

snímá pĜekážky pĜed

zjistí pĜed robotem

robotem. Pokud se nachází

pĜekážku, bzuþák

ve vzdálenosti menší než

oznámí poplach.

LegendaĊ
Ċ

Modul
ultrazvukového
snímaþe

Ċ

Instrukce

Ultrazvukové snímaþe mohou
detekovat vzdálenost od
pĜedmČtu pĜed snímaþem,

10 cm, bude bzuþák jednu
sekundu houkat.
Když se mBot pohybuje
(tĜeba stisknutím tlaþítek
nahoru/dolĤ), bČží program

Osvojení znalostí

"sound".

Modul
Cviþení
1. Zamysleme se, zda je v pĜedchozím programu nČjaký problém? MĤžeme použít mezerník pro

Stavební blokyĊ Ċ

Ċ

Instrukce
Vzdálenost od pĜedmČtu pĜed
sebou detekovaná ultrazvukovým
snímaþem se bude mČĜit v cm.

ovládání klaksonu? Na vaše zkoumání þeká mnoho zajímavých her!
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2. Zápis skriptu

ZámČr programování

Získávání dat ze snímaþe

Popis námČtu

Myšlenkový proces

NámČt

Popis

Skript

Stisknutí mezerníku

Držíte stisknutý mezerník a mBot

Posouzení, zda je pĜekážka

Stisnutí mezerníku (bez uvolnČní) spustí

vzdálena ménČ než 10 cm

program

se pohybuje dopĜedu. Pokud
ultrrazvukový snímaþ zjistí, že je

N

A

blízko pĜed robotem pĜedmČt

VytvoĜte

(tedy ve vzdálenosti menší než

promČnnou

Jelikož se ultrazvuková data získávají nepĜetržitČ,

(tj. dis) na držení

musíte použít blok nekoneþné smyþky.

10 cm), mBot se otoþí aby minul

ZmČna smČru

Pohyb dopĜedu

pĜekážky a pohybuje se dál.

údaje

Pokud mezerník uvolníte, mBot

vzdálenosti

se zastaví.

detekované
ultrazvukovým

Zajistí pĜístup promČnné "dis" ke vzdálenosti od
pĜedmČtu detekované ultrazvukovým snímaþem.

snímaþem.

UvolnČní mezerníku

Tímto zpĤsobem, když kliknete na malý zelený
praporek, zobrazí se v levém horním rohu údaj

Stop

okamžité vzdálenosti z ultrazvukového snímaþe.

Usz!ju
1.1.Install Ultrasonic Sensors

Legend

Instructions

Tipy
BČžnČ lidské ucho nemĤže slyšet zvuk s frekvencí 20 kHz nebo vyšší. Takové zvukové kmitání se nazývá
ultrazvukové vlny. NetopýĜi létající v noci umí vytváĜet takový typ ultrazvuku. Netopýr se nedokáže orientovat
pomocí oþí, proto se spoléhá na ultrazvuk. Netopýr vysílá zvukové vlny v rozsahu od 20 do 120 kHz. Zvuk vychází

68

Install the ultrasonic sensor on the front of mBot. Connect the

z pusy neboli þumáþku netopýra a pĜijímají ho uši. Makeblock ultrazvukový snímaþ je také rozdČlen na vysílací a

data line to the No. 2 port on the main board.

pĜijímací þást. Strana oznaþená T je vysílaþ a strana s R je pĜijímaþ.
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PĜidání rozhodování a povolení mBot funkce vyhýbání

ZámČr

SkriptĊ Ċ

Ċ

Všechny programy

Ċ

Popis

Pokud je "hodnota
Rozhodne, zda je vzdálenost menší než 10.

vzdálenosti" menší
než 10, pak se oba
motory otáþejí
opaþným smČrem aby
zajistily otáþení mBot.

Dva motory se otáþejí opaþným smČrem

Jinak se oba motory

a mBot zatáþí.

otáþejí stejným
smČrem a mBot se
pohybuje dopĜedu.

Dva motory se otáþejí stejným smČrem
a mBot se pohybuje dopĜedu.

PĜíklad rozšíĜení

Nastavení události zastavení mBot

Chcete vytvoĜit následující efekt? Když se mBot pohybuje dopĜedu a je pĜed ním pĜekážka (vzdálená 50), bude mBot ostražitý a spustí výstražné

ZámČr

Skript

Popis

svČtlo. Jakmile se pĜekážka pĜiblíží, poplach a frekvence blikání prudce vzroste, než se mBot otoþí.

UvolnČním mezerníku se spustí událost.

Nastavení rychlosti motoru na 0 a zastavení
ostatních skriptĤ.

NejdĜíve se zastaví skripty ostatních programĤ
(protože další program stále vyhodnocuje zda
je pĜed robotem pĜekážka).

Nastaví rychlost motoru na 0 a zastaví otáþení.
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NámČt

Popis

Skript

Všechny programy

PĜidání nové události.

KvĤli neustálé detekci použijeme blok smyþky.

RozšíĜení programu o "když
stisknete
mezerník".
Napište skript
zvukových
efektĤ a blikání
malé LED

PromČnná "dis" z pĜedchozího programu se
volá pĜi kontrole, zda je hodnota dis menší než
50 (pokud je menší než 50, signalizuje to, že se
pĜed robotem nachází pĜekážka ve vzdálenosti
50 cm).

Po zaznČní tónu se okamžitČ ukonþí.

Rozsvícení a okamžité zhasnutí malé
LED (þervené).

Cviþení

72

Jakmile se pĜekážka pĜibližuje, doba þekání

1. MĤžeme použít fukci záznamu pro záznam kousku zvuku a pĜehrát ho, když se mBot setká s pĜekážkou?

se prudce snižuje.

2. MĤžeme nastavit mBot na otáþení náhodným smČrem pĜi setkání s pĜekážkou?

73

S(RUIQ
Osvojení znalostí

Kapitola 11 ÚspČšná cesta

Modul
Robot mBot vidí vlak, jak se pohybuje po olejích. Doufá, že se také mĤže

Stavební bloky

Instrukce
Získejte hodnotu posunutí snímaþe pro sledování þáry. MĤžete

pohybovat po stanovené dráze. V této kapitole se nauþíme využívat

získat celkem þtyĜi hodnoty, konkrétnČ 0,1,2,3. PĜitom 0 znamená,

schopnost robotu mBot sledovat þáru!

že je snímaþ zcela obklopen þernou þárou a 3 pĜedstavuje, že je
snímaþ uplnČ mimo traĢ. 1 a 2 illustruje stav, kdy je jedna strana
snímaþe mimo þernou þáru, zatímco druhá strana je na þáĜe.

Cíle výuky
1. Pochopit parametry snímaþe pro sledování þáry
2. Nauþit se sledovat þáru pomocí snímaþe sledování þáry.

Hodnota je 0

Elektronické moduly
Kategorie

Legenda

Instrukce
Hodnota je 1

Sledování þáry
Modul snímaþe mĤže robotu pomoci
s pohybem podél þerné þáry na bílém
podkladu. V pĜední þásti modulu jsou
dva detektory.
Modul snímaþe
sledování þáry

Posun modulu od

Hodnota je 2

þerné þáry se detekuje pomocí
odraženého svČtla, které se na bílý
podklad promítá z LED.

Hodnota je 3
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Zkus to

NámČty na programy
Popis námČtuĊ Ċ

Ċ

1. Instalace sledování þáry

Myšlenkový proces

Legenda

VysvČtlení
Snímaþ pro sledování þáry se pĜipevní na
jeden konec mBot. Dávejte pozor, dolĤ
smČĜují dva detektory. Datový kabel se zapojí
do portu 3.

Stisknutí mezerníku

Poznámka: Pro usnadnČní výuky považujeme
za vhodnČjší umístit snímaþ sledování þáry na
Pokud je mBot na þerné þáĜe

A

pĜední þást robotu. Pokud chcete pohánČt

Jede rovnČ

mBot dopĜedu, mĤžete bČhem programování
nastavit motor na otáþení dozadu (napĜíklad
N

hodnotou -50).

StisknČte a držne mezerník a rozbČhne se
program mBot. Program vyhodnocuje, zda

Pokud je mBot tČsnČ vlevo

A

Zatáþí vpravo

je mBot zcela nad tmavou þárou. Pokud to

2. Nastavení zákaznického modulu Motor

platí, pohybuje se rovnČ. Jinak neustále

zákaznickým modulem, který usnadĖuje následující obsluhu.

od þáry). Pokud ano, otoþí se vpravo vlevo)
a vrátí mBot na þernou þáru. Pokud je mBot

V této lekci pĜedpokládáme, že je snímaþ umístČn v pĜední þásti robotu mBot. Pro usnadnČní výuky a obluhy nastavíme provoz motoru

N

vyhodnocuje, zda je mBot vlevo (vpravo)

Pokud je mBot tČsnČ vpravo

A

Zatáþí vlevo

Legenda

mimo þernou þáru, sune se na þernou þáru.
Celý cyklus se opakuje dokud neuvolníte

VysvČtlení

N

mezerník.
Pokud je mBot mimo þernou þáruĊ

A
Jede dozadu

V modulu "Data and Blocks" klikni "Make a Block"

Ve formuláĜi zvolte "Add number input" (Tento
parametr mĤže být vztažen jako rychlost
motoru) a modul se mĤže pejmenovat jako
"left" (to znamená, že zákaznická funkce bude
UvolnČní mezerníku

zajišĢovat provoz motoru na levé stranČ mBot).

VytvoĜte zákaznický modul "right" pro provoz
Stop
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motoru na pravé stranČ mBot
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3. LadČní pohybu robotu mBot

Legenda

VysvČtlení
Levé kolo robotu mBot koresponduje s motorem 2 a pravé kolo koresponduje s

4. Zápis skriptu
Nastavení funkce sledování þáry pro robot mBot

NámČt

Skript

Popis

motorem 1. PĜi nastavení zákaznického modulu postupujte následovnČ:
Stisknutí mezerníku (držení stisknutí) spustí program

Jelikož se data ze snímaþe sledování þáry získávají
nepĜetržitČ, je nezbytné použít blok smyþky.

Jak ukazuje obrázek, když spustíte pĜíkaz "vlevo", volají se pĜíkazy v zákaznickém

Hodnota detekovaná snímaþem se pĜiĜadí do

modulu. Hodnota 30 v pĜíkazu "vlevo" se nahradí hodnotou þíslo 1. V tomto

promČnné "liner".

pĜíkladu bude rychlost otáþení motoru 2 nastavena na 30.
7KHIURQWRIP%RW

Když stisknete
mezerník (držíte ho
Otaþí se motor dopĜedu nebo dozadu?
0RWRU

0RWRU

dole), mBot zaþne

Pokud je liner 0, znamená to, že se mBot stále nachází na
þerné þáĜe a otáþky levého a pravého motoru jsou stálé.

vyhodnocovat stav
snímaþĤ sledování
þáry. Otáþení
motoru závisí na
posunutí, které
urþuje nastavení
Hodnota þíslo1 se bude násobit -1.

Pokud je liner 1, znamená to, že je mBot vpravo od

smČru pohybu

þerné þáry. Musí se otoþit doleva. Levý motor

robotu mBot.

zpomaluje a pravý zrychluje.

Na závČr pĜipravte zákaznické moduly "vlevo" a "vpravo":

Pokud je liner 2, znamená to, že je mBot vlevo od þerné
þáry a musí se otoþit doprava.

Pokud je liner 3, znamená to, že je mBot zcela mimo
þernou þáru Musí se okamžitČ vrátit zpČt na þáru.
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Zastavení funkce sledování þáry u robota mBot

ZámČr

Všechny programy

Modul

Popis instrukce

UvolnČní mezerníku spustí událost.

Když uvolníte mezerník,
mBot se zastaví.

Zastaví se skripty ostatních programĤ (protože
další programy neustále porovnávají hodnoty
snímaþĤ sledování þáry).

Nastavení rychlosti motoru na 0
a zastavení otáþení.

Tipy:
Musíte se pĜesvČdþit, že mBot na zaþátku programu jede po þáĜe. Pokud sledování þáry robotem mBot nefunguje
správnČ, napĜíklad jede þasto mimo þáru, mĤžete pĜimČĜenČ zvČtšit šíĜku þerné þáry.
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Kapitola 12 Poslušný robot

PĜíklad rozšíĜení
Robot mBot se nauþil jak se pohybovat podél dráhy! Je velmi šĢastný. SpokojenČ si brouká
a kráþí po "úspČšné cestČ". Napište, prosím programy pro robot a pĜidejte zvuky podle

Pomocí tohoto pĜíjímaþe mĤžeme dálkovČ ovládat pohyb robotu

rĤzných hodnot detekovaných snímaþem pro sledování þáry.

NámČt

Skript

Popis

Bzuþák hraje rĤzné
Pokud zazní tón, hned ho ukonþete, tím se vytvoĜí

zvuky podle rĤzných

mBot je chytrý a poslušný robot. Na jeho tČle je infraþervený pĜijímaþ.

mBot. Je to skvČlé, že? V této lekci se nauþíme jak ovládat robot
pomocí infraþerveného dálkového ovladaþe.

Cíle výuky

krátký a rychlý zvuk. To je efekt, který jsme

hodnot zjištČných

oþekávali! Výsledkem je, že mBot bude bČhem

snímaþem sledování

1. Nauþit se jak lze robot ovládat infraþerveným dálkovým ovladaþem.

sledování þáry hrát melodii (mĤžete se také pokusit

þáry

o rĤzné tóny).

Elektronické moduly
Cviþení

Název kategorieĊ

Ċ

LegendaĊ Ċ

Ċ

Instrukce

1. Napište program na ovládání svČtelných efektĤ LED a vytvoĜte mnohem zábavnČjší pohybování
mBot.

Vysílá kódovaný infraþervený signál. Signál
Infraþervený dálkový ovladaþ

pĜijímá a zpracovává Ĝídící deska robotu
mBot s pĜíslušným programem.
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Osvojení znalostí
ModulĊ

Ċ

Ωёᄗগ
Zkus to

Ċ

Stavební bloky

Instrukce

Používání šipkových tlaþítek k ovládání pohybu robotu mBot

NámČt

Skript

Popis

Získání informace o tlaþítku na
infraþerveném dálkovém ovladaþi.

KliknČte na zelený praporek a zpracuje se program

Kliknutí na zelený
praporek provede
strukturu smyþky.
Ta bude neustále

NámČt na program

Smyþka programu se používá k neustálé detekci
datové informace

detekovat pĜijaté
informace kláves

Popis námČtu

Myšlenkový proces

dálkového
ovladaþe Pokud
jsou pĜijmuté
tlaþítka šipek,
bude se mBot
pohybovat nebo

Kliknutí na zelený praporek

N

otáþet.

Analýza informace o klávesnici dálkového ovlaþe
zpracování pĜíslušné þásti programu.

Kliknutí na zelený praporek spustí
smyþku programu. Ten bude trvale
Posouzení, zda je informace

vyhodnocovat zda pĜijatá informace
o tlaþítku na infraþerveném

o tlaþítku platná
A

dálkovém ovladaþi odpovídá
pĜedvolené hodnotČ (napĜíklad
tlaþítko A). Pokud ano, provede se
pĜíslušná akce. Jinak program
pokraþuje ve smyþce.

Provedení pĜíslušné akce

Tipy
Klávesnici dálkového ovladaþe mĤžete nastavit podle vlastních preferencí, napĜíklad po stisknutí tlaþítka A robot
mBot zahraje kousek melodie.
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PĜíklad rozšíĜení

Tipy

Dokážeme používat šipková tlaþítka na dálkovém ovladaþi k ovládání pohybĤ robotu mBot. Jenomže ,vám

Když je program úspČšnČ nahraný, mĤžete mBot Ĝídit pomocí infraþerveného dálkového ovladaþe. Pokud

pĜipomenut problém: mBot se pohybuje velmi intenzivnČ. Když ho ovládáme infraþerveným dálkovým

napíšete velmi komplikovaný program (napĜíklad používání štČtce ve Scratch, záznam dat a další funkce),

ovladaþem, signál se nejdĜíve pĜijme infraþerveným pĜijímaþem na hlavní desce Ĝízení, pak se zavede zpČt pĜes

nemusí se vygenerovat pĜíslušný kód programu. Objeví se další stránka, která signalizuje, kde došlo k chybČ.

Bluetooth do mBlock v poþítaþi. Po zpracování signálu v mBlock, se pĜes Bluetooth ovládá otáþení motorĤ mBot.

Proto se nedoporuþuje vytváĜení programĤ pro realizaci pĜíliš složitých funkcí.

Tento proces je velmi komplikovaný, že ano? Existuje zpĤsob jak odpojit mBot od poþítaþe? Jinými slovy,
program se pĜímo vypálí do hlavního mikrokontroléru. Dá se to urþitČ uskuteþnIt. Nauþte se nyní tuto funkci.

NámČt

Skript

Popis

Cviþení
1. Nahrajte kód programu do hlavní Ĝídící desky. Program umožĖuje Ĝízení pohybu robotu mBot pomocí dálkového
ovladaþe. MĤže také ovládat zvuk bzuþáku, svČtelné efekty LED atd.

Blok umožĖuje nahrávání programu do hlavní Ĝídící
desky mBot a zajistí off-line provoz robota.

Kliknutí pravým tlaþítkem vyberte "Nahrávání Arduino
programu", jak ukazuje následující obrázek.

Použijte "hlavní
program mBot"
v "modulu robot"
pro náhradu "když
se kline na zelený
praporek". Nahrajte
kod do hlavní

V otevĜeném oknČ kliknČte na "Nahrávání do
Arduina".

Ĝídící desky.

Pozor! Když nahráváte Arduino program, pĜesvČdþte
se, prosím, zda je USB kabel správnČ zapojen do
hlavní Ĝídící desky mBot a v poþítaþi vybráno
pĜíslušné þíslo portu.
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Popis
námČtu

Kapitola 13 Všestranný robot

Myšlenkový proces

mBot je chytrý robot. Dokáže se nauþit spoustu dovedností. NapĜíklad je
schopen hbitČ vyhýbat pĜekážkám. MĤže také sledovat þáru a fungovat
podle pokynĤ infraþerveného dálkového ovladaþe. V této lekci umožníme
robotu mBot ukázat všechny svoje dovednosti!

Program "control"
ovládá smČr pohybu

Podprogram "control"

mBot podle tlaþítek

Cíle výuky

na dálkovém

1. Stiknutí tlaþítka "A" na dálkovém ovladaþi. mBot vstoupí do režimu dálkového ovládání.
Tlaþítka šipek se používají pro Ĝízení pohybu mBot dopĜedu, dozadu a zatáþení. Když je však
10 cm pĜed robotem pĜekážka, mBot automaticky zatoþí.

ovladaþi. Pokud je

vzdálenosti 10 cm),

2. Pokud stisknete "ovládací tlaþítko" na dálkovém ovladaþi nebo snímaþ sledování þáry narazí
na þernou þáru, pojede mBot podle þáry.

zatoþí.

N

BČží opakovanČ
QHž sH stiskQH

Myšlenkový proces

A

Pokud je stisknuté
tlaþítko "Doleva"

tlaþítko "Nastav"

Popis námČtu

Motory se
otáþejí dopĜedu

nČjaká pĜekážka (do

mBot automaticky

NámČty programování

A

Pokud je stisknuté
tlaþítko "Nahoru"

však pĜed robotem

nebo než snímaþ

Motory se liší
a otáþejí doleva

N
A

Pokud je stisknuté
tlaþítko "Doprava"

Motory se liší
a otáþejí doprava

þáry detekuje
þernou þáru.

N

Program je vypálen v mikrokontroléru.
Když se provádí, trvale vyhodnocuje

A

Pokud je stisknuté
tlaþítko "DolĤ"

zda je stisknuté tlaþítko "A". Pokud ano,

Motory se
otáþejí dozadu

Begin

spustí se podprogram "control".

N
N
Pokud se objeví pĜekážka
Ċ
Ċ
Ċ

Podprogram "control" opakovanČ bČží
než se stiskne tlaþítko "Set" nebo snímaþ
detekuje þernou þáru.

A

Ċ

A

Motory se liší
a mČní smČr

Podprogram
je dokonþen

ProvádČní podprogramu "control"

01
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2. Napište podprogram "control"

Zkus to

NámČt

1. Napište skript. VyhodnoĢte, zda je na dálkovém ovladaþi stisknuté "A"

NámČt

Skript

SkriptĊ

Ċ

Ċ

Popis

Popis
Provedení podprogramu "control".

Program mĤže být vypálen pĜímo do kontroléru.

Program se provádí opakovanČ dokud není

To zajistí provoz mBot bez pĜipojení k poþítaþi.

stisknuté tlaþítko "Settings" na dálkovém
Program opakovanČ

ovladaþi nebo než snímaþ þáry rozpozná

bČží v podprogramu

þernou þáru (hodnota snímaþe je 0). Pak vypne

"control" dokud není

malá LED svČtýlka a zastaví otáþení motorĤ.

na dálkovém
Program vypálený do hlavního kontroléru se
UvnitĜ tČla smyþky

musí provádČt v nekoneþné smyþce.

ovladaþi stisknuto
tlaþítko "Settings"

Nastav LED svČtlo na þervenou barvu, která

nebo než snímaþ

indikuje, že mBot vstoupil do režimu ovládání.

hlavního programu

þáry detekuje þernou

mBot se posuzuje,

þáru. V nekoneþné

zda je na dálkovém

smyþce bude

ovladaþi stisknuté
tlaþítko "A". Pokud

detekovat stav
Vyhodnotí stisknutí tlaþítka "A" na dálkovém ovladaþi

tlaþítek na dálkovém

ano, spustí se

ovladaþi a rozhoduje,

podprogram

zda jsou 10 cm pĜed

Pohyb robotu mBot se mČní podle stisknutí
rĤzných tlaþítek na dálkovém ovladaþi.

ē

"control".

ním pĜekážky.
Pro zpracování podprogramu "control", musíte
v modulu "Data a Bloky" vytvoĜit modul, který
ukazuje následující obrázek:

Pokud existuje pĜekážka 10 cm pĜed robotem, je
LED svČtlo zelené a robot se otoþí. Malé svČtýlko
na 0,5 s zhasne.

Cviþení
1. Vedle vytvoĜení pĜechodu mBot do režimu ruþního ovládání po stisknutí tlaþítka "A" na dálkovém ovladaþi, lze
také nastavit další režimy. NapĜíklad tlaþítko "B" vloží režim sleování þáry a mBot jede podél þerné þáry atd.
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Kapitola 14 Závody koní baron

Stavební bloky

Dnes vstoupíme na závodní dráhu. Každý závodník pĜinese mBot.

Instrukce

PĜíklad

Pomocí blokĤ þasovaþe vytvoĜte

ýasovaþ je vestavČná funkce mikroprocesoru

þasovou funkci.

Arduino, který je ekvivalentem þasovaþe mBlock.

Nastavte bloky otáþení a rychlosti

Blok mĤže souþasnČ ovládat otáþení a rychlost

motoru.

dvou motorĤ.

Závodníci budou peþlivČ ladit své milované mBot tak, aby dosáhli co
nejlepší výsledek v této závodní hĜe. PĜed zahájením hry mají závodníci
spoustu þasu na trénink robotu mBot. Hra zaþíná, všichni roboti se postaví
na dráhu!

NámČty programování
Cíle výuky
1. Nahrajte Ĝídící program do mBot v offline režimu a dokonþete závodní hru.

Popis námČtu

Myšlenkový proces
Zaþátek

ýítaþ se dostane na nulu

Osvojení znalostí
Pokud je stisknuté tlaþítko, þítaþ se zvýší o 1

Stavební bloky

Instrukce

PĜíklad

N

mBot urþuje ujetou vzdálenost
podle þísla stisknutého tlaþítka,
proto musí mBot bČžet offline.

Uplynulo 10 sekund
A

KliknČte pravým tlaþítkem na bloky hlavního
programu Ĝízení robotu mBot,

Jak bČží náš program?
1. Nejprve se nastaví poþáteþní stav.

Zahraj tón

2. Zaznamenejte þísla stisknutých mBot
tlaþítka bČhem 10 sekund.

ýekej 1 sekundu

3. Když svítí zelené svČtlo, postavte
mBot na startovní þáru závodní dráhy.
Nahrajte program do desky

Další stisknutí tlaþítka a robot mBot se

mCore a spusĢte off-line mBot.

rozjede vpĜed a zastaví v cíli.

RozsviĢ

ýekej na stisknutí tlaþítka

mBot se pohybuje dopĜedu rychlostí 100
Vyberte “Nahrávání Arduino programu” a na pravé
stranČ software se objeví Arduino kód.

ýekej "promČnná counter" sekund

Vozítko se zastaví
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S(RUIQ
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>

Zkus to
NámČt

Skript

Popis
Kompletní zdrojový kód programu Arduino, který se nahraje
do desky Arduino.
PromČnná "count" zaznamenává poþet

Inicializace

stisknutí tlaþítka. Pokud poþet nedojte pĜed

promČnné

zaþátkem programu na nulu, pĜidá

aplikovaných do

následující program pĜedchozí poþet.

mBot pĜed jejich

Program bČží nezvyklým zpĤsobem.

nastavením.

SpusĢ znovu þasový záznam.

#include "mBot.h"
#include "MePort.h"
MeBoard myBoard(mBot);
#include "MeBuzzer.h"
#include "MeRGBLed.h"
#include "MeDCMotor.h"
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
double count;
MeBuzzer buzzer;
double currentTime = 0;
double lastTime = 0;
MeRGBLed rgbled_7(7);
MeDCMotor motor(0);
void setup() {
while(!((currentTime) > (10))) {
if((0^(analogRead(A7)>10?0:1))) {
count += 1;

Urþete, kolikrát

Smyþka skonþí po uplynutí 10 sekund.

bylo stisknuté
tlaþítko bČhem
10 sekund. Po
dobu 10 sekund

d
hrajte tón.

Zaznamenejte poþet kolikrát bylo
stisknuto tlaþítko.

Když zaþíná bČžet
þas, blikne zelené
svČtlo. Hráþi umístí

ýekej na stisknutí tlaþítka.

mBot na urþené
místo. StisknČte
znovu tlaþítko
a mBot se rozjede.
Doba jízdy vpĜed se rovná poþtu stisknutí
tlaþítka hráþem.
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while(!((1^(analogRead(A7)>10?0:1))));
}
else {
}
}
lastTime = millis();
count = 0;
pinMode(A7,INPUT);
rgbled_7.setNumber(2);
delay(1000*3);
buzzer.tone(1047);
buzzer.noTone();
buzzer.tone(262);
delay(1000*1);
buzzer.noTone();
rgbled_7.setColor(0,0,60,0);
rgbled_7.show();
while(!((0^(analogRead(A7)>10?0:1))));
motor.move(1,100);
delay(1000*count);
motor.move(1,0);
rgbled_7.setColor(0,0,0,0);
rgbled_7.show();
}
void loop(){
}
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S(RUIQ
Jak mĤžete zmČnit vzdálenost, kterou mBot ujede za jednu sekundu?

NámČtĊ

KliknČte na tlaþítko "Nahrát do Arduino" a nahrajte programy do hlavní desky mBot.

Ċ

Ċ

Skript

Popis skriptu

Vprogramu odifikujte
dobu þekání.

ZvČtšení doby þekání o 20%.

Odzkoušejte a sledujte rozdíl.

Pokud si myslíte, že se mBot pohybuje pĜíliš rychle, jak jej mĤžete nastavit?

NámČtĊ

Ċ

Ċ

Skript

Popis skriptu

Tipy
Modifikujte rychlost motoru
Modifikací tohoto þísla mĤžete
zmČnit rychlost pohybu

Proþ je

pĜidáno do bloku if .. then? Protože se zapoþítává úplné stisknutí a uvolnČní tlaþítka.

Pokud nepĜidáte tento blok, bude se opakované stisknuti poþítat pĜi držení tlaþítka. To je efekt, který nechceme.

PĜíklad
Bude nČjaký rozdíl pĜi používání bloku if..then ve skriptu? Zkuste to. Zkuste znovu, jak bude mBot reagovat na vícenásobné
stisknutíct tlaþítka bČhem doby delší než 10 sekund? Ċ Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
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Dotyková hra: spusĢte mBot z pevné startovní pozice a pĜesuĖte se pomocí tlaþítka do urþité vzdálenosti.Ċ Ċ
Ċ

Ċ

Ċ

Ċ

Ċ
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S(RUIQ
1. Konfigurace hĜištČ

Urþete poþet kolikrát uživatel
bČhem hodnocení stiskl tlaþítko.
ZajistČte aby mBot vstoupil do
specifikovaného rozsahu.

2. Modifikace bloku rychlosti motoru

ZámČr

Skript

Popis

Pokud není cílová oblast
vpĜedu, ale cesta probíhá

Je dobrým Ĝešením nastavení

po oblouku

motorĤ na rozdílnou rychlost.
MĤže to být nejlepší nápad.

3. Napište skript

NámČt

Skript

Popis

Rychlost motorú se pĜesnČ nastaví

PĜesun po zátoþinČ

tak, aby robot mBot co nejlépe
projíždČl zátoþinu.

Cviþení
1. Pokud se v cílové oblasti objeví pĜekážka, jak mĤžete vyĜešit tento problém? Na váš vývoj þeká spousta
zajímavých her!

98

