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Programování LEGO robota 
Mindstorms pomocí NXC
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Úkoly (Tasks)
● Každý program musí obsahovat alespoň jeden 

úkol se jménem main 
● Slouží k paralelnímu vykonávání kódu
● Při přístupu ke sdíleným prostředkům je nutné 

použití mutexu
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Procedury (Subroutines)
● Části kódu, které používáme opakovaně
● Pomocí vstupních parametrů můžeme 

modifikovat jejich chování

sub zatoc(){
OnFwd(OUT_A,pwr);
OnRev(OUT_B,pwr);
Wait(300);
Off(OUT_AB);

}

task main(){
zatoc(100); //zatočení doleva
zatoc(-100); //zatočení doprava

}
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Cykly a podmínky

● Základní rozhodovací členy
– if
– if + else
– while
– do – while
– for
– until
– repeat
– switch
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Cykly a podmínky – použití 
if(x==10){

//kód který se vykoná, je-li podmínka splněna
}
else{

//kód který se vykoná, není-li podmínka splněna
}
/*-------------------------------------------------*/
while(true){

//nekonečná smyčka
}
/*-------------------------------------------------*/
do{

//na rozdíl od while proběhne cyklus alespoň jednou
}while(x<10)
/*-------------------------------------------------*/
OnFwd(OUT_AB,100);
until(Sensor(IN_1)==true);

//program čeká, dokud není splněna podmínka
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Ovládání motorů

task main(){
OnFwd(OUT_AB,100); //příkaz pro pohyb vpřed: (výstup, tah)
Wait(1000);
Off(OUT_AB); //příkaz pro zastavení s pomocí brzdy
OnRev(OUT_AB); //příkaz pro pohyb vzdad: (výstup, tah)
Wait(1000);
Float(OUT_AB); //příkaz pro vypnutí motoru, zastavení

setrvačností
RotateMotor(OUT_C, 40, 90); //příkaz pro otočení motoru o úhel:

(výstup, tah, úhel)
}

● Zástupné proměnné OUT_A, OUT_B, OUT_C a 
jejich kombinace
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Ovládání senzorů

task main(){
SetSensorTouch(IN_1); //nastavení dotykového senzoru, implicitní

nastavení sepnuto/nesepnuto
SetSensorLight(IN_2); //nastavení světelného senzoru, implicitní

nastavení se zaplou přisvětlovací diodou a režim procentuálního
vyjádření intenzity barvy

SetSensorLowSpeed(IN_3); //nastavení ultrazvukového senzoru,
implicitní nastavení vzdálenost v cm

bool x=Sensor(IN_1); //načtení hodnoty ze senzoru
int y=Sensor(IN_2);
int z=SensorUS(IN_3); //načtení hodnoty ultrazvukového senzoru

}

● Nejdříve musíme senzor inicializovat na portu, 
kde je zapojený
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Další užitečné funkce

task main(){
Wait(1000); //příkaz pro čekání 1000ms
int x=10;
NumOut(0,0,x); //výpis x na displej
Wait(1000);

}

● Příkaz pro čekání, pozastaví běh programu – 
vždy musíme čekat, než robot někam dojede

● Výpis hodnoty proměnné na displej – pomůže 
při ladění
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