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Úvod 
V sekci mobilní robotika se budeme snažit postavit si a naprogramovat vlastní mobilní robot. 
Mobilní roboti jsou obecně tvořeny hardwarem a softwarem. V našem případě jako hardware 
poslouží stavebnice Lego MindStorms EV3 (MindStormss.lego.com/), která zároveň nabízí i 
pohony včetně řídicích jednotek a senzorickou soustavu dostatečnou pro lokalizaci a navigaci 
robotu. Software, nebo chcete-li řídicí program, bývá u mobilních robotů rozdělen na 
jednotlivé hierarchicky uspořádané části, které jsou často naprogramovány v různých jazycích. 
My si vystačíme s vysokoúrovňovým programovacím jazykem Java (java.com/en/download). 
Abychom mohli naprogramovat řídicí program robotu postaveného z MindStorms EV3, je 
k tomu zapotřebí využít speciální firmware LeJOS (lejos.sourceforge.net), který se nahraje do 
řídicí jednotky robotu. 

Nezbytný teoretický základ 

Autonomní mobilní roboti 

Autonomní mobilní robot je pohyblivý stroj, který se pohybuje ve vymezeném prostoru bez 
zásahu člověka pomocí své vlastní řídicí jednotky. Mobilní robot se nejčastěji musí přepravit 
(sebe i případný náklad) z místa A do místa B, aniž by měl předem zadány informace o 
prostředí. V tomto případě musí řídicí jednotka řešit několik základních úloh: 

 Lokalizace – kde se nacházím ve zvoleném souřadném systému. 

 Plánování trajektorie – kam směřuji, kam se chci dostat, kudy vede cesta k cíli 

 Mapování – tvorba mapy prostředí, ve kterém se pohybuji 

 Řízení pohybu – jaké akční zásahy mám provést, abych se posunul směrem cíli 

Zjednodušeně lze hlavní smyčku řídicího algoritmu kolového robotu popsat 
následovně: 

1) Zjisti, kde jsem (lokalizace) 
2) Pokud si myslím, že jsem v bodě XY, naplánuj trajektorii pohybu do cílového bodu B. 

(globální plánování). 
a) Vezmi dostatečně blízký bod z naplánované trajektorie. 
b) Urči natočení kol a vzdálenost, kterou má robot ujet. (lokální plánování) 
c) Proveď spočtené akce. 
d) Zjisti, kde jsem. Jedná-li se o bod B, pak skonči. 
e) Pokračuj krokem a) 

3) Ukonči činnost. 

V uvedeném postupu se nachází několik stěžejních problémů. Lze určit, kde se 
nacházím? Polohu robota můžeme určit pouze s určitou přesností. Použijeme-li například 
snímač GPS, pak prakticky zjišťujeme polohu pohybujícího se robota s přesností metrů. Pro 
lokalizaci můžeme rovněž využít tzv. odometrii. To znamená, že např. u kolového robota 
během jízdy zaznamenáváme ujetou vzdálenost a natočení (např. pomocí kompasu), následně 
pak pomocí modelu pohybu spočteme, kde se robot nachází. Jedná se ovšem opět pouze o 
náš odhad. Navíc vznikne problém, pokud nám sensor GPS a odometrie udávají jinou 
informaci. V tomto případě musíme provést fúzi dat a odhadnout polohu. Možných přístupů 
k této fúzi je celá řada. Můžeme k tomu použít například partikulární filtry, nebo bayesovskou 

file:///D:/sync/Extended/Soutěž%20pro%20SŠ/prosinec%20texty/mindstorms.lego.com/
http://java.com/en/download/manual.jsp
http://lejos.sourceforge.net/
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síť, pravděpodobnostní odhad, případně expertní systém. Jedná se ovšem o netriviální 
problém. Ve stručnosti se popsaný problém dá označit jako problém lokalizace. 

Další velkou úlohu, kterou řídicí jednotka robotu musí vyřešit je plánování trajektorie. 
Bylo by skvělé, kdybychom si mohli naplánovat celou trajektorii, kterou má robot urazit. 
K tomu by nám posloužil například některý z algoritmů prohledávání stavového prostoru 
(např. A-star), nebo třeba algoritmus náhodně rostoucích stromů. Problém ovšem je, že 
nevíme, kde přesně se robot nachází. A stejně tak nejsme schopni pohybovat robotem po 
naplánované trajektorii zcela přesně a dřív nebo později se od plánu odkloníme. Významným 
problémem je výskyt neurčitostí v dynamicky se měnícím prostředí. Pod tímto označením si 
můžeme například představit, že robot se pohybuje jinak na suchém a mokrém povrchu, 
protože mu podkluzují kola. Nebo jede po cestě, po které chodí lidé a musí se jim vyhýbat, 
apod. Z těchto důvodů je proto často nutné, aby docházelo k opakovanému přeplánování 
trajektorie a to jak lokálnímu (kvůli neočekávaným překážkám) tak globálnímu (neprůjezdná 
cesta, špatná lokalizace v mapě, příliš velké odchýlení pozice od plánu.). 

A pokud jsme se zmínili o mapě, uvažme, že robot může pracovat v prostředí zcela 
neznámém. Například má pouze informaci o cílové poloze ve formátu GPS bodu. V tomto 
případě, tak musí být řídicí jednotka robota provádět tzv. mapování. Pojem mapování 
označuje dynamické vytváření mapy okolí za chodu robota. Typickou dílčí úlohou je pořizování 
„skenů“ nebo chcete-li obrazů okolí v určitých bodech své trajektorie a následné sesazování 
těchto obrazů do jednoho celku, který vytvoří mapu prostředí. Nejjednodušším způsobem 
sesazování skenů do kompaktního celku je užití tzv. ICP algoritmů.  

K tvorbě skenů, k výpočtu odometrie a lokalizaci je zapotřebí, aby byl robot vybaven 
vhodnou senzorickou soustavou. V následujícím se omezíme na popis fyzikálního principu 
vybraných sensorů, se kterými budeme pracovat v praktické části. 

Senzorická soustava 

Ultrazvukový senzor 

Tento typ snímače budeme využívat pro měření vzdálenosti překážky před robotem. Ultrazvuk 
spadá do vědní disciplíny akustika, jedná se o zvuk s frekvenčním rozsahem nad slyšitelností 
lidského ucha, tj. nad 20 kHz až do 1GHz. Účinky ultrazvuku při šíření ve sledovaném prostředí, 
závisí na amplitudě a frekvenci kmitů a na vlastnosti prostředí. Ultrazvuk se využívá pro měřící 
a řídicí techniku. Oproti elektromagnetickým vlnám se mohou zvukové vlny šířit jen hmotou, 
vzduchoprázdnem se nešíří. Ve vzduchu nastane zhušťování a zřeďování částic. 

Při generování ultrazvuku ve vzduchu má velký význam materiálový přechod mezi 
zdrojem zvuku a okolím. Aby se dosáhlo účinného vyzáření zvuku do vzduchu, musí zdroj 
vybudit velkou povrchovou amplitudu. Znamená to, že velké síly a malé amplitudy, 
charakteristické pro piezokeramiku se musejí přetransformovat na pohyb s velkými 
amplitudami a malými silami. Tedy podle elektrické analogie, musí dojít k impedančnímu 
přizpůsobení mezi zdrojem a zátěží.  

Jako měniče zvuku se pro ultrazvukové senzory nejčastěji používají piezokeramické 
měniče. Materiálovým základem piezokeramického měniče jsou piezoelektrické krystaly, 
které mají tu vlastnost, že při přiložení napětí změní své geometrické rozměry, tedy mění 
elektrickou energii na mechanickou.  
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A obráceně, při působení vnější síly na krystal vzniká náboj, měřitelný jako napětí v 
rozsahu 100V. Krystaly jsou z olovnatých titanátů nebo zirkonátů. Protože je výrobně obtížné 
piezoelektrické makrokrystaly pěstovat, dosáhla daleko většího rozšíření piezokeramika. 

V ultrazvukové senzorové technice má zásadní význam zvukové pole, prezentované 
pro každý senzor jeho směrovou vyzařovací charakteristiku. Při zápisu směrové charakteristiky 
se používají polární souřadnice. Nulový úhel je v akustické ose senzoru. Charakteristiky stačí 
změřit jen v jedné rovině. Dosah senzoru je o to větší, čím menší bude pracovní kmitočet. 
Ultrazvukové senzory s frekvencí 200 kHz mají spínací vzdálenost max. 2m. Při frekvencích asi 
40 kHz se dosahuje teoretického maxima 10m. 

 
Obr. 1 Vyzařovací charakteristika ultrazvukového senzoru 

Doplníme-li měnič o další funkční prvky, vznikne přístroj, se kterým je možno měřit 
vzdálenost nebo tvar zjišťovaného předmětu. Takový přístroj se nazývá ultrazvukový senzor. 
Tyto senzory pracují na principu měření času odezvy (echa). Jelikož se vyhodnocení odezvy 
provádí na stejném místě, jako byl ultrazvukový signál vyslán, označuje se takový způsob 
snímání jako reflexní nebo difůzní. Měnič vyšle v časovém okamžiku t0 několik impulsů 
(krátkou dávku = signál), které se šíří daným prostředím rychlostí zvuku c. Narazí-li tato dávka 
na nějaký předmět, část vlnění se odrazí, a dojde po době návratu zase zpátky k senzoru. 
Odezva, která se vrátí v čase t1  je detekována buď stejným měničem, nebo samostatným 
druhým měničem (přijímačem), a potom zesílena v následujícím zesilovači na signál schopný 
dalšího zpracování. Vyhodnocovací elektronika zjišťuje vzdálenost předmětu. Měří čas běhu 
signálu tím, že v bodě t0 měření nastartuje a v bodě t1 s příchodem odezvy měření zastaví. 
Jestliže se pro vyslání a příjem používá jediný měnič, mluví se potom o systému jednoduchém. 
Toto provedení je nejčastější.  

Pokud se pro vysílání a příjem používají dva samostatné a oddělené měniče, nazývá 
se tento systém dvojitý. Nevýhodou jednoduchého systému je, že po vyslání impulzu až k 
možnému příjmu odezvy musí senzor nečinně čekat (mrtvý čas) po dobu, kdy měnič 
dokmitává. Teprve když hodnota přijaté odezvy je větší než amplituda doznívajícího měniče, 
může být odezva zjištěna. Následkem mrtvého času mají ultrazvukové měniče s jednoduchým 
systémem těsně u senzoru nefunkční pásmo, nazývané mrtvá zóna, v němž nemůže být žádná 
odezva detekována.  

Doba doznění je ovlivňována různými faktory, jako jsou celková kmitající hmota, 
vnitřní tlumení materiálu pro zrušení akustické vazby a mechanický závěs. Mrtvá zóna bývá u 
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měničů s dosahem 1m asi 20cm , je-li dosah 6m je asi 80cm. To odpovídá době doznění 1ms 
případně 5ms.  

Mrtvá zóna může být podstatně zúžena použitím dvousystémového měniče. Při 
konstrukci se ale musí dát pozor na to, aby maximální citlivost přijímače a vysílače byly 
přesněna stejných frekvencích. 

Světelný senzor 

Světelný senzor umožňuje robotu rozlišovat nejen světlo a tmu, ale i měřit intenzitu 
odraženého světla. Existuje mnoho typů světelných senzorů, zaměřme se na ten, který je 
součástí sady Lego MindStorms EV3. Senzor je schopen měřit intenzitu světla v místnosti a 
také rozpoznávat skupiny barev jednotlivých povrchů. Intenzita barevných odstínů i samotná 
intenzita světla je načítána v procentech. Tento senzor je navíc osazen LED diodou a tak je 
schopný snímaný povrch dodatečně osvětlit v případě špatných světelných podmínek. 

Následující obrázek ukazuje viditelnou část světelného spektra. Vlnová délka tohoto 
světla spadá přibližně do intervalu 0.4 𝜇𝑚 −  0.7 𝜇𝑚  . Fototranzistor, který je použitý ve 
stavebnici Lego MindStorms EV3 je nejcitlivější na vlnovou délku přibližně 800nm tj. 0.8𝜇𝑚. 
To znamená, že je nejcitlivější v infračervené části světelného spektra, která není viditelná 
prostým okem. 

 
Obr. 2 (a) Světelné spektrum, (b) Citlivost světelného sensoru lego na různé vlnové délky 

Dále je nutné uvážit fakt, že sensor nesleduje přímo světelný zdroj, ale světlo které je 
odražené od povrchu. Reálný povrch (např. stůl po kterém roboti jezdí) nemá dokonalou 
odrazivost, některé části světelného spektra odráží, ale jiné pohlcuje. Navíc úhel odrazu 
světelných paprsků je různý, neboť povrch není ideálně rovný (spekulární, zrcadlový), ale 
obsahuje nerovnosti (je difuzní). Další komplikaci představuje závislost odezvy senzoru 
(množství proudu) na množství světla, které na senzor dopadá. Uvedené problémy ovšem 
nejsme na našem semináři ovlivnit. 
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Poslední aspekt, který je nutné uvážit, se týká umístění senzoru do plastového 
pouzdra. To umožňuje širokoúhlou detekci světla. Pokud bychom tedy potřebovali využít 
senzor pro určování směru (např. jízda robotu ke světelnému zdroji), museli bychom senzor 
umístit do nějakého úzkého válce, abychom omezili právě širokoúhlou detekci. 

  
Obr. 3 Výkonový obvod světelného senzoru Lego MindStorms EV3. 

Spíše pro zajímavost uvádíme výkonový obvod popisovaného senzoru. Jak je vidět, 
jedná se o aktivní tj. napájený senzor. U lego senzorů jsou k dispozici pouze dva vstupy resp. 
výstupy, proto musí být oba použity jak pro napájení tak pro komunikaci. V obvodu je proto 
speciální část, tvořená diodovým můstkem a kondenzátorem, která zajišťuje rychlé přepínání 
mezi napájením a čtením dat. Senzor je tak aktivní, i když právě dochází k posílání dat.  

Stavebnice MindStorms 
Lego MindStorms EV3, aktuálně ve verzi 2.0, je komerčně dostupná stavebnice, která 
umožňuje stavět různé roboty a stroje (mobilní i statické, kolové, pásové či humanoidní). Tyto 
roboty je možné vybavit sensory, které zjišťují stav okolního prostředí. A konečně je možné 
naprogramovat vlastní řídicí algoritmus, který určuje, jak se robot bude chovat na základě 
informací z těchto sensorů. Dobrým zdrojem pro samostudium je v tomto případě uživatelská 
příručka (EV3 user guide): 
education.lego.com/en-us/preschool-and-school/upper-primary/8plus-MindStormss-education/ 

Nejprve se pojďme podívat na dostupný machineware. Mozkem, každé stavebnice je 
řídicí jednotka (říkejme ji jednoduše kostka). Jedná se o programovatelnou jednotku, která 
zahrnuje: 

     32-bitový ARM7 mikroprocesor, 

     Flash paměť, 

     USB port, 

     4 vstupní porty pro senzory, 

     3 výstupní porty pro připjení pohonů, 

     Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, 

     Napájení pomocí AA baterií nebo lithiového akumulátoru. 

http://education.lego.com/en-us/preschool-and-school/upper-primary/8plus-mindstorms-education/
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Obr. 4 Kostka s připojenými sensory a pohony 

Společnost Mindsensors a Hi-technic dodává na trh mnoho rozmanitých senzorů a 
pohybových jednotek. Pohon, který budete moci použít pro postavení vlastního robotu, je 
servo-pohon s vestavěnou detekcí otáček: 

 
Obr.  5 Jeden z dvojice pohonů, který umožní pohyb robota 

Díky těmto senzorům se dají ze stavebnice sestavit velice složité aplikace. Vy budete 
mít možnost na semináři používat především tyto sensory: 

 Dotykový senzor - poskytne vašemu robotu schopnost "hmatu", zaznamená stisknutí 
a následné uvolnění. 

 Ultrazvukový senzor - umožňuje robotu "vidění", vidět a nelézt předměty. Můžete ho 
také využít k tomu, aby se robot dokázal vyhnout překážkám, aby odhadl vzdálenost 
a zaznamenal pohyb. Ultrazvukový senzor měří vzdálenost v cm nebo v palcích od 0 
do 255 cm s přesností +/- 3 cm. Měření je založeno na výpočtu doby, během níž dorazí 
k předmětu zvuková vlna a znovu se vrátí. Pokud jsou v místnosti 2 a více 
Ultrazvukových senzorů může docházet k rušení.  

 Světelný senzor - umožňuje robotu rozlišit světlo a tmu. Dokáže poznat intenzitu 
světla v místnosti a změřit intenzitu světla odraženou od různobarevných povrchů. 
Umožňuje rozpoznávat výrazné barevné přechody. 

 Zvukový senzor - dokáže zaznamenat decibely (dB) i upravené decibely (dBA). Jak asi 
tušíte Decibel je měřítkem akustického tlaku. Tento sensor dokáže měřit akustický tlak 
až k hranici 90 dB. 
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Obr.  6 Sensory, se kterými budeme pracovat (dotykový, světelný, zvukový, ultrazvukový) 

Ve stavebnici dále kromě kostky, pohonů a sensorů, najdete velké množství různých 
stavebních prvků, které jistě znáte z klasické stavebnice lego. 

Stavíme robota (Hardware) 

Z uvedené stavebnice lze postavit velké množství různých robotů. Vaší fantazii se meze 
nekladou. Pro inspiraci jsme pro vás připravili několik možných ukázek robotů a postupů jak si 
takového robota postavit. 

Prvnímu robotu říkáme Nosič. Je vybaven dotykovým sensorem, který slouží pro 
detekci předmětu a také světelným sensorem, pomocí něhož je schopen např. sledovat čáru 
na zemi. Na následujícím odkazu najdete postup, jakým lze robot postavit: 
aistorm.mendelu.cz/vyuka/manipulacni-technika/roboti/cartbot-forklift/navod 

 
Obr. 7 Robot slídič 

Druhému robotu říkáme slídič, je vybaven dotykovým, světelným a ultrazvukovým 
sensorem, se kterým je navíc schopen otáčet kolem svislé osy a dívat se tak na to, co se kolem 
něj děje. Postup sestavení konstrukce najdete na tomto odkazu: 
aistorm.mendelu.cz/vyuka/manipulacni-technika/roboti/cartbot-ultra/navod/ Poněkud 
složitější, ale o to zajímavější konstrukci má robot Offroader, který byl postaven pro potřebu 
jízdy po nerovném povrchu: 

http://aistorm.mendelu.cz/vyuka/manipulacni-technika/roboti/cartbot-forklift/navod/
http://aistorm.mendelu.cz/vyuka/manipulacni-technika/roboti/cartbot-ultra/navod/
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Obr. 8 Offrroader – robot do terénu 

Možností je samozřejmě podstatně více, a bude jen na vás, po jaké konstrukci 
sáhnete. Jestli zvolíte „klasiku“, kterou pak dovedete k dokonalosti svým programovým 
vybavením. Nebo naopak vymyslíte svoji vlastní konstrukci, kterou žádná umělá inteligence 
v závěrečné soutěži nepřemůže. Tak co, už máte představu? Pokud ne, zkuste se mrknout 
třeba na tento odkaz (www.EV3programs.com/projects2.html). 

Programujeme robota (Software) 

Máme-li postaveného robota, je možné začít vytvářet program, který bude robota řídit. 
Program, který poběží přímo v „kostce“ můžeme vytvořit mimo jiné ve výchozím 
programovacím prostředí, které je postaveno na grafickém návrhu, viz obr. 6. V prvním 
případě, se program tvoří ve vývojovém prostředí, které je dodávané přímo se stavebnicí. 
Program je zde rozdělen do bloků, přičemž každý blok zajistí provedení jednoduché funkce. U 
většiny bloků, lze provést nějaké upřesňující nastavení, např. u bloku motor lze nastavit: do 
kterého konektoru na kostce je pohon zapojen a kolik otáček jakou rychlostí má motor 
vykonat. Tyto bloky se vkládají na plochu, kde se vzájemně spojují vláknem, které určuje pořadí 
provádění bloků. Po dokončení návrhu programu, tj. umístění všech potřebných bloků, jejich 
nastavení a propojení, se program uloží do PC. Následně se program tzv. přeloží a nahraje do 
řídicí kostky vašeho robota. Kostka je připojena do PC pomocí usb portu. Po té Vám již nic 
nebrání v tom, abyste svůj program spustili přímo na robotovi. Více informací o tomto způsobu 
najdete na MindStormss.lego.com/Software 
 

http://www.nxtprograms.com/projects2.html
file:///D:/sync/teaching%20PEF/informatika%20naostro/mindstorms.lego.com/Software
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Obr. 9 Ukázka propojení několika bloků – grafické programování 

Mimo této výchozí možnosti můžeme využít pro návrh software robota grafické 
programování v prostředí LabView, které je v současnosti považováno za průmyslový standard 
v návrhu řídicích aplikací. V našem případě si zvolíme programovací jazyk Java a objektový 
přístup k návrhu. 

Tvorba aplikací v jazyce Java 
Aplikace Javy se skládá ze slupiny vzájemně propojených objektů. Tyto objekty jsou vytvořeny 
ve virtuálním stroji javy (JVM). Objekty mezi sebou komunikují prostřednictvím volání metod. 
Při psaní aplikace Javy musíme definovat metodu main, která se vyvolá při spuštění programu. 
V této metodě by se měly nejprve vytvořit třídy, ze kterých se aplikace skládá a poté předat 
hlavní vlákno řídícímu objektu. 

Příklad jednoduché aplikace 

Příklad jednoduché aplikace vypisujícího pozdrav "Ahoj světe": 
public class Ahoj2                       // deklarace veřejné třídy{ 

  public static void main(String args[]) // deklarace metody main 

  { 

    System.out.println("Ahoj světe");    // vypsání pozdravu 

  } 

} 

Skládání aplikace z různých částí 

Při sestávání aplikace se používají třídy s různou funkcionalitou. Ty se pro lepší přehlednost 
děli do takzvaných balíčků. Každá třída musí být umístěna do právě jednoho takového balíčku. 
To ji mimo jiné umožní komunikovat se třídami ze stejného balíčku. K tomuto účelu slouží 
příkaz import.  

Příklad importování balíku metod a následné použití metody Hashtable 

Vytvoření objektu, když nebyl použit příkaz import: 
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java.util.Hashtable nova_tabulka = new java.util.Hashtable(); 

Pokud nejprve importujete balík java.util.Hashtable, bude vytvoření nového objektu 
vypadat následovně: 

Hashtable nova_tabulka = new java.util.Hashtable(); 

Příkaz import umožňuje i použití zástupného znaku *. Hvězdička umožní importování 
celého balíku. Příklad importování celého balíku awt: 

import java.awt.* 

Používání komentářů 

V programech Javy je možné použít několik typů komentářů: 

 /* ....... */ - víceřádkový komentář, 

 // - jednořádkový komentář, všechny znaky nacházející se za znakem dvojitého 
lomítka jsou považovány za komentář, 

 /** ..... */ - specielní tvar víceřádkového komentáře (tento formát slouží pro 
vygenerování dokumentace pomocí programu javaDoc - součástí ve formátu. 

Primitivní datové typy Javy 

Java je silně typově orientovaný jazyk, to znamená, že u každé proměnné musí být její typ 
deklarován. Typ definuje soubor hodnot, jež mohou být v proměnné uloženy, včetně souboru 
operací, které aplikace s daty může provádět. Java podporuje následujících osm primitivních 
datových typů. 

Celočíselné datové typy: 

Datový typ Velikost Rozsah 

long 8 bajtů -9223372036854775808 až 9223372036854775808 

int 4 bajty -2 147 483 648 až 2 147 483 647 

short 2 bajty -32 768 až 32 767 

byte 1 bajt -128 až 127 

Datové typy s desetinnou částí: 

Datový typ Velikost Rozsah 

double 8 bajtů +/- 1.79769313486231570 E+308 (15 platných číslic) 

float 4 bajty +/- 3.40282347 E+38 (7 platných číslic) 

Datový typ char pro uložení alfanumerických znaků a znaků Unicode: 

Datový typ Velikost Rozsah 

char 2 bajty 65 536 možných různých znaků 

Datový typ boolean pro logické testování: 

Datový typ Velikost Rozsah 

boolean 1 bit true nebo false 
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Používání operátorů v Javě 

Java obsahuje několik typů operátorů. V následujícím výkladu uvedu pouze jejich přehled a 
příklad použití, pro podrobnější informace se obraťte na nápovědu. 

Aritmetické operátory 

Operátor + - Sčítání 

Operátor - - Odečítání 

Operátor * - násobení 

Operátor / - dělení 

Operátor % - zbytek po celočíselném dělení 

Při použití aritmetických operátorů Java obecně vrací výsledek v typu, který je 
dostatečně velký, aby hodnotu výsledku správně vyjádřila. Příklad pokud vynásobíme číslo 
typu float číslem typu int pak výsledek je typu float. 

Je zapotřebí věnovat pozornost operátoru dělení. Pokud dělíme mezi sebou dvě čísla 
typu int, pak Java vrací standardně výsledek typu int. To znamená, že se chová jako při 
celočíselném dělení. Příklad 7 / 2 = 3. 

Pokud potřebujete dostat výsledek v pohyblivé řádové čárce musíme to kompilátoru 
sdělit (přidáme za operand f - značí float nebo d - značí double). Příklad 10f / 4f = 2.5. 

Operátory přiřazení 

Operátor = - prosté přiřazení 

Operátor ?= - Kombinované, kde ? je libovolný operátor, x+=1 →x=x+1 

Relační operátory 

Operátor < - menší než 

Operátor <= - menší nebo rovno 

Operátor > - větší než 

Operátor >= - větší nebo rovno 

Operátor == - rovná se 

Operátor != - nerovná se 

Logické operátory 

Operátor && - logický součin 

Operátor || - logický součet 

Operátor ! - negace výrazu 

Pozor Java vyhodnocuje pouze tolik operandů, kolik je nezbytně nutné pro 
vyhodnocení výrazu! 
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Deklarace proměnné v Javě 

Proměnná je dočasný prostor pro uložení dat v programu. Proměnné je možné deklarovat v 
Javě na začátku každého programového bloku. Obvykle se proměnné deklarují na začátku třídy 
nebo metody. Usnadňuje to pozdější orientaci v kódu. 

Příklad explicitní deklarace proměnné Prijmeni datového typu String v metodě init() 

    public void init(){ 

       string Prijmeni;     // proměnné Prijmeni 

    } 

Každá proměnná musí mít jednoznačné jméno, které se neshoduje s žádným 
příkazem Javy. Jméno proměnné: 

 musí začínat písmenem (rozumí se znaky a .. Z, _, $), 

 mimo prvního znaku může obsahovat jméno libovolné písmena i čísla, 

 ve jménu proměnné se nesmí vyskytovat znaky +, @ apod. 

Přiřazení hodnoty do proměnné se uskuteční pomocí znaku přířazení =. 

Příklad přiřazení hodnoty do proměnné Prijmeni 

    Prijmeni = "Novák"; 

Přiřazení proměnné je možné i při deklaraci proměnné (obdobně jako v C/C++). 

Příklad přiřazení hodnoty do proměnné Prijmeni při deklaraci 

    string Prijmeni = "Novák"; 

Jednorozměrná pole 

Proměnnou typu pole je výhodné použít v případě, že potřebujete manipulovat se skupinou 
souvisejících objektů. Zjednodušeně se dá uvést, že pole Vám umožní uložit a přistupovat k 
množině objektů stejného typu v rámci jedné proměnné. Na proměnnou typu pole je možné 
v Javě pohlížet jako na objekt, který ukazuje na množinu dalších objektů. 
Pole v Javě nemohou měnit svoji velikost a v programu nelze použít index ukazující mimo 
hranice pole. 

Vytvoření objektu pole probíhá ve dvou krocích jako u jiných proměnných. Nejprve 
musíte objekt deklarovat a poté musíme vytvořit instanci objektu. Způsob deklarace pole: 

  typ_prvků_pole[] jméno_pole; 

Všimněte si, že v deklaraci není uvedena velikost pole! Instanci objektu pole poté 
vytvoříme pomocí klíčového příkazu new. Při vytváření objektu pole musíme uvést velikost 
pole: 

  jméno_pole = new typ_prvků_pole[počet_prvků]; 

Ve svých programech asi budete častěji využívat deklaraci proměnné pole a vytvoření 
instance v jediném kroku (je jednodušší na psaní a výsledný program je čitelnější): 

  typ_prvků_pole[] jméno_pole = new typ_prvků_pole[počet_prvků]; 
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Příklad deklarace a inicializace pole prvniPole o 10 prvcích typu integer 

  int[] prvniPole = new int[10]; 

Pole primitivních datových typů je v Javě možné při deklaraci inicializovat na potřebné 
hodnoty. 

Příklad inicializace pole druhePole o čtyřech prvcích na samé jedničky 

  int[] druhePole = {1, 1, 1, 1}; 

Pole objektů vytvoříme stejným způsobem jako pole primitivních typů. Jediný rozdíl 
je, že pole objektů se inicializuje na hodnotu null: 

  typ_Objektu[] jméno_pole = new typ_Objektu [počet_prvků_pole]; 

Vícerozměrná pole 

Deklarace vícerozměrného pole je obdobné jako deklarace jednorozměrného pole, liší se 
pouze v přidání dvojice hranatých závorek pro každý další rozměr: 

  typ_prvků_pole[][] jméno_pole; 

Při vytváření instance vícerozměrného pole postupujte obdobným způsobem: 
  typ_prvků_pole[][] jméno_pole =  

    new typ_prvků_pole[počet_prvků1][počet_prvků2]; 

Příklad deklarace a inicializace pole dvourozmernePole o 10x10 prvcích typu integer  

  Int[] dvourozmernePole = new int[10][10]; 

Pole primitivních datových typů je v Javě možné při deklaraci inicializovat na potřebné 
hodnoty. 

Příklad inicializace pole dvourozmernePole2 o 2x2 prvcích na samé jedničky 

  Int[][] dvourozmernePole2 = {{1, 1}, {1, 1}}; 

Pole objektů vytvoříme stejným způsobem jako pole primitivních typů. Jedinný rozdíl 
je, že pole objektů se inicializuje na hodnotu null: 
  typ_Objektu[][] jméno_pole =  

   new typ_Objektu [počet_prvků_pole1][počet_prvků_pole1]; 

Práce s proměnnými (objekty) typu pole 

Indexování polí 

Každý prvek v poli má svůj specifický index (uvádí se v hranatých závorkách za jménem 
proměnné pole). Indexování pole je v Javě podobné jako v C/C++. První prvek pole má index = 
0, druhý prvek je rovný 1 atd. 
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Příklad průchodu a vypsání všech prvků pole testPruchodu: 

  Int[] testPruchodu = {11, 22, 33}; 

  for (int i = 0; i < 3; i++){ 

    System.out.println(testPruchodu[i]); 

  } 

Poznámka - indexování polí 

Při indexaci pole Java nejprve prověří, jestli index není záporný nebo větší nebo roven velikosti 
pole. Pokud index není ve vymezeném intervalu, vygeneruje Java výjimku 
IndexOutOfBoundsException a ukončí program. Tímto Java zamezuje neoprávněnému 
přístupu do paměti počítače. 

Přiřazení hodnoty prvku pole 

Prvek pole je možné používat jako kteroukoliv jinou proměnnou. Do prvku pole je možné 
přiřazovat hodnotu, hodnotu z prvku pole číst atd. 

Příklad přiřazení hodnoty do prvku pole testPruchodu (pole bylo deklarováno v předchozím 
příkladu): 

  testPruchodu[1] = 55; 

Zjištění délky pole 

Pole je v Javě objektem. Pole, jako objekt, obsahuje jedinou členskou proměnnou - length - 
velikost pole. Proměnná length je užitečná zejména při procházení pole pomocí cyklu. 
Proměnnou length lze v programu pouze číst. 

Příklad průchodu přes pole pomocí cyklu 

  Int[] poleTest = {11, 22, 33, 44, 55, 66}; 

  for (int i = 0; i < poleTest.length; i++) 

  { 

    System.out.println("Prvek pole č. " + i  

      + " má hodnotu " + poleTest[i] + "."); 

  } 

Rozhodovací struktura if .. else 

Základní rozhodovací strukturou v Javě je rozhodovací struktura If .. else. Tato struktura 
zajišťuje podmínečné provedení skupiny příkazů závisející na hodnotě výrazu. 

Syntaxe příkazu 
if (podmínka){           // první blok je vždy povinny 

  [příkazy] 

} else if (podmínka){    // druhý blok je nepovinný a může se opakovat 

  [příkazy] 

} else {                 // třetí blok je nepovinný a může být pouze jeden 

  [příkazy] 

} 

podmínka 

 
Povinná. Může se skládat z číselného nebo řetězcového výrazu, 

vyhodnotitelného jako True nebo False. 
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Příklad použití struktury if .. else 

Použití podmíněného výrazu je velice jednoduché, předpokládejme například, že potřebujete 
rozdělit uživatele do tří skupin podle věku. V první skupině budou uživatelé mladší 18ti let, v 
druhé skupině uživatelé starší 18ti let. Uživatelé, kterým je právě 18 let budou mít zvláštní 
kategorii. Podmíněný výraz bude mít následující tvar: 
if (vek < 18) 

  vekova_kategorie = "dite"; 

else if (vek > 18) 

  vekova_kategorie = "dospely"; 

else 

  vekova_kategorie = "osmnactilety"; 

Cyklus for 

Cyklus for slouží k provádění určité skupiny příkazů po pevný, předem daný počet opakování.  
Cyklus for má proto smysl například při provádění několika spolu souvisejících výpočtů, při 
práci s elementy na obrazovce nebo při zpracování určité množiny vstupních dat. 

Syntaxe příkazu 
  for (počáteční_hodnoty; podmínka; přírůstky) 

  { 

    příkazy 

  } 

Argumenty příkazu 

počáteční_hodnoty 

 
Přiřazuje řídicí proměnné její počáteční hodnotu. Nejčastěji se rovná 0 
nebo 1. 

podmínka 

 
Testuje hodnotu řídicí proměnné, aby se zjistilo, zda se cyklus již provedl 
pro stanovený počet opakování. 

přírůstky 

 

Přičítá při každém proběhnutí cyklu k řídicí proměnné zadaný přírůstek, 
nejčastěji jedničku. 
Přírůstek může být také různý od 1 (nebo záporný). Při použití přírůstku 
různého od 1 je důležité zkontrolovat správnost podmínky. 

příkazy 

 
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány podle zadaného 
počtu opakování. 

Příklad použití cyklu for 

Příklad použití cyklu for, jež zobrazí hodnoty od 1 do 10. 

  for (int i = 1; i <= 10; i++) 

  { 

    System.out.println("Hodnota čítače je : " + i); 

  } 
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Cyklus while 

Cyklus while probíhá tak dlouho, dokud jistá podmínka není splněna. 

Syntaxe příkazu 

  while (podmínka) 

  { 

    příkazy 

  } 

Argumenty příkazu 

podmínka 

 

Testuje hodnotu, aby se zjistilo, zda cyklus má vstoupit do smyčky 
(podmínka = true) nebo ne (podmínka = false). 
Příkaz musí být vyhodnotitelný jako true / false. Jinak se program 
nezkompiluje. 

příkazy 

 
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány vstoupí-li cyklus 
do smyčky. 

Příklad použití cyklu while 

Příklad vypisuje hodnoty do té chvíle, než je proměnná i < 0. 
  int i = 3 

  while (i > 0) 

  { 

    System.out.println("Hodnota proměnné i = " + i); 

    i- -       // zmenšení hodnoty proměnné i 

  } 

Výsledkem běhu uvedeného příkladu je následující výpis: 
  Hodnota proměnné i = 3 

  Hodnota proměnné i = 2 

  Hodnota proměnné i = 1 

Cykly do - while 

Cyklus do - while proběhne alespoň jednou a poté, pokud je to nezbytné (podmínka je 

splněna) opakuje příkazy v těle cyklu. 

Syntaxe příkazu 

  do  

  { 

     příkazy 

  } while (podmínka); 

Argumenty příkazu 

podmínka 

 
Testuje hodnotu, aby se zjistilo, zda se cyklus má opakovat (podmínka = 
true) nebo ne (podmínka = false). 
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Příkaz musí být vyhodnotitelný jako true / false. Jinak se program 
nezkompiluje. 

příkazy 

 
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány, vstoupí-li cyklus 
do smyčky. 

Příklad cyklu do - while 

Příklad cyklu, který se vykonává, dokud je hodnota proměnné i > 10. Pokud je proměnná i > 
10 již na začátku cyklu, cyklus se provede alespoň jedenkrát. 
  int i = 3; 

  { 

    System.out.println("Hodnota proměnné i = " + i); 

    i- -       // zmenšení hodnoty proměnné i 

  }while (i > 10) 

Cyklus v předchozím příkladu se provede jedenkrát, protože hodnota proměnné i<10. 

Použití metod v programech v Javě 

Deklarace metody má následující tvar: 
  modifikátor typ_návratové_hodnoty jméno_metody (deklarace_proměnných) 

  { 

    tělo_metody 

  } 

Každá metoda musí vracet návratovou hodnotu typu typ_návratové_hodnoty. 
Hodnota je z funkce předána pomocí příkazu 

  return hodnota 

Pokud nepožadujeme, aby metoda cokoliv vracela, použijeme místo návratového 
typu void. V takovém případě se za klíčovým slovem return neuvádí hodnota. 
Příklad deklarace metody pro zjištění většího ze dvou prvků. 
  int maximum (int a, int b) 

  { 

    if (a > b) 

     return(a); 

    else 

     return(b); 

  } 

Volání metody v Javě se uskuteční příkazem 

  proměnná = jméno_metody (argumenty); 

Příklad volání metody maximum: 

  vysledek = maximum (10, 20);      // funkce vrátí hodnotu 20 

Rozsah platnosti metody 

Rozsah platnosti metody, definuje oblast programu, ve které je metoda přístupná (je ji možné 
volat). Jakmile vytvoříme v Javě metodu, je tato metoda přístupná pouze ve třídě, v níž byla 
metoda definována. To znamená, že program nemůže volat metody z jiné třídy. 
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Rozsah platnosti funkcí je možné měnit (určovat) pomocí modifikátorů: 

 public - je viditelná všude, kde je viditelná třída, v které je metoda definovaná, 

 private - je viditelná pouze ve své třídě, 

 protected - je viditelná pouze ve své třídě a v jejích podtřídách anebo v daném balíku. 

Vymezení pojmu třída a objekt 

Třídou se v Javě rozumí programová datová struktura. Uvnitř třídy můžete seskupit: 

 data příslušná nějakému objektu (třídě), 

 metody, které s daty objektu provádí operace. 

Objekt je instance třídy. Za běhu programu můžete vytvářet libovolné množství 
instancí jedné třídy. Každý objekt má veškeré atributy (proměnné) a metody, které jsou 
definovány v třídě. Každá instance může obecně vzato obsahovat různé hodnoty těchto 
atributů. Vhodným příkladem jsou například třídy v návrhu řídicího programu robota. 

Vytvoření objektu Třídy 

Při psaní aplikací se v Javě pro ovládání robotu často setkáte s vytvářením objektů tříd. Objekt 
se vytvoří podle schématu: 

    typ_třídy jméno_objektu; 

         // deklarace proměnné objektu 

    jméno_objektu = new typ_třídy();  

        // proměnná jméno_objektu ukazuje na nový objekt 

V Javě je možné použít i zkráceného zápisu: 

    typ_třídy jméno_objektu = new typ_třídy();  

             // deklarace + vytvoření instance 

Příklad vytvoření objektu pocatecniBod třídy Variant: 

    Robot robot = new Robot(); 

Přístup k metodám a proměnným třídy 

K metodám nebo proměnným třídy přistupujeme pomocí znaku tečka. Příklad přístupu k 
metodě Go() objektu robot. Objekt robot jsme vytvořili v předchozím příkladu: 

    robot.Go(); 

Vymezení pojmu výjimka v Javě 

Výjimky umožňují v programu ošetřit množství chybových stavů. Java je koncipována tak, aby 
při tvorbě kódu bylo minimalizováno riziko výskytu chyby. Správa chyb je v Javě založena na 

koncepci předej a chyť (throw - and - catch). Throw - and - catch umožňuje metodě vrátit 

chybu pomocí příkazu throw nebo ošetřit výskyt chyby pomocí příkazu catch. 

Vyvolání výjimky 

Na výjimku je možné pohlížet jako na další datový typ Javy, který vrátí volaná metoda. Aby 
metoda mohla vrátit výjimku, musí metoda vytvořit odvozený objekt z třídy 

Exception (výjimky) a zavolat na něj metodu throw. Výjimku je poté možné odchytit 

(zpracovat) pomocí příkazu catch. 
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Příklad vytvoření objektu výjimky IOException 

  void metoda (boolean error) 

  { 

         // tělo metody 

    if (vyskytla_se_chyba) 

    throw (new IOException()) 

  } 

Jak je vidět z příkladu, objekt chyby se vytvoří pomocí operátoru new (stejně jako by 

se vytvářel nový objekt libovolné jiné třídy). 

Odchycení (zpracování) výjimky 

Aby bylo možné ošetřit blok kódu na výskyt chyby, musí se hlídaný úsek kódu umístit do bloku 

příkazu try. Blok try sděluje Javě, že má provádět příkazy v bloku kódu do té doby než se 

vygeneruje výjimka. Pokud se výjimka vyskytne, Java opustí blok try a hledá příslušný blok 

kódu catch, který výjimku odchytne (zpracuje).  

Příklad použití příkazů try a catch 

  try   { 

     // blok příkazů, které potřebujeme kontrolovat na výskyt výjimky 

  } 

  catch (typ_Vyjimky jméno_objektu) 

  { 

    System.out.println("Byla odchycena výjimka typu typVyjimky"); 

  } 

Programujeme roboty pomocí leJOS EV3 
LeJOS EV3 je programovací prostředí pro vývoj robotu stavebnice LEGO MindStormss EV3 v 
Javě. Skládá se z: 

 Náhradní firmware pro EV3, který obsahuje Java Virtual Machine. 

 Knihovny classes.jar, která implementuje LeJOS EV3 API a poskytuje rovněž 
alternativu k základním třídám JRE, které jsou optimalizované pro EV3. 

 Linker pro propojení uživatelských Java tříd s classes.jar tvořit binární soubor, který 
lze nahrát a spustit na EV3. 

 PC nástroje pro aktualizaci firmware, nahrávání programů, ladění, a mnoho dalších 
funkcí. 

 PC API pro psaní programů pro PC, které komunikují s LeJOS programy EV3 pomocí 
Java streamů přes Bluetooth nebo USB, nebo pomocí LEGO Communications Protocol 
(LCP). 

 Mnoha ukázkových programů a bohatého tutorialu. 

LeJOS je open source projekt, umístěny v depozitáři na sourceforge. Původně byl vytvořen z 
TinyVM projektu, který realizoval Java VM pro LEGO MindStormss RCX systém.  

Doporučený postup vývoje  

Pří vlastním vývoji řídicího programu robota postupujeme nejčastěji v malých iterativních 
cyklech. Každý z těchto cyklů se skládá z několika kroků a je vhodné při jejich programování 
využít objektových vlastností jazyka Java. 
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Fáze sestavení fyzického modelu 

V této části se tvůrce robotu snaží navrhnout a sestavit konstrukci robota. Díky stavebnici 
LEGO MindStorms EV3 je nemusí pracně navrhovat, propočítávat a následně nechat vyrobit. 
My budeme postupovat evolučním způsobem a postupným dolaďovaným konstrukce robota 
v průběhu vývoje. Proto se nesnažte robota postavit naráz ve finální podobě. Spíže jej stavte 
po malých částech, které následně pečlivě odzkoušíte a několikrát přestavíte, dokud nebudete 
s výsledkem spokojeni. 

Fáze vytvoření objektového modelu 

Po vytvoření části fyzického modelu následuje jeho modelování v programovém prostředí. Je 
velmi důležité tuto část kódu oddělit od řídicí logiky, protože jinak se celý návrh stane 
nepřehledným, těžko odladitelným a začnou se v něm objevovat těžko odhalitelné chyby. 
Rovněž úprava konstrukce robota bude náročnější, protože bude výrazněji zasahovat to 
procesu řízení.  

Příkladem takového postupu může být konstrukce podvozku robota, ten se skládá ze 
dvou motorů pro pohánění levého a pravého kola a zadního pasivního kolečka. Jedná se tedy 
o tripod. Je zřejmé, že tento celek je něčím více než pouhým spojením dvou motorů. Pokud 
bychom se snažily řídit oba motory zvlášť, zjistíme, že kód bude rozsáhlý a nepřehledný. 
Výrazného zlepšení docílíme tak, že vytvoříme novou třídu „Podovozek“, která bude pracovat 
s těmito dvěma motory a bude poskytovat rozhraní pro práci s podvozkem jako celkem. 

Fáze úpravy řídicí funkce 

Posledním krokem je aktualizace řídicí funkce. Na rozdíl od objektového modelu robotu, který 
lze chápat jako statický popis, je řídící funkce popis dynamický. Funkce obvykle obsahuje 
nekonečnou smyčku, která zpracuje vstupy ze senzorů a pošle příslušné instrukce modelu. 
Řídící funkce může být implementována mnoha způsoby. Nejjednodušší je krátká statická 
metoda, která se zavolá na konci spouštěcí metody main a tím se jí předá hlavní vlákno. U 
složitějších robotů se může jednat o samostatné objekty, často rovněž nestačí používat pouze 
jedno vlákno, ale zapotřebí vytvořit vícevláknovou aplikaci. 

Ovládání akčních členů: Motor 

Tato třída poskytuje přístup k pohonům (motorům) EV3. Kostka umožňuje připojení až čtyř 

motorů. K tomuto účelu je vybavena čtyřmi porty A,B,C,D. Důležité: nezaměňovat s porty 
senzorů (1,2,3,4). Pro ovládání velkých motorů EV3 se využívá třída EV3LargeRegulatedMotor 
Třída poskytuje instance pro každý port a poskytuje metody pro řízení motoru, a pro zjištění 
toho, co motor dělá. 

Příklad jednoduchého ovládání motoru 

LCD.drawString("Program 1", 0, 0); // Zobrazí "Program 1" na display. 

Button.waitForAnyPress();  // Čekání na stisk tlačítka 

LCD.clear();    // Vymazání display 

EV3LargeRegulatedMotor motorA = new EV3LargeRegulatedMotor(MotorPort.A); 

motorA.forward();   // Chod motoru A dopředu 

LCD.drawString("FORWARD",0,0);  // Zobrazí "FORWARD" na display. 

Button.waitForAnyPress();  // Čekání na stisk tlačítka 

LCD.drawString("BACKWARD",0,0);  // Zobrazí "BACKWARD" na display. 

motorA.backward();   // Chod motoru A dozadu 

Button.waitForAnyPress();  // Čekání na stisk tlačítka 

motorA.stop();        // Zastavení rotace motoru 
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Jak již bylo řešeno výše, pří řízení robotu je nevýhodné řídit motory podvozku zvlášť, 
ale zapouzdřit jejich funkcionalitu do třídy.  

Příklad jízdy robota do čtverce 

public class Robot { 

  EV3LargeRegulatedMotor motorLeft;  

  EV3LargeRegulatedMotor motorRight;  

  double wheel; 

  double axle; 

 

  public Robot( 

    double wheelDiameter, 

    double axleSize,  

    MotorPort leftPort,  

    MotorPort rightPort 

  ) { 

    wheel = wheelDiameter; 

    axle = axleSize; 

    motorLeft = new EV3LargeRegulatedMotor(leftPort);  

    motorRight = new EV3LargeRegulatedMotor(rightPort); 

  } 

  public void travel(int distance) { 

    double angle = (distance/(Math.PI*wheel))*360; 

    motorLeft.rotate((int)angle, true); 

    motorRight.rotate((int)angle);  

  } 

  public void rotate(int angle) { 

    double angle = (axle*angle)/wheel; 

    motorLeft.rotate(-(int)angle, true); 

    motorRight.rotate((int)angle); 

  } 

  public static void main(String[] args) { 

    Robot myBot = new Robot(5.5, 11, MotorPort.A, MotorPort.D); 

    myBot.travel(100); 

    myBot.rotate(90); 

  } 

} 

Senzory 

Základní stavebnice EV3 obsahuje čtyři základní senzory: dotykový, zvukový, světelný a 
ultrazvukový senzor. LeJOS EV3 poskytuje třídy pro každý z těchto senzorů a i mnoho dalších 
pro výrobce třetích stran. Každý senzor musí být připojen k jednomu ze čtyř senzorových portů 
na EV3 kostce. Ty jsou označeny čísly 1 až 4. Při vytváření objektu senzoru jeho konstruktor 
vyžaduje instanci jednoho z těchto čtyř portů: SensorPort.S1, S2, S3 a S4. Je důležité 
nezaměňovat porty motoru (A,B,C,D) s porty senzoru (1,2,3,4). 

Dotykový senzor 

Chcete-li použít dotykový senzor, vytvořit její instanci pomocí konstruktoru: 

EV3TouchSensor touch = new EV3TouchSensor(SensorPort port) 
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Příklad práce s dotykovým senzorem: 

  public static void main (String [] args) throws Exception { 

    EV3TouchSensor touch = new EV3TouchSensor (SensorPort.S1);  

    SampleProvider sampler = touch.getTouchMode(); 

    float[] sample = new float[sampler.sampleSize()]; 

    sampler.fetchSample(sample, 0); 

    while ( (int)(sample[0]) == 0) { 

     / / Zkuste to znovu 

    } 

    LCD.drawString ("Stisknuto", 3, 4); 

  } 

Barevný senzor 

Chcete-li použít barevný senzor, vytvořte jeho instanci pomocí konstruktoru: 

EV3ColorSensor color = new EV3ColorSensor(SensorPort port) 

Senzor umí pracovat v několika režimech: 

 Ambient: měří úroveň okolního světla v prostoru 

 Red: se zapnutým přisvětlením měří úroveň odraženého světla (0 až 1) 

 RGB: měří všechny 3 barevné složky povrchu. 

 Color: rozpoznává 8 základních LEGO barev (žádná (ostatní), černá, modrá, 
zelená, žlutá, červená, bílá, hnědá)  

Příklad použití barevného senzoru v režimu RED: 

  public static void main (String [] args) throws Exception { 

    EV3ColorSensor color = new EV3ColorSensor (SensorPort.S1); 

    color.setFloodLight(Color.RED); 

    color.setFloodLight(true); 

    SampleProvider sampler = color.getRedMode(); 

    float[] sample = new float[sampler.sampleSize()]; 

    sampler.fetchSample(sample, 0); 

    LCD.drawString (“vzorek: “+sample[0], 0, 2); 

  } 

Ultrazvukový senzor 

Chcete-li vytvořit instanci ultrazvukového senzoru, použijeme konstruktor: 

EV3UltrasonicSensor sonic = new EV3UltrasonicSensor (Port SensorPort) 

Snímač pracuje ve dvou režimech, kontinuální (výchozí nastavení) a ping. Když senzor 

pracuje v kontinuálním režimu, snímač vysílá impulz v krátkých intervalech a hodnota z něj 
získaná je v metrech jako desetinné číslo. Je tedy vhodné toto číslo vynásobit 100x a převést 

na datový typ int pro lepší přehlednost a zpracování. Maximální dosah senzoru je asi 170 cm. 
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Příklad použití ultrazvukového senzoru: 

  public static void main (String [] args) throws Exception { 

    EV3UltrasonicSensor sonic = new EV3UltrasonicSensor (SensorPort.S1); 

    SampleProvider sampler = sonic.getDistanceMode(); 

    float[] sample = new float[sampler.sampleSize()]; 

    sampler.fetchSample(sample, 0); 

    while (! Button.ESCAPE.isDown ()) { 

      LCD.clear (); 

      LCD.drawInt ((int)(sample[0]*100), 0, 3); 

    } 

  } 

Práce s displejem EV3 kostky 

EV3 LCD displej je 16 znaků široký a 8 znaků vysoký. Je možné jej používat podobně jako 
textovou konzoli pomocí metody: 

System.out.println(…); 

Tento přístup je ale pro ladění složitějších aplikací nevhodný, protože data se rychle 
přepisují. Mnohem efektivnější je text pozicovat absolutně na určité místo obrazovky. Pozice 
textu je určena pomocí souřadnic (x, y) dle Obr. 10. Počátek je umístěn do levého horního rohu 
displeje. 

 
Obr. 10 Souřadný systém displeje kostky 

 

, kde x je v rozsahu od 0 do 15, a y od 0 do 7. Metoda pro práci s displejem: 

void drawString(String str, int x, int y)  

Tento kód nakreslí číslo na LCD displeji, přičemž je počátek textu umístěn do bodu [x, y]. 

void drawInt(int i, int x, int y) 

Tento kód nakreslí celé číslo začínající v textu na souřadnici [x, y]. Celé číslo je zarovnáno 
doleva a zabírá tolik znaků, kolik je nezbytných pro reprezentaci čísla. 

void drawInt(int i, int places, int x, int y) 

Tato varianta drawInt použije vždy takový počet znaků na displeji, který je zadán na 
vstupu v proměnné places. To znamená, že se vždy zapisuje na pevný počet znakových míst. 
Použijeme-li tuto metodu ve smyčce, pak je předchozí hodnota vždy zcela přepsána, bez 
ohledu na počet cifer v číslicích. 

void clear ()  // smaže obsah na displeji 
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Příklad práce s displejem 

  public static void main (String []{ 

    LCD.drawString ("volné paměti RAM:", 0, 0); 

    LCD.drawInt ((int) System.getRuntime () freeMemory (), 6, 9, 0).; 

  } 

Všimněte si také, že ve výchozím nastavení je displej LCD automaticky 

obnovován. Chcete-li určit, kdy se obnovuje LCD, můžete volat LCD.setAutoRefresh (0) 

vypnout automatické obnovení a volání LCD.refresh (), chcete-li obnovit zobrazení. 

Alternativní použití LCD displeje 

TextLCD display = LocalEV3.ev3.getTextLCD(); 

display.drawstring(“Hello World!“, 0, 3); 


