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Tieto plány lekcie boli vyrobené v spojení s RoboticsWPS
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Tieto poznatky boli navrhnuté a testované vo workshopoch organizovaných Robotics WPS
(Austrália) v priebehu posledných piatich rokov s použitím rôznych robotov. Najúspešnejšie
bolo práve použitie robota Edison.
Môžete použiť tieto učebné plány ako východiskový bod pre svoje vlastné plány. Niektorí
učitelia budú musieť vykonať drobné zmeny, aby vyhovovali schopnosti svojich žiakov.
Lekcie začínajú jednoduchšími programovými príkazmi ako sú napr. základné pohyby.

Tieto pracovné listy umožňujú žiakom pracovať samostatne.

Niektoré z týchto lekcií je možné využiť na rôzne praktické cvičenia. Tak možno rýchlo
otestovať svoje programy a možnosť vytvoriť rôzne experimenty.
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ľ
Väčšina lekcií bolo navrhnutých tak, aby mohli byť dokončené za 90 minút; bude sa to
však líšiť v závislosti od veku a schopností žiaka. Všetky plány lekcií boli vytvorené z
austrálskych učebných osnov. Pozri úplný zoznam odkazov na: meetedison.com
Žiaci sa zoznámia s programovacím prostredím a ako stiahnuť program do
robota.
1. Zoznámenie prácou robota Edison pomocou programov čiarových kódov
2. Práca so softvérom EdWare
3. Stiahnutie testovacieho programu
- Žiaci sa učia, ako robot reaguje

č
na príkazy

Program 1 - Pohyb robota dopredu (list 2.1)
Program 2 - Pohyb robota dozadu (list 2.2)
Program 3 - Pohyb robota dopredu a dozadu (list 2.3)
Program 4 - Rýchlosť (list 2.4)
č
- Študenti sa učia, ako robot reaguje

č
zmenou pohybu

Program 1 – Zákruta vpravo (list 3.1)
Program 2 – Zákruta vľavo (list 3.2)
Program 3 – Zabočenie doprava a doľava (list 3.3)
Program 4 – Mini labyrint (list 3.4)

ň
č
zábavných aktivít.

– Žiaci môžu využiť vedomosti z lekcií 1 až 3 k dosiahnutiu dvoch

Program 1 - Pohyb v bludisku (list 4.1)
Program 2 - Mexická vlna (list 4.2)
- Žiaci sami navrhnú problém a hľadajú k nemu
riešenie. Žiaci si môžu vybrať svoju vlastnú tému, uvedú účel programu a vysvetlia, kde to
mohlo byť používané v reálnom svete.
1. Identifikujte problém, ktorý môže robot vyriešiť
2. Popíšte problém alebo pohyby robota
3. Napíšte program a vyskúšajte ho
4. Porucha - Prvý pokus nemusí byť úspešný. Dokumentujte ju a skúšajte to ďalej!
5. Popíšte použité programové príkazy a ich význam
6. Ukážka - Žiaci predvedú naprogramovanie robota pred triedou
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- Žiaci sa naučia, aby mohol robot reagovať na
vonkajšie podnety (tlieskanie). Táto lekcia obsahuje rôzne zábavné aktivity.
Program 1 – Blikajúca LED v reakcii na tlieskanie (list 6.1)
Program 2 – Pohyb v reakcii na tlieskanie (list 6.2)
Program 3 – Tanec v reakcii na tlieskanie (list 6.3)
– Žiaci naprogramujú robota v
reakcii na prekážky v jeho prostredí.
Pochopenie infračerveného detektora prekážok (list 7.1)
Program 1 - Detekcia prekážky a zastaviť sa (list 7.2)
Program 2 - Detekcia prekážky a vyhnúť sa jej (list 7.3)
Program 3 - Detekcia prekážky a vyhnúť sa v slučke (list 7.4)
Program 4 - Pravý a ľavý detektor prekážok (list 7.5)
č
Žiaci sa zoznámia s princípmi sledovania čiary vo vyspelých automatizovaných
továrňach a skladoch.
Pochopenie senzora pre sledovanie čiary (list 8.1)
Program 1 – Pohyb po čiare (list 8.2)
Program 2 – Pohyb vo vnútri hraníc (list 8.3)
Program 3 – Sledovanie čiary (list 8.4)
- Žiaci sa zoznámia s meraním úrovne osvetlenia. S
premennými a ich uložením do pamäte a vykonaním matematických operácií na kontrolu
správania robotov.
Porozumenie premenným (list 9.1)
Program 1 - Alarm intenzity osvetlenia (list 9.2)
Program 2 - Automatické svetlomety (list 9.3)
Program 3 - Hľadaj svetlo (list 9.4)
- Žiaci sami navrhnú problém a hľadajú k nemu
riešenie. Žiaci si môžu vybrať svoju vlastnú tému, uvedú účel programu a vysvetlia, kde to
mohlo byť používané v reálnom svete.
1. Identifikujte problém, ktorý môže robot vyriešiť
2. Popíšte problém alebo pohyby robota
3. Napíšte program a vyskúšajte ho
4. Porucha - Prvý pokus nemusí byť úspešný. Dokumentujte ju a skúšajte to ďalej!
5. Popíšte použité programové príkazy a ich význam
6. Ukážka - Žiaci predvedú naprogramovanie robota pred triedou
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- Žiaci sa zoznámia s programovacím prostredím, ako
stiahnuť program do robota.
Skôr ako budeme môcť použiť Edison musíte si niekoľko vecí pripraviť.
1. Získajte Edison robota
2. Spoznajte Edisona
3. Nainštalujte Edisonov software "EdWare '
4. Skontrolujte, či všetko funguje stiahnutím testovacieho programu

č

Otvorte priehradku na batérie a vyberte
programovací kábel. Teraz vložte 4ks
'AAA' batérie. Pozrite sa na obrázok,
aby ste sa ubezpečili, že batérie sú
vložené so správnou polaritou.
Natiahnite
kolesá.

pneumatiky

na

Uistite sa, že batérie sú správne vložené

Zapnite robot posunutím hlavného
vypínača do polohy zapnuté. Červené LED
diódy teraz začnú
blikať.

Edison je
pripravený!
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Ak chcete používať Edison budete potrebovať vedieť, kde všetky jeho senzory sú a aký
význam majú jeho tlačidlá. Pozrite sa na obrázky nižšie.

Bzučiak/mikrofón
Tlačidlo pre záznam zvuku
Tlačidlo Stop
Tlačidlo prehrávanie
Ľavý sv. prijímač
Ľavý sv. vysielač
Ľavá červená LED
Pravá červená LED
Pravý svetelný vysielač
Pravý svetelný prijímač

Popis senzorov a tlačidiel
tlačidlo Prehrávanie - Spustenie programu
tlačidlo Stop - Slúži na zastavenie programu
tlačidlo pre Záznam - 1. stlačenie = stiahnutie programu, 3. stlačenie = čítanie čiarového kódu

Snímač čiary je tvorený z dvoch častí
červenej LED diódy a svetelného senzora.
Červená LED dióda svieti svetlo na podklad
a v prípade, že podklad je biely, odráža
svetlo, potom je na výstupe bude log. 1. V
prípade, že podklad je čierny teda neodráža
svetlo, potom na výstupe bude log. 0.

Snímač čiary
vypínač

Edisonov vypínač a sledovanie čiary
Programovací kábel EdComm

Programovací softvér EdWare je k dispozícii pre Windows, Mac, Linux, iOS, Android a
Raspberry Pi. Otvorte internetový prehliadač a zadajte: meetedison.com/downloads,
získate inštalačné súbory a usmernenia, ako nainštalovať EdWare pre váš operačný
systém.
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Na začiatku práce najprv žiaci pracujú s robotmi pomocou krátkych programov, ktoré sa
aktivujú preskenovaním čiarových kódov.

Umiestnite Edison na rovný povrch a stlačte tlačidlo Prehrávanie (trojuholník). Teraz
tlesknite blízko Edisona. Obráti sa po jeho pravici. Teraz tlesknite dvakrát a Edison sa
posunie vpred o 30 cm. Tiež, skúste poklepať na Edison prstom, raz a potom dvakrát.
Edison má snímač zvuku a používa ho na reakciu na zvuk.

Stlačte tlačidlo Prehrávanie (trojuholník) a sledujte ako sa Edison blíži k prekážke a
potom zase preč, aby sa zabránilo zrážke s ňou. Edison sa orientuje pomocou
infračerveného svetla.
č
Umiestnite robot blízko k čiare (1,5 cm
širokej), aby bol snímač čiary na bielom
podklade. Teraz stlačte tlačidlo Prehrávanie
(trojuholník) a robot bude sledovať čiaru.
Senzor sledovania čiary svieti na povrch a
potom meria množstvo svetla, ktoré sa odráža
späť. Biela odráža veľa svetla, čo
predstavuje log. 1 a čierna
odráža len veľmi málo, čo predstavuje
log. 0.

Budete potrebovať lampáš - zdroj svetla a
rovný povrch v dostatočnej vzdialenosti
Sledovanie čiary
od naozaj jasného svetla - napríklad slnečné
svetlo. Stlačte tlačidlo
Prehrávanie
a
zamerajte pochodeň na
Edison. Akonáhle "vidí" jasný zdroj svetla bude sa riadiť smerom k nemu. Pohybom
pochodne môžete riadiť pohyb robota.
To je jeden z najzaujímavejších programov, pretože napodobňuje správanie ktoré
môžeme vidieť u niektorého lietajúceho hmyzu.
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Skôr, ako sa dostaneme k jednotlivým cvičeniam urobme si rýchlu prehliadku EdWare.
Na obrázku je program pre Windows, EdWare pre ostatné operačné systémy vyzerá veľmi
podobne.
Programovacia oblasť

Paleta príkazov

Príkaz je vybraný
a môže byť upravený

Vlastnosti príkazov

Príkaz programu
(koniec)

Nápoveda k príkazom

Premenné

Pre spustenie programovania, uchopte
príkazy z palety na ľavej strane a
pretiahnite ich do programovacej oblasti. Umiestnite príkazy medzi "START" a "END".
Vyberte príkaz a upravte nastavenia vlastností príkazov.
Použite pomocný text ako pomôcku pri programovaní. Všetko, čo potrebujete vedieť o
príkaze nájdete v ponuke Help.
Ponuka Premenné je miesto, kde si môžete vytvoriť a zobraziť svoje malé vlastné
premenné. Viac o tom neskôr!
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Žiaci teraz môžu spustiť testovací program.
Po nainštalovaní EdWare na počítači alebo tablete otvorte testovací program:
"TestProgram.edw" (File – Open – My Programs – TestProgram.edw)
Pripojte kábel EdComm do konektora pre slúchadlá na vašom zariadení a nastavte
hlasitosť na maximálnu hodnotu. Ak používate Windows skontrolujte, či zvukové
vylepšenia (equalizér) sú zakázané.

testovací program

Otvorte Ovládací panel a postupujte podľa ilustrovaných pokynov.

Ako zakázať všetky vylepšenia vo Windows 7
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Druhý koniec kábla EdComm zapojte do Edisona, ako je znázornené.

Ak chcete stiahnuť testovací program, postupujte takto:
1. Stlačte jedenkrát tlačidlo Záznam (okrúhle).
2. V EdWare tlačidlo "Program Edison" a potom "Spustiť sťahovanie"
3. Stlačte tlačidlo Prehrávania (trojuholník) pre spustenie programu
Edison teraz spustí testovací program, pri ktorom sa robot bude točiť doľava a doprava,
bude blikať LED svetlami a bude vydávať zvuky.
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Edison je malý s LEGOm kompatibilný, programovateľný robot.

Ak chcete používať Edison budete potrebovať vedieť, kde všetky jeho senzory sú a aký
význam majú jeho tlačidlá. Pozrite sa na obrázky nižšie.

Bzučiak/mikrofón

Tlačidlo pre záznam zvuku
Tlačidlo Stop
Tlačidlo prehrávanie

Ľavý sv. prijímač
Ľavý sv. vysielač
Ľavá červená LED
Pravá červená LED
Pravý svetelný vysielač
Pravý svetelný prijímač

Popis senzorov a tlačidiel
tlačidlo Prehrávanie - Spustenie programu
tlačidlo Stop - Slúži na zastavenie programu
tlačidlo pre Záznam - 1. stlačenie = stiahnutie programu, 3. stlačenie = čítanie čiarového kódu

Snímač čiary je tvorený z dvoch častí
červenej LED diódy a svetelného senzora.
Červená LED dióda svieti svetlo na
podklad a v prípade, že podklad je biely,
odráža svetlo, potom je na výstupe bude
log. 1. V prípade, že podklad je čierny
teda neodráža svetlo, potom na výstupe
bude log. 0.

Snímač čiary
vypínač

Edisonov vypínač a sledovanie čiary

Programovací kábel EdComm

Programovací softvér EdWare je k dispozícii pre Windows, Mac, Linux, iOS, Android a
Raspberry Pi. Otvorte internetový prehliadač a zadajte: meetedison.com/downloads,
získate inštalačné súbory a usmernenia, ako nainštalovať EdWare pre váš operačný
systém.
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1. Postavte robot pred čiarový kód
2. Stlačte 3 krát tlačidlo pre Záznam (okrúhle)
3. Edison sa bude pohybovať dopredu a prečíta
čiarový kód
č

Čiarový kód – Riadenie tlieskaním

Čiarový kód - Vyhnite sa prekážkam

Čiarový kód – Sledovanie čiary

Čiarový kód – Sledovanie pochodne (svetla)
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Toto je EdWare, softvér používaný na programovanie robota Edison.
paleta
príkazov

programovacia
oblasť

Príkaz je vybraný a
môže byť
upravovaný

vlastnosti príkazov

www.meetedison.com

ikona programu
(koniec)

nápoveda k príkazom
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Otvorte testovací program. Názov súboru: TestProgram.edw (Umiestnenie Windows: C: \
Program Files \ EdWare \ My Programs)

testovací program

Ak chcete stiahnuť skúšobný program musíte pripojiť
kábel EdComm do zásuvky pre slúchadlá na počítači
alebo tablete a zosilniť hlasitosť na plný výkon. Druhý
koniec kábla zapojte do robota.

Ak chcete stiahnuť testovací program postupujte
takto:
1. Stlačte raz tlačidlo Záznam (okrúhle)
2. V EdWare kliknite na tlačidlo "Spustiť sťahovanie"
3. Stlačte na robote tlačidlo Prehrávanie (trojuholník) a program sa spustí.

Č

ď

č

ť
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– Žiaci sa učia, ako robot reaguje na príkazy v

č
určitom poradí

V tejto lekcii sa žiaci učia používať základné príkazy ovládania pohonu robota a to pohon
dopredu, dozadu a nastaviť určitú vzdialenosť pohybu.

Žiaci napíšu program, pomocou ktorého robot prejde vpred nastavenú vzdialenosť a
zastaví na určenej značke.

Žiaci napíšu program, pomocou ktorého robot prejde dozadu nastavenú vzdialenosť a
zastaví na určenej značke.

Žiaci napíšu program, ktorý riadi pohyb robota smerom dopredu a potom dozadu.
Prejde uritú vzdialenosť a po nej sa zastaví na značke.

ť
Žiaci experimentujú s rýchlosťou, časom a vzdialenosťou.
Žiaci si môžu vytvoriť svoje vlastné štart a stop značky.
Žiaci môžu pridať pípnutie a blikajúce LED diódy do ich programu.
Všetky úlohy musia žiaci popísať, tak aby vedeli čo robot robí a prečo.
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Napíšte nasledujúci program, ktorý bude riadiť pohyb robota Edison dopredu.

Nastavte "určitú dobu" (?), počas ktorej sa bude robot pohybovať dopredu.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 32767 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým sa robot pohybuje dopredu a zastaví tesne pred
cieľovou čiarou.

č

č
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Napíšte nasledujúci program, ktorý bude riadiť robota Edison dozadu.

Nastavte "určitú dobu" (?), počas ktorej sa bude robot pohybovať dopredu.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 32767 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým sa robot pohybuje dopredu a zastaví tesne pred
cieľovou čiarou.

č

č
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Napíšte nasledujúci program, ktorý bude riadiť robota Edison smerom dopredu a potom
dozadu.

Nastavte "určitú dobu" (?), počas ktorej sa bude robot pohybovať dopredu.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 32767 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým váš robot poháňa dopredu a zastaví tesne pred
cieľovou čiarou.

č

č
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ť
Napíšte nasledujúci program, ktorý bude riadiť robota Edison smerom dopredu a
potom dozadu určitou rýchlosťou. Tentoraz môžete zmeniť čas a rýchlosť!

Neváhajte a pridávať nové príkazy do svojho programu, ako napríklad pípnutie, blikanie
LED, či prehrávanie zvukov.
Začnite pohyb štartovou čiarou a zastavte pred cieľovou čiarou, potom cesta späť.

č

ť

Pohyb vpred rýchlosťou

čas pohybu dopredu

Pohyb vzad rýchlosťou _

čas pohybu vzad

ť
Pohyb vpred rýchlosťou

čas pohybu dopredu

Pohyb vzad rýchlosťou _

čas pohybu vzad
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Ľ

Č
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Č
Žiaci sa učia, ako robot reaguje na zmenu smeru a času. Ako tieto skutočnosti môžu
využiť na ovládanie robota.
V tejto lekcii sa žiaci naučia používať základné príkazy na ovládanie smeru robota
otáčanie robota v rôznych uhloch (90°, 180° a 270°) a potom nakoniec vytvorenie určitých
sekvenciií pohybu.

č
Pomocou pracovného listu 3.1 žiaci napíšu program, ktorý otočí robot doprava 90 stupňov.

č

ľ

Pomocou pracovného listu 3.1 žiaci napíšu program, ktorý otočí robot doľava 180 stupňov.

č

č

ľ

Pomocou pracovného listu 3.1 napíšu žiaci program, ktorý otočí robota o 90 stupňov
doprava a o 270 (90 + 180) stupňov doľava.

Pomocou pracovného listu 3.2 napíšu žiaci program, ktorý dokáže navigovať
robot mini bludiskom. Žiaci budú využívať lekciu 2 a 3 na splnenie tejto úlohy.
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č

ň

Napíšte nasledujúci program, ktorý otočí Edison robot o 90 stupňov. Použite pracovný list
3.1.

Nastavte správny čas, potrebný na otočenie.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 32767 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým váš robot odbočuje vpravo od počiatočného do
koncového bodu.

č

č
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č

ľ

ň
Napíšte nasledujúci program, ktorý Edison robot otočí doľava o 180 stupňov. Použite
pracovný list 3.1.

Nastavte správny čas, potrebný na otočenie.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 327.67 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým sa robot otočí doľava od počiatočného do
koncového bodu.

č

ť č
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č
č

ľ

Napíšte nasledujúci program, ktorý otočí Edison robot o 90 stupňov a potom doľava o 180
stupňov. Použite pracovný list 3.1.

Nastavte správny čas, potrebný na otočenie.
Minimálna doba je 0,01 sekundy.
Maximálna doba je 32767 sekúnd.
Vyskúšajte rôzne množstvo času, kým sa robot otočí o 90° vpravo od počiatočného do
koncového bodu a potom doľava o 270° ku koncovému bodu.

č
90°:

čť

, 270°:
ť č
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Použite znalosti pre programovanie robota, ktoré ste získali, aby ste mohli úlohu
vyriešiť. Robot musí začať na štartovacej čiare a zastaví na cieľovej čiare, nesmie jaziť
mimo trate.
Budete musieť kombinovať rôzne programovacie príkazy na riadenie robota vpred.
Tip: príkazy: vpred, zabočiť vpravo, vpred, zabočiť vľavo

č

č

ť
Pokúste sa získať čo najkratší čas pri prechode bludiskom.

č
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č
Umiestnite robota podľa obrysu, aby sa otáčal podľa predloženého vzoru. Váš robot
by mal:
Program 1 – Otočiť sa vpravo od začiatku až 0° až do 90°
Program 2 – Otočiť sa vľavo od začiatku až 0° až do 180°
Program 3 - Otočiť sa vpravo od štartu 0° až do 90°, potom otočiť doľava od 270°
do 180°

0°

90°

180°

ľ
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Žiaci využijú vedomosti z lekcií 1 až 3 na vyriešenie dvoch zábavných aktivít.

Žiaci najprv pohybujú s robotom podľa nasledovných inštrukcií napr.:





pohyb okolo prekážky, ako je šálka alebo peračník
pohyb okolo hranice stola s pomocou čiary
vytvorte bludisko na veľkom kuse papiera pre robota, ktorého riadime
prostredníctvom diaľkového ovládania
vytvorte bludisko pomocou stavebných blokov, ktoré bude robot
automaticky obchádzať

Jedná sa o zábavnú činnosť, pri ktorej každý robot vykonáva rovnaký program na po
trochu inú dobu. Výsledok je podobný mexickej vlne alebo tanečnej choreografii.
Trieda (alebo učiteľ) vyberie program s najlepšou choreografiou. Tento program potom
nahrajú aj ostatní žiaci, pričom každý žiak pridá na začiatok programu príkaz Čakanie
na udalosť s trochu inými parametrami napr.:

Robot 1 - Udalosť čakacia doba 0 sekúnd
Robot 2 - Udalosť čakacia doba 0,2 sekundy
Robot 3 - Udalosť čakacia doba 0,4 sekundy
Robot 4 - Udalosť čakacia doba 0,6 sekundy
Robot 5 - Udalosť čakacia doba 0,8 sekundy
Robot 6 - Udalosť čakacia doba 1,0 sekundy
Robot 7 - Udalosť čakacia doba 1,2 sekundy
Robot 8 - Udalosť čakacia doba 1,4 sekundy
Robot 9 - Udalosť čakacia doba 1,6 sekundy
Robot 10 - Udalosť čakacia doba 1,8 sekundy

Roboti 1 až 10 sú umiestnené v rade v poradí podľa ich doby oneskorenia. Všetci
potom stlačia tlačidlo Prehrávania na svojich robotoch.
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Lekcia 4 list 4.1 – Pohyb
Vyberte si vhodnú úlohu a naprogramujte svojho robota Edison.
Tu je niekoľko príkladov, ale môžete prísť s vlastným nápadom.
 pohyb okolo prekážky, ako je šálka alebo peračník
 pohyb okolo hranice stola s pomocou čiary
 vytvorte bludisko na veľkom kuse papiera pre robota, ktorého riadime
prostredníctvom diaľkového ovládania
 vytvorte bludisko pomocou stavebných blokov, ktoré bude robot automaticky
obchádzať

Nezabudnite, že môžete použiť aj iné programovacie príkazy, ako je napríklad
blikajúca LED, pípnutie a prehrávanie hudby.

Č

Č

ť

ď
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Jedná sa o zábavnú triednu činnosť, pri ktorej každý robot vykonáva rovnaký program
trochu inú dobu. Výsledok je podobný mexickej vlny alebo choreografii tanca.

Použite cyklus v programe tak, že sa pohyby budú opakovať.

Č

ť

Napíšte krátky program, s rôznymi pohybmi robotov. Nezabudnite používať svetlo a
zvuk vo svojom programe.
Vyberte najlepší program a ten zdieľajte s triedou. Nastavte čas ako učiteľ hovorí.
Č
robotov v tomto poradí)

ť:__________ Č

_______ (Pre usporiadanie

Umiestnite všetky roboty v poradí podľa času oneskorenia s najkratšou dobou na
začiatku a najdlhšou na konci. Všetci teraz odštartujte svojich robotov.

č

ť
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Žiaci sami navrhnú problém a hľadajú k nemu riešenie. Žiaci si môžu vybrať svoju
vlastnú tému, uvedú účel programu a vysvetlia, kde to mohlo byť používané v reálnom
svete.
1. Identifikujte problém, ktorý môže robot vyriešiť
2. Popíšte problém a pohyby robota
3. Napíšte program a vyskúšajte ho
4. Chyba - Prvý pokus nemusí byť úspešný. Dokumentujte ju a skúšajte to ďalej!
5. Popíšte použité programové príkazy a čo robia
6. Ukážka - Žiaci predvedú naprogramovanie robota pred triedou

ť
V budúcnosti roboti budú našimi pomocníkmi. Už máme robotické vysávače, takže tá
budúcnosť nie je príliš ďaleko.
Príklady:




Tanec na hudbu - robot tancuje podľa obľúbenej hudby žiaka
Vysávač - žiaci môžu navrhnúť podlahu obývacej izby na veľký kus
papiera a naprogramovať pohyb robota po podlahe, ktorý bude v úlohe vysávača
Bezpečnostný robot - Žiaci môžu definovať bezpečnú oblasť (štvorec
nakreslený na papieri). Úlohou robota je strážiť bezpečnú oblasť pri pohybe v nej.

Použitie krátky návrh žiakov na popis problému a ako robot rieši problém.

Žiaci píšu svoj program a vyskúšajú správanie robota.

Prvý pokus nemusí byť úspešný. Zlyhanie je bežnou súčasťou programovania.
Thomas Edison skvele zlyhal 10.000 krát, než sa mu podarilo vynájsť žiarovku!

Použitie list 5.2. Žiaci si vyberajú z niekoľkých príkazov a popisujú ich činnosť.

Žiaci demonštrujú správanie svojho robota a hovoria o svojej myšlienke, programe
problémoch, ktoré sa objavili, a akým spôsobom ste ich vyriešili.
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V budúcnosti budú roboti našimi pomocníkmi. Už máme robotické vysávače, takže tá
budúcnosť nie je príliš ďaleko.
Tu sú niektoré príklady:




Tancovať na hudbu - zábavné roboty
Vysávač - veľmi šikovný pomocník v domácnosti
Bezpečnostný robot – udržať určité územie v bezpečí

Porozprávajte sa so svojim spolužiakom o úlohe, nájdite príkazy ktoré ju umožňujú
naprogramovať.

Predtým, než začnete písať svoj program popíšte svoj problém, čo váš robot bude riešiť
a ako to bude riešiť.
Problém je v tom ...

Môj robot vyrieši tým, že...

Naplánujte svoj program. Umiestnime príkazy, tak aby spĺňali riešenie úlohy. Použite
príkazy, ktoré ste sa naučili, ale môžete tiež vyskúšať aj ďalšie príkazy.

Nie všetko vyjde tak, ako si, že to budete želať na prvýkrát. Skúste to znova, ale najprv
popíšte čo sa pokazilo. Prečo váš program nefungoval na prvýkrát?

www.meetedison.com
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Nakreslite príkazy a potom popíšte ich význam vo svojom programe.

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?
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Úvod do vstupov (senzorov) - Žiaci sa naučia naprogramovať správanie robota, aby
reagoval na vonkajšie podnety.

Žiaci sa zoznámia s programovaním robota, s príkazom Čakať na udalosť. V tomto
prípade, bude udalosťou hlasitý zvuk napr. tlieskanie.

Žiaci sa zoznámia s programovaním robota, s príkazom Čakať na udalosť. V tomto
prípade, bude udalosťou hlasitý zvuk napr. tlieskanie a reakciou bude pohyb robota.

Žiaci sa naučia vytvárať vlastné pohyby robota v reakcii na tlieskanie. Majú dve možnosti:
1. Vytvorte program, ktorý pohybuje robotom v závislosti od zvuku (hudby).
2. Vytvorte program, ktorý pohybuje robotom cez prekážky v závislosti od zvukov
(hudby).

Č

ť

Vyberte najlepšie tanečné kreácie a nechajte ostatných žiakov naprogramovať aj
svojich robotov týmto programom. Skúste všetci tlieskať a pozorujte správanie robotov.
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Napíšte nasledujúci program, pomocou ktorého bude blikať LED na ľavej strane robota
Edison v závislosti od hlasného zvuku (tlieskanie).

Prvým príkazom je Čakanie na udalosť. V tomto prípade budete musieť nastaviť
podmienku, ktorá uvedie do činnosti LED.
V rámci vlastnosti príkazu vyberte "Čakať kým". Vyberte vhodný typ udalosti, pri ktorej si
myslíte, že je potrebné reagovať na tlieskaním (pomôcka: typ udalosti je Rozpoznať
tlieskanie)

Odmerajte aká je maximálna vzdialenosť, pri ktorej ešte robot reaguje na tlieskanie?

Aký je účel ma príkaz cyklu v tomto programe a čo by sa stalo, keby príkaz cyklu tam
nebol?
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Napíšte nasledujúci program nechajte robota Edison pohybovať dopredu v závislosti na
tlieskaní.

Zvukový snímač robota nie je citlivý len na tlieskanie, ale môže tiež reagovať na akýkoľvek
hlasný zvuk. Môžu to byť pohyby motorov, ozubených kolies, zvuk robota počas jazdy.
Aby sa tomu zabránilo existujú ďalšie dva príkazy používané v tomto programe a sú
označené s oranžovými hviezdami.
Prvý príkaz Čakanie na udalosť je nastavený na hodnotu 0,1 sekundy a umožňuje robotovi
motory včas zastaviť.
Druhý príkaz Čakania na udalosť je nastavený na čakanie pri tlieskaní a umožní, aby
program pokračoval ďalej.
Ak používate zvukový snímač, budete musieť používať tieto príkazy po zastavení
motorov.
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Použite čo ste sa naučili v predchádzajúcich dvoch cvičeniach a vytvorte tanečné číslo,
kde robot reaguje na vaše tlieskanie.

obrat 1

obrat 2

Budete potrebovať aspoň dva tanečné pohyby, ale môžete pridať toľko, koľko
chcete. Vyššie uvedený program má dva samostatné pohyby. Tieto sa opakujú, pretože
sú v slučke.

Ak nechcete, tancovať, potom by ste mohli vytvoriť krátku prekážkovú dráhu, tak že robot
sa v nej bude pohybovať v reakcii na tlieskanie (napr. 1 tlesknutie poyb vpravo, 2 tlesknutia
pohyb vľavo atď.)

Koľko pohybov má váš program?

Popíšte tanečné číslo, alebo pohyb vášho robota.
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– Žiaci sa pokúsia
naprogramovať robota a urobiť rozhodnutie v reakcii na prekážky.

č
Žiaci sa zoznámia s infračervenou detekciou prekážky robota a schopnosťou zisťovať
prekážky na ceste

Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý riadi robota, ktorý vyhľadáva prekážku na ceste.
Potom sa robot sa potom zastaví, aby sa zabránilo kolízii.

Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý riadi robota, ktorý vyhľadáva prekážku na ceste.
Robot ju potom obíde, aby sa zabránilo kolízii.

Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý obsahuje slučku, ktorá riadi robota tak, aby
vyhľadával prekážky na ceste. Robot sa odvráti, aby sa zabránilo kolízii, potom pokračuje
ďalej a hľadá iné prekážky, aby sa zabránilo stretnutiu s nimi.

ľ

č

Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý obsahuje nekonečnú slučku a má schopnosť
reagovať na to
či existuje prekážka vľavo alebo vpravo. Môžete použiť
príkaz Ak.

Táto lekcia môže byť tiež použitá na motiváciu a diskusiu o robotických automobiloch,
ktoré nemajú žiadny ovládač a používajú senzory, ktoré zabraňujú kolíziám s ľuďmi,
budovami a inými autami.
Ak je rozpoznanie prekážky príliš citlivé, alebo nedostatočne citlivé, žiaci môžu
prekalibrovať robota pomocou pokynov na nasledujúcej stránke.

www.meetedison.com

www.roboticswps.com.au

strana 40

Váš sprievodca svetom robotiky - 10 výučbových lekcií

Môžete ovládať citlivosť detektora prekážok Edisona. Tým, že je citlivejší, dokáže
detekovať vzdialenejšie prekážky, a tým, že je menej citlivý bude detekovať len veľmi blízke
prekážky.

č

č

1. Postavte robot pred čiarový kód
2. Stlačte 3 krát tlačidlo pre Záznam (okrúhle)
3. Edison sa bude pohybovať dopredu a prečíta čiarový kód

Čiarový kód - Kalibrácia detekciu prekážok

ť

ť

Prvé skenovanie prečíta čiarový kód. Stlačte tlačidlo Prehrávanie (trojuholník). Edison je
teraz v režime kalibrácie. Odstráňte všetky prekážky v prednej časti Edison.
Ľavý senzor citlivosti je kalibrovaný ako prvý.
1. Zvýšenie citlivosti: Opakovane stlačte tlačidlo Prehrávania až sa ľavá červená LED
rozbliká.
2. Zníženie citlivosti: Opakovane stlačte tlačidlo Nahrávania (okrúhle) pokiaľ ľavá
červená LED úplne prestane blikať.
3. Stlačte tlačidlo Stop (štvorec) pre kalibráciu pravého senzora prekážok.
4. Opakovane stlačte tlačidlo pre Prehrávanie, kým sa pravá červená LED rozbliká. Teraz
opakovane stlačte tlačidlo Nahrávania, kým LED úplne prestane blikať.
5. Stlačte Stop a kalibrácia je dokončená.
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č
Edison robot je vybavený infračerveným (IR) "videním". Infračervené svetlo nie je
viditeľné ľudským okom, takže nemôžete ho vidieť, ale umožňuje Edisonovi "vidieť" aj v
tme.
Edison k detekcii prekážok používa IR svetlo, ktoré je vyžarované dopredu na ľavej i
pravej strane robota. V prípade, že infračervené svetlo sa odrazí od prekážky, potom
je odrazené svetlo detekované IR snímačom robota Edison. IR snímač je v stredej
prednej časti robota.
Na obrázku nižšie je prekážka pre Edisona vľavo, takže iba infračervené svetlo z ľavej IR
diódy sa odráža. Z prijímaného signálu Edison môže určiť, či sa nachádza prekážka na
ľavej strane, alebo na pravej strane.
Vyžarované infračervené svetlo je zobrazené plnou čiarou a odrazené infračervené svetlo
je zobrazené čiarkovanou čiarou.

IR dióda

IR detektor

IR dióda

Nakreslite vyžarované infračervené a odrazené svetlo pre túto prekážku.

IR dióda

IR detektor

IR dióda
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Napíšte nasledujúci program ktorý pohybuje robotom, kým nenarazí na prekážku.

Prvý príkaz spôsobí to, že je potrebné najprv zapnúť vysielanie IR svetla, aby mohol
detektor prekážok fungovať.
Príkaz Oba pohony sú nastavené na polovičnú rýchlosť na 5, aby robot odhaliť prekážku,
skôr než do nej narazí. Ak je rýchlosť príliš vysoká, potom robot pravdepodobne narazí do
prekážky.

V akej vzdialenosti môže robot detekovať prekážky?

Videli ste tento druh neviditeľného svetla?

Kde si myslíte, že by mohol byť použitý tento spôsob detekcie?
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Napíšte nasledujúci program pohybuje robotom, kým nenarazí na prekážku, potom otočí
o 180° a pohybuje sa 1 sekundu smerom preč od prekážky.

V lekcii 3 (zošit 3,2), ste našli správne množstvo času, aby sa robot otočil o 180°. Využite
tento čas znovu.

Aké je správne množstvo času, aby ste svojho robota otočili o 180 stupňov?

Čo si myslíš, že by bolo vhodné zlepšiť?
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Napíšte nasledujúci program pomocou, ktorého sa bude robot aktívne vyhýbať prekážkam.

Skúste experimentovať s rôznymi nastaveniami času v druhom príkaze Čakanie na
udalosť. Toto nastavenie času určuje, ako dlho sa bude robot otáčať okolo prekážky.

Čo myslíte, aký je najlepší čas nastavenia otáčania robota okolo prekážky?

Čo musí urobiť robot inak, aby robot sa zlepšil pri obchádzaní prekážok?
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ľ

č

Napíšte nasledujúci program pomocou, pomocou ktorého sa bude robot vyhýbať
prekážkam vpravo a vľavo.

Prvá vec, ktorú program robí, je sledovanie čiary pomocou rozsvietenej LED. Potom
program prejde do nekonečnej slučky. V slučke je dôležitý príkaz AK. Príkaz Ak sa
pýta: Je výsledok príkazu Sledovanie čiary biela plocha? Ak odpoveď znie ÁNO, potom
sa začne otáčať doprava až kým sa nedostane na tmavú plochu, ktorá už neodráža svetlo
LED. Ale ak je odpoveď NIE, potom program začína otáčať robot opačným smerom
(doľava) s cieľom opustiť tmavú čiaru. Táto činnosť prebieha v nekonečnej slučke.
Vyššie uvedený program má tri rôzne možnosti pohybu, ktoré môžu nastať podľa
toho, kde je zistená nejaká prekážka. Vysvetlite vlastnými slovami, ako s bude robot
správať.
Žiadna prekážka zistená:
Prekážka na pravej strane:
Prekážka na ľavej strane:
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Č
Žiaci sa zoznámia so základnými snímačmi robota, podobnými ktoré boli použité vo
vyspelých automatizovaných továrňach a skladoch.

č
Žiaci sa zoznámia so snímačom pre sledovanie čiary. Naučia sa ako sa robot správa na
svetlom a tmavom povrchu.

č
Žiaci napíšu program, ktorý riadi robota kým nenarazí na čiernu čiaru. Zodpovedajú na
otázky o detekcii rôznych farieb.

Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý poháňa robota vnútri hraníc. Senzor
sledovanie čiary zisťuje hranicu a robot sa otočí. Môžu používať pracovný list č. 2 alebo
vytvárať svoje vlastné objekty pomocou veľkého kusa papiera a čiernej izolačnej pásky na
bielom podklade.

č
Žiaci sa pokúsia napísať program, ktorý sleduje čiernu čiaru. Môžu používať pracovný listu
č. 2 alebo vytvárať svoje vlastné objekty pomocou veľkého kusa papiera a čiernej
izolačnej pásky na bielom podklade.

Video zoznámi so základnými snímačmi robota podobnými ktoré boli použité vo vyspelých
automatizovaných továrňach a skladoch.
https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU (15 minút)

www.meetedison.com

www.roboticswps.com.au

strana 47

Váš sprievodca svetom robotiky - 10 výučbových lekcií

č
Robot je vybavený snímačom sledovania čiary. Senzor sa skladá z dvoch hlavných
elektronických súčiastok:
1. Červenej LED diódy (zdroj svetla)
2. Fototransistora (svetelný snímač)
LED dióda svieti svetlo na povrch, po ktorom sa robot pohybuje. Ak stlačíte okrúhle tlačidlo
na Edisonovi dvakrát LED dióda sa rozsvieti. Zdvihnutím robota si všimnite malú svetelnú
škvrnu na podklade. Porovnajte jej jas na svetlom, alebo tmabom povrchu.
Je jasnejšia (odráža viac svetla), keď sa umiestni na čierny alebo biely povrch?
Fototranzistor je snímač svetla, ktorý meria množstvo svetla odrážajúce sa od povrchu.
Princíp snímača čiary

fototranzistor

LED

svetlo z LED

odrazené
povrch

Ako ste videli, svetlo sa viac odráža od bieleho povrchu, ako od tmavého. Preto
fototranzistor dáva log. 1 na bielom povrchu. To umožňuje, aby robot mohol byť
naprogramovaný tak, aby rozoznával rôzne druhy povrchov. Čierny povrch je
považovaný za "neodrážajúci” a biely povrch je považovaný za "odrážajúci svetlo”.

Povrch, ktorých farieb dobre odráža svetlo ? (Tip: svetlo svieti červenou farbou)
červený povrch

www.meetedison.com
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Napíšte program, ktorý pohybuje robotom po bielom povrchu, kým nenarazí na tmavú čiaru.

Ak chcete použiť snímač čiary v programe, musíte najprv zapnúť senzor, vtedy sa zapne
červená LED.
Môžete používať pracovný list č. 2 alebo vytvárať svoje vlastné objekty pomocou
veľkého kusa papiera a čiernej izolačnej pásky na bielom podklade.
V pracovnom liste 8.1 sú tri farby čiar. Jedná sa o červenú, modrú a zelenú. Zistite, pri
ktorej čiare sa robot zastaví.

Je tu farba, ktorú Edison nie je schopný detekovať veľmi dobre?

Prečo myslíte, prečo sa to stalo?
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Lekcia 8 list 8.3 - Pohyb vnútri hraníc
Napíšte nasledujúci program, ktorý pohybuje robotom vo vnútri hraníc.

Môžete používať pracovný list č. 2 alebo vytvárať svoje vlastné objekty pomocou
veľkého kusa papiera a čiernej izolačnej pásky na bielom podklade.
Ak máte možnosť vytvoriť veľký priestor, skúste pridať viac robotov a zistite čo sa stane.
Môžete tiež experimentovať s rôznymi rýchlosťami.
Ako rýchlo môže robot ísť, aby nevznikali problémy?

_________________

Čo sa stane, keď robot ide príliš rýchlo?
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Napíšte nasledujúci program, ktorý umožní sledovať čiernu
čiaru.

Prvá vec, ktorú program robí, je sledovanie čiary pomocou rozsvietenej LED. Potom
program prejde do nekonečnej slučky. V slučke je dôležitý príkaz AK. Príkaz AK sa
pýta: Je výsledok príkazu Sledovanie čiary biela plocha? Ak odpoveď znie ÁNO, potom sa
začne otáčať do prava až kým sa nedostane na tmavú plochu, ktorá už neodráža svetlo
LED. Ale, ak je odpoveď NIE, potom program začína otáčať robot opačným smerom
(doľava) s cieľom opustiť tmavú čiaru. Táto činnosť prebieha v nekonečnej slučke.
Umiestnite robota vnútri dráhy na liste 8.2 a zsitite ako bude robot
sledovať čiaru.
Akým spôsobom sa bude pohybovať (v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek)?

Umiestnite robota mimo trať na pracovnom hárku 8.2 a zistite ako bude robot sledovať
čiaru..
Akým spôsobom sa bude pohybovať (v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek)?
Prečo myslíš, že robot nejde rovnakým smerom po trati?
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Lekcia 8 Pracovný list 8.1 - Sledovanie čiary
Použite pracovný list na
otestovanie programu

STOP TU

Môžete tiež potvrdiť svoje
odpovede z listu 8,.
pomocou nižšie uvedených
farebných čiar. Na aké
farby vie Edison zastaviť?
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Lekcia 8 Pracovný list 8.2 – Sledovanie čiary
Pozor!
Spustiť robota
vedľa čiary, nie
na čiare.
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Meranie životného prostredia a riešenie matematických úloh - Žiaci sa zoznámia s
meraním úrovne osvetlenia, uloženia do pamäte a vykonaním matematických operácií
podmieňujúcich správanie robotov.

Žiaci sa zoznámia s tým, čo je premenná v oblasti výpočtovej techniky a ako ju nastaviť
v robotovi Edison. Učia sa tiež o dvoch rôznych druhoch premenných; (8 bitovej - 0 až
255) a (16 bitovej - 32767 do +32767).

Žiaci napíšu program, ktorý spustí alarm, keď je svetlo v miestnosti zapnuté. Tento
program zavádza používanie premenných a základné matematické operácie porovnanie "väčší ako" (>).

Žiaci napíšu program, ktorý poháňa robota vpred pri sledovaní úrovne osvetlenia. V
prípade, že sa robot pohybuje do tmavého priestoru predné svetlá sa automaticky zapnú.
Tento program používa základné matematické operácie porovnanie "menší ako" (<).

ľ
Žiaci napíšu program, ktorý riadi robota za jasným svetlom, ako je napríklad vreckový
lampáš - svietidlo. Tento program predstavuje viac výpočtových operácií s použitím
odčítania a potom porovnania - "menší ako" (<).
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Než sa pozrieme na vytvorenie programu, budeme musieť pochopiť, čo je "premenná"
a ako ju používať.

Premenná je malý kúsok z počítačovej pamäte
slúžiaci na ukladanie informácií. Čo robí
premennú tak užitočnú je, že tieto informácie sa
môžu v priebehu spusteného programu meniť.
Edison má dva typy premenných 8 a 16 bitové premenné. 8-bitová premenná môže
nadobúdať čísla od 0 do 255. 16-bitová premenná môže nadobúdať čísla od -32767 do
+32767.
Premenné je potrebné pomenovať. To nám pomáha spomenúť, aký typ informácií je v nich
uložený. V EdWare môžete pomenovať svoje premenné ako sa vám páči.

Teraz, keď viete o premenných,
poďme vytvoriť
v
EdWare
program pre náš svetlý alarm.
Kliknutím
na tlačidlo
"Editor
premenných v ľavom
hornom rohu sa objaví
okno.

Pridať

Zadajte názov premennej ako napr. "Light_Level",
vyberte rozsah ako +/- 32767 a nastavte
predvolenú hodnotu na nulu. Teraz kliknite na
tlačidlo OK a vaša premenná bude pridaná do
tabuľky premennej v pravom dolnom rohu.

Aký typ premennej by ste použiť pre ukladanie nasledujúcich čísel (byte alebo slovo)?

12
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Napíšte nasledujúci program, pri ktorom robot vyšle zvukový signál, keď je osvetlenie v
miestnosti zapnuté.

Príkaz Snímač osvetlenia zisťuje úroveň osvetlenia z ľavého senzora a výsledok
umiestni do premennej nazvanej Light_Level.
Prvý cyklus používa matematickú operáciu porovnania - "väčší ako" (>).
Cyklus zisťuje, či hodnota v premennej s názvom "Light_Level" je "väčšia ako" (>) 100.
Ak je hodnota v Light_Level je väčšia ako 100, cyklus sa ukončí a prejde do ďalšieho
cyklu, ktorý spustí poplach pomocou príkazu Prehrať tón.
Umiestnite robot Edison v tme a stlačte tlačidlo prehrávania. Ak zapnete osvetlenie v
miestnosti, robot spustí poplach.
Spomeniete si na skutočné životné situácie, keď bol tento typ poplachu užitočný?

Aké zmeny je potrebné vykonať do programu, aby vznikol poplach pri umiestnení robota do
tmy?
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Napíšte nasledujúci program, ktorý umožní pohyb robota a pri zotmení rozsvieti
predné svetlá.

Navrhnite spôsob prechodu robota tunelom, kedy bude treba rozsvietiť predné svetlá.
Robot sa posunie vpred rýchlosťou 5. Nasleduje cyklus, v ktorom príkaz Snímač osvetlenia
zisťuje úroveň okolitého svetla. Výsledok uloží do premennej Light_Level. Pomocou
podmienky "menší ako" (<) v príkaze AK určujeme cestu programu. Ak je premenná
Light_Level "menšia ako" 100, potom rozsvieti LED diódy.
Experimentujte s hodnotou (100) v príkazeAK.
Čo sa stane, keď bude vyššia?

Čo sa stane, keď bude nižšia?
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Napíšte nasledujúci program, pri ktorom bude robot hľadať zdroj svetla.

Osvieťte robota a ten sa bude pohybovať smerom k svetlu.
Tento program vykonáva výpočet medzi dvoma premennými. V príkaze Výpočet 16-bit
premennej je premenná Right_Light odpočítaná od premennej Left_Light. Výsledok sa
umiestni späť do premennej Right_Light. Pozrime sa, ako by mohli vyzerať výsledky:

Svetlo vpravo

Right_Light
200

Left_Light
100

Výpočet
200-100 =

Výsledok
-100

Svetlo vľavo

100

200

100-200 =

100

Z vyššie uvedeného je vidieť, že keď je osvetlenie na pravej strane, výsledok je menší
ako nula - teda je záporné číslo. Keď osvetlenie na ľavej strane, je výsledok väčší ako
nula, teda je kladné číslo.
Príkaz AK sa pýta: Je výsledok menší než nula? Ak je to pravda, robot sa pohybuje
zabočením vľavo, ak to nie je pravda robot sa pohybuje zabočením vpravo.
Čo by sa stalo, keby ste zmenili podmienku "menší ako" symbolom (<) a nahradili ju
podmienkou väčší ako (>)?

www.meetedison.com

www.roboticswps.com.au

strana 58

č

Žiaci sami navrhnú problém a hľadajú k nemu riešenie. Žiaci si môžu vybrať svoju
vlastnú tému, uvedú účel programu a vysvetlia, kde to mohlo byť používané v reálnom
svete.
1. Identifikujte problém, ktorý môže robot vyriešiť
2. Popíšte problém a pohyby robota
3. Napíšte program a vyskúšajte ho
4. Chyba - Prvý pokus nemusí byť úspešný. Dokumentujte ju a skúšajte to ďalej!
5. Popíšte použité programové príkazy a čo robia
6. Ukážka - Žiaci predvedú naprogramovanie robota pred triedou

ť
V budúcnosti roboti budú našimi pomocníkmi. Už máme robotické vysávače, takže tá
budúcnosť nie je príliš ďaleko.
Príklady:
 Tanec na hudbu - robot tancuje podľa obľúbenej hudby žiaka
 Vysávač - žiaci môžu navrhnúť podlahu obývacej izby na veľký kus
papiera a naprogramovať pohyb robota po podlahe, ktorý bude v úlohe vysávača
 Bezpečnostný robot - Žiaci môžu definovať bezpečnú oblasť (štvorec
nakreslený na papieri). Úlohou robota je strážiť bezpečnú oblasť pri pohybe v nej.

Použitie krátky návrh žiakov na popis problému a ako robot rieši problém.

Žiaci píšu svoj program a vyskúšajú správanie robota.

Prvý pokus nemusí byť úspešný. Zlyhanie je bežnou súčasťou programovania.
Thomas Edison skvele zlyhal 10.000 krát, než sa mu podarilo vynájsť žiarovku!

Použitie list 5.2. Žiaci si vyberajú z niekoľkých príkazov a popisujú ich činnosť.

Žiaci demonštrujú správanie svojho robota a hovoria o svojej myšlienke, programe
problémoch, ktoré sa objavili, a akým spôsobom ste ich vyriešili.
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Tu sú niektoré príklady:
 Tancovať na hudbu - zábavné roboty
 Vysávač - veľmi šikovný pomocník v domácnosti
 Bezpečnostný robot – udržať určité územie v bezpečí

Porozprávajte sa so svojim spolužiakom o úlohe, nájdite príkazy ktoré ju umožňujú
naprogramovať.

Predtým, než začnete písať svoj program popíšte svoj problém, čo váš robot bude riešiť
a ako to bude riešiť.
Problém je v tom ...

Môj robot vyrieši tým, že ...

Naplánujte svoj program. Umiestnite príkazy, tak aby spĺňali riešenie úlohy. Použite
príkazy, ktoré ste sa naučili, ale môžete tiež vyskúšať aj ďalšie príkazy.

Nie všetko vyjde tak, ako si, že to budete želať na prvýkrát. Skúste to znova, ale najprv
popíšte čo sa pokazilo. Prečo váš program nefungoval na prvýkrát?
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5. Popíšte niektoré príkazy použité v programe
Nakreslite príkazy a potom popíšte ich význam vo svojom programe.

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?

Aký je názov príkazu?
Čo robí príkaz?
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