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Poznámka
Tento dokument vznikol prekladom a úpravou podkladov pre workshop Simulink® and
LEGO® MINDSTORMS® EV3 - A brief workshop on Simulink support for Project
Based Learning with LEGO MINDSTORMS EV3 spoločnosťou HUMUSOFT s.r.o..

Motivácia pre tento dokument
Ako priemysel, technológie a spoločnosť rýchlo napredujú, vzniká potreba vzdelávať
nasledujúcu generáciu inžinierov, ktorí budú poznať komplexné koncepty a aplikovať ich
znalosti na vytvorenie technológií budúcnosti. Toto vyžaduje projektovo orientované
vzdelávanie pomocou lacného hardvéru, ktorý sa jednoducho používa a softvérových
platformách, ktoré uľahčujú vzdelávanie, robia ho zábavnejším pre vyučujúcich aj študentov
a otestujú ich nápady.
Simulink je už dlhodobo nástroj využívaný v priemysle (automobilový, letecký, elektronický
a pod.), keďže poskytuje veľmi používateľsky príjemné a flexibilné prostredie pre návrh,
simuláciu, testovanie a eventuálne nasadenie komplexného systému viacerých domén a ich
riadiacej logiky.
Začiatkom roka 2012 Simulink pridal možnosť programovať lacný hardvér ako LEGO
MINDSTORMS NXT a EV3, Arduino, Raspberry Pi a BeagleBoard. Tieto nové rozšírenia
umožňujú študentom vyvíjať a testovať riadiace algoritmy, spracovať signály a obraz zo
Simulinku.
Tento dokument je založený na podpornom balíčku Simulink Support Package for LEGO
MINDSTORMS EV3. Čitatelia majú možnosť pracovať na príkladoch robotov so
sledovaním čiary a vyhýbaním sa kolíziám. Získajú praktické zručnosti pri tvorbe vlastných
modelov. Učitelia získajú prehľad ako môžu poznatky aplikovať v ich výučbe.
Na konci tohoto dokumentu by ste mali vedieť:
• Navrhnúť, simulovať a testovať rôzne algoritmy v Simulinku
• Implementovať algoritmy na lacný hardvér ako je LEGO MINDSTORMS EV3 bez
potreby písania kódu v jazyku C
• Spoznať ako je ľahké programovať lacný hardvér pomocou Simulinku

Kde začať
Pokiaľ ste nikdy nepracovali s MATLABom, Simulinkom, alebo podpornými balíčkami,
môžete sa pozrieť na nasledujúce materiály:
• Interaktívne návody (tutoriály) o MATLABe a Simulinku
http://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials.html
• Najnovšie informácie o podpore LEGO MINDSTORMS EV3 zo Simulinku
https://www.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-simulink.html
• Podpora hardvéru pre projektovo orientované vzdelávanie
https://www.mathworks.com/academia/hardware.html
https://www.mathworks.com/hardware-support.html
Pre materiály v českom a slovenskom jazyku navštívte:
• Stránku spoločnosti HUMUSOFT s.r.o.
http://www.humusoft.cz
• Archivované www semináre
http://www.humusoft.cz/events/www-seminars/

Zoznámenie sa so Simulinkom
Simulink
Simulink je prostredie blokových schém pre simuláciu viacerých domén a modelovanie
pomocou metódy Model-Based Design. Podporuje simuláciu, automatické generovanie kódu
a neustále testovanie a verifikáciu embedded systémov. Simulink poskytuje grafický editor,
nastavovateľné bloky v knižniciach a riešiče pre modelovanie a simulovanie dynamických
systémov. Je integrovaný s MATLABom, umožňuje pridávať algoritmy MATLABu do
modelov a exportovať výsledky simulácií do MATLABu pre ďalšiu analýzu.
Kľúčové vlastnosti:
• Grafický editor pre tvorbu hierarchických blokových schém
• Knižnice preddefinovaných blokov určené pre modelovanie spojitých a diskrétnych
systémov
• Simulačné jadro s ODE riešičmi pre simulácie s pevným a premenlivým krokom
• Bloky pre vizualizáciu výsledkov simulácie
• Nástroje pre správu modelov, dát a projektov
• Nástroje pre analýzu modelov za účelom efektívnej simulácie
• Blok MATLAB function pre pridávanie algoritmov MATLABu do modelov
• Nástroje pre vkladanie C a C ++ kódu do modelov
S pomocou produktov na generovanie kódu ako sú Simulink Coder a Embedded Coder môže
byť navrhnutá logika konvertovaná do kódu jazyka C, ktorý je optimalizovaný pre špecifické
embedded platformy.
Modely v Simulinku a knižnica blokov (Simulink Library Browser)
Pre začatie práce so Simulinkom kliknite na ikonu Simulinku v Toolstripe hlavného okna
MATLABu alebo napíšte do príkazového riadku MATLABu príkaz
>> simulink

Obrázok 1 – Otvorenie Simulinku
Po otvorení Simulinku sa ako prvá zobrazí štartovacia stránka Simulinku. Tu môžete vybrať
prázdny model alebo pripravenú šablónu modelu pre rôzne typy aplikácií. V prázdnom
modeli môžete otvoriť knižnicu Simulinku (Simulink Library Browser) sa otvorí po kliknutí
na ikonu Library Browsera. Knižnica Simulinku je skupina blokov, ktoré môžete využiť na
vytvorenie blokovej schémy a vytvoriť tak reprezentáciu systému, ktorý chcete navrhnúť.
Iný pohľad je, že tieto bloky umožňujú prístup ku signálom alebo ich generovanie, aplikovať
algoritmy a vizualizovať, alebo uložiť spracované dáta alebo informácie, ktoré prechádzajú
systémom.
Keď sa otvorí knižnica blokov uvidíte okno podobné tomu na obrázku 2. V závislosti na
produktoch obsiahnutých v inštalácii MATLABu uvidíte niektoré, alebo všetky bloky
knižnice. My budeme pracovať s blokmi podporného balíčka Simulinku pre LEGO
MINDSTORM EV3, ktoré sú zobrazené na obrázku 3.

Obrázok 2 – Simulink Library Browser

Obrázok 3 – Simulink Library Browser
Viac o Simulinku
Ak by ste si chceli vyskúšať niekoľko príkladov, choďte do dokumentácie Simulinku pod:
MATLAB Desktop > Help (Dokumentácia produktov) > Simulink > Examples
Podporné balíčky pre hardvér
S pomocou voľne dostupných doplnkov (nazývané ako hardvérové podporné balíčky Hardware Support Packages) Simulink poskytuje vstavanú podporu pre prototypovanie,
testovanie a spúšťanie modelov na lacnom hardvéri ako je Arduino, roboty LEGO
MINDSTORMS a Raspberry Pi. Môžete navrhnúť algoritmy v Simulinku pre riadiace
systémy, robotiku, spracovanie zvuku a aplikácie počítačového videnia a sledovať ich
správanie na hardvéri. Táto podpora je tiež dostupná v MATLABu a Simulinku študentskej
licencie.

Vstavaná podpora hardvéru v Simulinku zahŕňa:
• Automatickú inštaláciu a konfiguráciu
• Knižnicu blokov pre podporované zariadenia v Simulinku, ktoré sa pripájajú na
vstupno-výstupné porty, senzory a akčné členy
• Zjednodušené postupy pre návrh, tvorbu a vykonávanie algoritmov na cieľovom
hardvéri
• Priamu komunikáciu medzi Simulinkom a cieľovým hardvérom
• Interaktívne ladenie parametrov a monitorovanie signálov počas behu aplikácie
• Nasadenie modelu pre autonómny režim
Podporné balíčky sú dostupné v záložke Add-Ons a voľbe Get Hardware Support Packages.
Po kliknutí sa spustí inštalátor podporných balíčkov. V okne môžete vidieť zoznam
dostupných balíčkov pre rôzne zariadenia a vyznačené tie, ktoré sú nainštalované. Po
kliknutí na balíček môžete začať inštalovať po prihlásení do MathWorks konta. Časťou
inštalácie sú okná s licenčnými zmluvami a zoznamom softvéru tretích strán. Po ich
potvrdení inštalátor začne kroky inštalácie, kde softvér stiahne, nainštaluje a nakonfiguruje
za vás. Podporné balíčky tiež obsahujú dokumentáciu s príkladmi, kde uvidíte, ako môžete
pracovať s hardvérom.

Obrázok 4 – Získanie podporného balíčka

Projekt 1: Skúmanie Simulinku a LEGO MINDSTORMS EV3
Príklad 1.1: Programovanie farby indikátora stavu EV3 kocky zo
Simulinku
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní naprogramovať EV3 kocku zo Simulinku.
Cieľ:
• Vytvoriť prvý model v Simulinku
• Kontrola inštalácie hardvéru a softvéru
Úloha:
• Vytvoriť program na blikanie indikátora stavu na EV3 kocke zelenou farbou.
Riešenie:
1. Vytvorte model v Simulinku podobne ako na obrázku Pr1.1.
2. Nahrajte program na EV3 kocku cez WiFi.

Obrázok Pr1.1 – Blikanie LEDkou
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 sa vstupná hodnota z bloku konštanty aplikuje na
indikátor stavu a nastaví jeho farbu a blikanie.
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
1. Otvorte knižnicu blokov (Simulink Library Browser)
2. Vytvorte nový model a uložte ho ako blinkLED.slx v pracovnom adresári
3. Nájdite bloky vymenované v tabuľke
4. Vložte bloky do schémy blinkLED.slx
5. Dvakrát kliknite na blok, otvorí sa dialógové okno bloku
6. Nahraďte/nastavte vlastnosti bloku ako sú vymenované v tabuľke
Knižnica
Simulink > Sources
Simulink Support Package
for LEGO MINDSTORMS
EV3 Hardware

Blok
Constant
Status Light

Vlastnosť
Constant value:
-

Nastavenie/hodnota
4
-

Obrázok Pr1.2 – Parametre bloku konštanty
Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku

Obrázok Pr1.3 – Nastavenia

Obrázok Pr1.4 – Cieľové zariadenie

Obrázok Pr1.5 – Nastavenie IP adresy EV3
Aby ste našli IP adresu na EV3 kocke, choďte do
a) Settings > Brick Info > IP Address
b) Settings > WiFi > Kliknite na sieť, do ktorej je kocka pripojená
Pozor: IP adresa EV3 kocky sa môže zmeniť zakaždým, keď je kocka pripojená do siete
Nahratie modelu zo Simulinku na EV3 kocku
Pre nasadenie modelu zo Simulinku na EV3 kocku kliknite na tlačidlo Deploy to Hardware.

Obrázok Pr1.6 – Nahratie modelu Simulinku na EV3
Pozorovanie
• Indikátor stavu by mal začať blikať na zeleno
Ďalšie kroky
• Použite iné celočíselné hodnoty v bloku konštanty a pozorujte ako indikátor stavu
mení farbu, alebo správanie
• Pre ďalšie podrobné kroky ako začať s podporným balíčkom pre LEGO EV3 kliknite
na nasledujúce návody na MathWorks webstránke:
o Getting Started with LEGO® MINDSTORMS® EV3™ Hardware:
http://www.mathworks.com/help/supportpkg/legomindstormsev3/examples/g
etting-started-with-lego-mindstorms-ev3-hardware.html
o Communicating with LEGO® MINDSTORMS® EV3™ Hardware:
http://www.mathworks.com/help/supportpkg/legomindstormsev3/examples/c
ommunicating-with-lego-mindstorms-ev3-hardware.html
Otázky a odpovede
Otázka 1: Ako môžeme odskúšať WiFi spojenie medzi počítačom a EV3?
Odpoveď: Na otestovanie pripojenia napíšte nasledujúci príkaz do príkazového riadku
>>h = legoev3('XXX.XXX.XXX.XXX')
alebo
>>!ping XXX.XXX.XXX.XXX
Ak je spojenie úspešné prvý príkaz vráti objekt, ktorý ukazuje na EV3 kocku a umožní
s EV3 komunikovať cez príkazy.
Otázka 2: Čo sa stane po stlačení tlačidla Deploy to Hardware?
Odpoveď: Simulink vykoná nasledujúce kroky
• Skontroluje algoritmus a integritu modelu – prepojenia blokov, ich nastavenia,
dátové typy a podobne
• Automaticky zkonvertuje model do C-kódu a použije príslušné ovládače na
vytvorenie spojenia so senzormi a akčnými členmi
• Skompiluje kód tak, aby mohol byť spustený na EV3 kocke – tá používa Linux
• Nahrá preložený kód na kocku
• Spustí model na kocke
Ak si všimnete dolný ľavý roh modelu v Simulinku, budete schopní vidieť nasledujúce
správy

Obrázok Pr1.7 – Kroky, ktorými model v Simulinku prechádza pri nahrávaní na zariadenie

Otázka 3: Ako môžeme zastaviť model bežiaci na EV3 kocke
Odpoveď: Na zastavenie modelu vykonávaného na kocke môžete urobiť jeden
z nasledovných krokov.
1. Na kocke: Stlačte tlačidlo Back
2. Z MATLABu: Zavolajte metódu stopModel s využitím EV3 objektu
a špecifikujte názov modelu napríklad
>>h.stopModel('blinkLED')
ans =
0

Obrázok Pr1.8 – Tlačidlá EV3
Otázka 4: Ako môžeme spustiť model, ktorý už bol nasadený na zariadenie
Odpoveď: Na EV3 kocke
1. Choďte do Folders (druhá záložka v EV3) > mw adresár
2. Použite UP a DOWN tlačidla na vybratie modelu
3. Stlačte stredné CENTER tlačidlo na spustenie modelu

Príklad 1.2: Práca so vstupmi a výstupmi EV3 – získanie a zobrazenie
hodnôt EV3 senzorov
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní získať hodnoty senzorov EV3. V ďalších
príkladoch využijeme merania ultrazvukového a svetelného senzora na vytvorenie robota,
ktorý bude sledovať čiaru a vyhýbať sa prekážkam.
Cieľ:
• Kalibrácia ultrazvukového a farebného senzora
Úloha:
• Zobrazte hodnotu ultrazvukového/farebného senzora na LCD obrazovke EV3 kocky
Riešenie:
• Vytvoríte model v Simulinku podobne ako na obrázku Pr1.9.
• Nahrajte program na EV3 kocku cez WiFi.
• Pozorujte hodnoty senzorov pod rôznymi podmienkami – vzdialenosť a svetelné
podmienky

Obrázok Pr1.9 – Práca so vstupmi a výstupmi EV3
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 sa meranie ultrazvukového snímača zobrazia na LCD
obrazovke EV3 kocky.
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
1. Vytvorte nový model a uložte ho ako displaySensorReading.slx v pracovnom
adresári
2. Využite bloky a príslušné nastavenia, ktoré sú zobrazené v tabuľke. Vytvorený
model by mal vyzerať ako na obrázku Pr1.9.
Knižnica
Simulink Support Package
for LEGO MINDSTORMS
EV3 Hardware

Blok
Ultrasonic
Sensor
Display

Vlastnosť
EV3 brick input port

Nastavenie/hodnota
Podľa zariadenia

Label
Row

Ako je potrebné
Ako je potrebné

Obrázok Pr1.10 – Parametre blokov
Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
Podobne ako v príklade 1.
Nahratie modelu zo Simulinku na EV3 kocku
Podobne ako v príklade 1.
Pozorovanie
• Pozorujte hodnoty zobrazené na LCD obrazovke EV3 kocky, keď sa pred senzor
postaví prekážka v rozličných vzdialenostiach.
Ďalšie kroky
1. Nahraďte ultrazvukový senzor so senzorom farby
2. Zmeňte mód v nastaveniach bloku na Reflect Light Intensity
3. Pozorujte a zapíšte si merania senzora, keď je nad svetlými a tmavými objektami –
tieto merania využijeme pri robotovi, ktorý sleduje čiaru
Otázky a odpovede
Otázka 1: Ako môžeme pridať poznámky/komentár do modelu v Simulinku?
Odpoveď: Na pridanie poznámok/komentárov do modelu v Simulinku kliknite 2x hocikde
vo vnútri modelu. To vytvorí textový priestor, kde môžete písať a formátovať text.
Otázka 2: Ako môžeme zmeniť názov bloku v Simulinku?
Odpoveď: Keď pridáte nový blok do modelu v Simulinku, blok bude mať počiatočný názov
zobrazený pod blokom. Kliknite alebo kliknite 2x na názov bloku, aby ste ho zmenili.

Príklad 1.3: Modelovanie, testovanie a implementácia algoritmu
vyhýbania sa kolíziám
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní modelovať, testovať a simulovať algoritmus
vyhýbania sa kolíziám v Simulinku ešte pred nahratím do EV3 kocky. Táto časť bude
využitá ako časť ďalšieho projektu.
Cieľ:
• Naprogramujte inteligenciu robotovi tak, aby sa vyhol kolízii.
Úloha:
• Prinúťte robota zastať ak je blízko objektu pred ním.
Riešenie:
1. Navrhnite inteligentné správanie
2. Simulujte a otestujte správanie
3. Pripravte model pre implementáciu na robotovi. Výsledný model by mal vyzerať ako
na obrázku Pr1.12.
4. Nahrajte program na EV3
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 sa meranie ultrazvukového snímača porovnajú
s hraničnou hodnotou. Ak je hodnota nad stanovenou hranicou robot sa bude pohybovať
inak robot zastane a vyhne sa kolízii s objektom pred ním.

Obrázok Pr1.11 – Algoritmu vyhýbania sa kolíziám
Kroky/Prístup:
Navrhnutie a Simulovanie inteligentného správania sa v Simulinku
1. Otvorte model Prj1/collAvoidLogic.slx
2. Stlačte tlačidlo Run a pozorujte aktuálnu hodnotu rýchlosti robota (Final Robot
Speed)
3. Vyplňte nasledujúcu tabuľku a presvedčte sa, že logika pracuje správne.

Vzdialenosť
Hranica
Rýchlosť
Konečná rýchlosť
(Actual Distance) (Treshold) (Set Speed) (Final Robot Speed)
10
20
35
25
20
35
30
50
35
65
50
35
Vytvorenie modelu pre nasadenie na EV3 kocku
1. Nahraďte Aktuálnu vzdialenosť (Actual Distance) a Konečnú rýchlosť robota (Final
Robot Speed) blokmi pre ultrazvukový senzor a dvoma motormi. Detaily nájdete
v tabuľke nižšie.
2. Uložte model ako collAvoidDeploy.slx. Model by mal vyzerať ako ten, čo je na
obrázku 1.12.
3. Nasledujte kroky ako v príklade 1. Zmeňte nastavenie modelu, aby bol hardvér EV3
a napíšte IP adresu kocky
Knižnica
Simulink Support Package
for LEGO MINDSTORMS
EV3 Hardware

Blok
Ultrasonic
Sensor
Motor

Vlastnosť
EV3 brick input port

Nastavenie/hodnota
Podľa zariadenia

EV3 brick output port

Podľa zariadenia

Obrázok Pr1.12 – Model upravený na nasadenie
Nahratie modelu zo Simulinku na EV3 kocku
Podobne ako v príklade 1.
Pozorovanie
1. Nechajte robota bežať po zemi
2. Dajte pred robota prekážku a presvedčte sa, že zastane
3. Pokiaľ sa prekážka odstráni robot sa začne opäť pohybovať
Ďalšie kroky
1. Zmeňte hraničnú hodnotu a znova nahrajte model
2. Opakujte krok 1, kým robot nezastane 10-15 cm od prekážky. Vyskúšajte
nasledujúce hodnoty.

Vzdialenosť
Hranica
Rýchlosť
Konečná rýchlosť
(Actual Distance) (Treshold) (Set Speed) (Final Robot Speed)
10
20
35
25
20
35
30
50
35
65
50
35
Otázky a odpovede
Otázka 1: Prečo by som mal meniť hodnoty pre hranicu a rýchlosť?
Odpoveď: Pre želané správanie robota, pokiaľ by sme vedeli, že robot potrebuje zastať
medzi 10 – 15 cm pre prekážkou, budete musieť nastaviť optimálnu kombináciu hodnôt pre
hranicu a rýchlosť
Otázka 2: Má to nejaké praktické využitie?
Odpoveď: Áno. Na dosiahnutie želanej odozvy systému parametre dohliadajúce na
správanie systému musia byť odladené. Toto ladenia parametrov je potrebné pre dosiahnutie
optimálneho sa správania každého systému alebo produktu, ktorý sa navrhuje od motorov
pre autá a lietadlá, práčky a hriankovače. V závislosti na zložitosti produktu toto môže byť
manuálny alebo automatický proces.

Príklad 1.4: Interaktívne riadenie: Riadenie rýchlosti a otáčania
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní meniť parametre riadenia, pokiaľ aplikácia beží na
robotovi. Možnosť interaktívne nastavovať a optimalizovať návrh systému pri práci
s hardvérom je využívaný inžiniermi v rôznych odvetviach. V ďalších príkladoch využijeme
tieto techniky na optimalizáciu správania sa robota sledujúceho čiaru.
Cieľ:
• Interaktívne skúmanie možnosti riadenia robota.
Úloha:
Pokiaľ robot vykonáva algoritmus
• Zmeňte rýchlosť robota
• Otáčajte robota
Riešenie:
• Otvorte model Pr1/speedSteerControl.slx v Simulinku.
• Spustite model v Externom režime
• Zmeňte hodnoty nominálnej rýchlosti (Nominal Speed) a diferenciálu (Differential)
na zmenu rýchlosti a otáčania a preskúmajte polomer otáčania pre robota
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 budete schopní meniť lineárnu rýchlosť robota
zmenou parametra Nominal Speed a otáčať robotom nastavením nenulovej hodnoty
Differential.

Obrázok Pr.13 – Ovládanie rýchlosti a otáčania
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
Otvorte dodaný model Pr1/speedSteerControl.slx v Simulinku

Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
1. Presvedčte sa, že EV3 kocka je zvolená ako cieľový hardvér a správna IP adresa je
nastavená v Tools > Run on Target Hardware > Options
2. V hlavnom okne modela nastavte Simulation stop time na inf v textovom políčku
a Simulation Mode na External z roletového menu.

Obrázok Pr1.14 – Nastavenie externého režimu
Externý režim umožňuje spustiť model na EV3 kocke a stále využívať Simulink na vašom
počítači ako rozhranie na interakciu s vašim modelom. Toto umožňuje ladenie parametrov
online – nemusíte zastaviť, editovať a reštartovať model. Môžete zmeniť parameter
(napríklad nominálnej rýchlosti) a parameter je automaticky predaný na EV3. EV3 použije
nový parameter bez zastavenia programu. Externý režim tiež umožňuje ukladať a prezerať
dáta v okne Simulinku.
Poznámka: Nezabudnite, že pri Externom režime musíte použiť tlačidlo RUN na nahratie
modelu a tlačidlo STOP na zastavenie modelu.
Poznámka: Ak model prestane pracovať po 10 sekundách, možno ste zabudli zmeniť Stop
time v okne modelu.
Spustenie modelu v Externom režime
• Kliknite tlačidlo Run na nahratie modelu na EV3 kocku
• Kliknite tlačidlo Stop na zastavenie vykonávania modelu na kocke

Obrázok Pr1.15 – Spustenie a zastavenie modelu v externom režime
Pozorovanie
1. V ľavom dolnom rohu modelu môžete pozorovať správy ako na obrázku 1.16
2. Staršie verzie MATLABu môžu vo Windowse vyvolať okno, ktoré vyjadruje, že sa
podarilo nadviazať spojenie
3. Keď sa model spustí na robotovi, na obrazovke sa objaví správa

Obrázok Pr1.16 – Správy v Simulinku pre externý režim
Ďalšie kroky
1. Nastavte parametre tak, aby robot išiel rovno
2. Nastavte parametre tak, aby robot zabočil doľava alebo doprava
3. Zmeňte polomer otáčania robota
4. Snažte sa prejsť s robotom dráhu
Otázky a odpovede
Otázka 1: Čo je Externý režim?
Odpoveď: Keď vyvíjate algoritmus je často nutné nastaviť vhodné hodnoty kritických
parametrov algoritmu interaktívnym spôsobom. Externý režim v Simulinku umožňuje
urýchliť tento proces umožnením meniť isté hodnoty parametrov, pokiaľ model beží na
cieľovom zariadení bez zastavenia modelu. Ak zmeníte parametre modelu v Simulinku,
zmenená hodnota parametra je poslaná okamžite na cieľové zariadenie. Táto možnosť
ladenia parametrov môže byť tiež monitorovaná pozorovaním signálov na blokoch Scope
alebo blokoch Display v Simulinku.

Projekt 2: Komplexný návrh systému v Simulinku
Príklad 2.1: Robot sledujúci čiaru
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní vytvoriť robota, ktorý sleduje čiaru s využitím
regulátora so spätnou väzbou založeného na využití čítania hodnôt svetelného senzora EV3.
S pomocou Externého režimu budete schopní meniť riadiace parametre na ladenie pohybu
robota. Hodnoty parametrov regulátora budú potrebné v ďalších príkladoch robota, ktorý
sleduje čiaru a vyhýba sa kolíziám.
Cieľ:
• Automatické sledovanie čiary robotom
Úloha:
1. Vytvorte spätnoväzobný algoritmus založený na hodnotách svetelného senzora
2. Automaticky riaďte robota na základe hodnôt svetelného senzora
Riešenie:
1. Otvorte model Prj2/basicLineFollowing.slx v Simulinku
2. Interaktívne laďte parametre regulátora tak, aby robot sledoval čiaru
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 robot bude v spätnoväzobnej slučke
s proporcionálnym regulátorom. Rozdiel v hodnote intenzity svetla oproti hraničnej hodnote
vytvorí rozdiel v rýchlosti motorov, čo prinúti robota otáčať sa.
Kroky/Prístup:
Začnite hotovým modelov v Simulinku
Otvorte model Prj2/basicLineFollowing.slx v Simulinku

Obrázok Pr2.1 – Základné sledovanie čiary

Pripravenie a spustenie modelu v Externom režime
Podobne ako v príklade 1.4
Ladenie parametrov regulátora
Počas behu modelu v Simulinku v Externom režime laďte nasledujúce parametre
• Hranicu intenzity svetla (Light Intensity Treshold)
• Zosilnenie regulátora (Controller Gain)
• Nominálna rýchlosť (Nominal Speed)
Dobrý robot, ktorý sleduje čiaru
• by mal prejsť priloženú trať za 20 sekúnd
• by nemal príliš oscilovať
Ďalšie kroky
Zapíšte si nasledujúce hodnoty potrebné pre uspokojivé spávanie sa robota sledujúceho
čiaru. Tieto budú potrebné v ďalších projektoch.
Parameter
Hranicu intenzity svetla (Light Intensity Threshold)
Zosilnenie regulátora (Controller Gain)
Nominálna rýchlosť (Nominal Speed)

Hodnota

Príklad 2.2: Robot sledujúci čiaru s vyhýbaním sa kolíziám – základné
bloky Simulinku
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete schopní skombinovať návrhy z rôznych modelov so
jedného modelu v Simulinku. To uľahčuje distribuovať úlohy návrhu a spolupracovať
v prostredí podporujúce prácu v tíme. Na konci tohoto príkladu bude model v Simulinku
obsahovať návrh robota pre sledovanie čiary a vyhýbaniu sa kolíziám.
Cieľ:
• Vytvoriť robota, ktorý bude sledovať čiaru a vyhýbať sa kolíziám s objektami na trati
Úloha:
• Skombinujte navrhnuté algoritmy sledovania čiary a vyhýbania sa prekážkam, ktoré
sme vytvorili v predchádzajúcich príkladoch.
Riešenie:
• Pridajte oba algoritmy do rovnakého modelu v Simulinku
Po nahratí modelu Simulinku na EV3 robot bude sledovať čiaru a zároveň sa bude snažiť
vyhnúť kolízii s objektami.
Kroky/Prístup:
Existuje niekoľko prístupov ako vyriešiť túto úlohu. Tu je jednoduchý postup ako začať
• Logika z oboch modelov, sledovania čiary aj vyhýbania sa kolíziám, sa dá pridať do
spoločného modelu v Simulinku
• Na základe čítania z ultrazvukového senzora blok SWITCH môže byť použitý na
určenie, ktorá časť logiky sa využije

Obrázok Pr2.2 – Jadro modelu robota sledujúceho čiaru s vyhýbaním sa kolíziám

Vytvorenie a testovanie modelu v Simulinku
Otvorte model Prj2/followAndAvoidLogicBlocks_Start.slx (pozor EV3 môže mať problém
s dlhým názvom schémy) a vytvorte prepojenia medzi blokmi podľa nasledovnej logiky:
a. Pokiaľ nie je pred robotom prekážka, robot sleduje čiaru
b. Pokiaľ je pred robotom prekážka robot zastane
Pre viac informácií ako využiť blok SWITCH:
• Čítajte informácie v dialógovom okne bloku
• Kliknite na Help v dialógovom okne bloku a otvorí sa dokumentácia ku bloku
Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
Urobte potrebné zmeny v blokoch a zmeňte parametre modelu, aby ste implementovali novú
logiku na EV3 kocke.
Výsledný model by mal vyzerať nasledujúco:

Obrázok Pr2.3 – Kompletný model

Príklad 2.3: Robot sledujúci čiaru s vyhýbaním sa kolíziám –
používateľom definovaná funkcia v bloku MATLAB function
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete vedieť ako využívať blok MATLAB function na pridanie
kódu MATLABu do modelu v Simulinku. Využitie bloku MATLAB function je
programátorský prístup, ktorý dopĺňa blokový prístup v Simulinku.
Cieľ:
• Využiť programátorský prístup na návrh a implementáciu inteligentného správania
Úloha:
• Využiť program v MATLABe na implementáciu sledovania čiary a vyhýbaniu sa
kolízii
Riešenie:
• Využitie bloku MATLAB function v modely Simulinku
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
1. Otvorte model Pr2/followAndAvoidMLFcnLogic.slx

Obrázok Pr2.4 – Jadro modelu s kódom MATLABu
2. Pridajte blok MATLAB function z knižnice Simulink > User Defined Function do
modelu
3. Dvakrát kliknite na blok na otvorenie editora a napíšte nasledujúce príkazy
MATLABu
function [leftMotor, rightMotor] = control(distVal,

distThresh, baseSpeed, gain, setpoint, sensedLight)
%#codegen
if distVal > distThresh % Compare obstruction distance to
threshold
err = sensedLight - setpoint; % Control logic
leftMotor = baseSpeed - gain*err;
rightMotor = baseSpeed + gain*err;
else
leftMotor = 0; % Collision avoidance logic
rightMotor = 0;
end
4. Zvoľte vhodné hodnoty pre hranicu (Treshold), nominálnu rýchlosť (Nominal
Speed), zosilnenie regulátora (Controller Gain) a želanú hodnotu (Setpoint)
5. Po uložení modelu a spojení pripojení blokov, by mal model vyzerať nasledovne

Obrázok Pr2.5 – Blok MATLAB function v Simulinku
Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
• Spravte potrebné úpravy tak, aby model mohol bežať v Externom režime
Pozorovanie
• Potvrďte, že je správanie robota rovnaké ako predtým
Otázky a odpovede

Otázka 1: Aký je zmysel riadku %#codegen v kóde bloku MATLAB function?
Odpoveď: Prítomnosť tohoto riadku hovorí MATLABu, že aktuálny súbor sa bude
prekladať do C kódu. Toto kľúčové slovo oznamuje analyzátoru MATLAB kódu (MATLAB
Code Analyzer) o zamýšľanom využití súboru a spustí automatickú kontrolu na
zabezpečenie integrity automaticky generovaného kódu v jazyku C.
Otázka 2: Ktoré funkcie MATLABu sa dajú preložiť do kódu v jazyku C?
Odpoveď: Pre zoznam všetkých podporovaných funkcií, ktoré sa môžu využiť v bloku
MATLAB function si pozrite:
http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/functions-supported-for-code-generation-alphabetical-list.html
Otázka 3: Môžem vidieť kód jazyka C vygenerovaného pre model v Simulinku?
Odpoveď: Áno. Ak máte prístup ku produktom Simulink Coder a Embedded Coder môžete
vidieť kód jazyka C vygenerovaného z modelu v Simulinku.

Príklad 2.4: Robot sledujúci čiaru s vyhýbaním sa kolíziám – Udalostné
riadené modelovanie
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete vedieť ako využívať blok MATLAB function v Simulinku
na vytvorenie riadiacej logiky pre udalostne riadený systém.
Veľa systémov operuje v rôznych módoch operácií alebo stavoch, ktoré vyžadujú reakcie
v rôznych častiach takéhoto systému. Napríklad auto s automatickou prevodovka dostáva
dáta z riadiacej páky a využíva logiku na výber módu operácie (stavu), ktorá potom
kontroluje pohyb – dopredu, dozadu alebo parkovanie.
Pre tento udalostne riadený systém využijeme stavový automat, ktorý modeluje reaktívny
systém. Tento model definuje konečnú množinu stavov a správania sa a ako systém
prechádza z jedného stavu do druhého, keď sú splnené nejaké podmienky.
Cieľ:
• Využiť programátorský prístup na vytvorenie riadiacej logiky s využitím konečných
stavových automatov a udalostne riadených prechodov
Úloha:
• Využiť program v MATLABe na implementáciu sledovania čiary, vyhýbaniu sa
kolízii a naprogramovať dotykový senzor, tak aby sa správal ako prepínač (zapnutievypnutie) umožňujúci prepínanie medzi nasledujúcimi stavmi na základe
nasledujúcich udalosti:
o Stav 0: Zastavenie – akcia vyvolaná dotykovým senzorom
o Stav 1: Pohyb dopredu so sledovaním čiary bez prítomnosti prekážky – akcia
vyvolaná dotykovým senzorom a absenciou prekážky
o Stav 2: Pohyb dozadu – akcia vyvolaná prítomnosťou prekážky
Riešenie:
• Využite blok MATLAB function v modely Simulinku a perzistnentné premenné na
definovanie a povolenie prechodov medzi stavmi založenými na senzoroch.
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
1. Otvorte model Pr2/followAndAvoidBlocksDeployMLFcnEvent.slx (pozor EV3 môže
mať problésm s dlhým názvom schémy)
2. Pridajte blok MATLAB function z knižnice Simulink > User Defined Function do
modelu
3. Dvakrát kliknite na blok na otvorenie editora a napíšte príkazy MATLABu uvedené
nižšie
4. Urobte potrebné zmeny parametrov zabezpečujúce správanie sa riadenia – hranicu
vzdialenosti pre vyhýbanie sa prekážke a odpoveď na prekážku (ak je to potrebné)
5. Nastavte vhodné hodnoty pre hranicu (Treshold), priemernú rýchlosť (Average
Speed), zosilnenie regulátora (Controller Gain) a želanú hodnotu (Setpoint)
6. Po uložení modelu a spojení pripojení blokov, by mal model vyzerať nasledovne:

Obrázok Pr2.6 – Jadro modelu s kódom MATLABu

Obrázok Pr2.7 – Blok MATLAB function v Simulinku

function [rightMotorSpeed, leftMotorSpeed, currentState] =
control(touchVal, distVal, distThresh, baseSpeed,
sensedLightError, gain)
%#codegen
% Initialize variables and set default values
persistent state
persistent status
if isempty(state), state = 0; end;
if isempty(status), status = 0; end;
% Convert datatype for calculations
sensedLightError = double(sensedLightError);
if status == 0 && state == 0 && touchVal == 1
status = 1;
elseif status == 1 && touchVal == 1
status = 0;
end
% Use the Touch sensor to trigger action
if status == 1 && touchVal == 0 && distVal >= 2*distThresh
state = 1; % Start/Move Forward
elseif status == 1 && touchVal == 0 && distVal < distThresh
state = 2; % Move Reverse
else
state = 0;
end
currentState = state;
% Choose appropriate system state
switch state
case 0 % Stop
desiredSpeed = 0;
desiredRotationRate = 0;
case 1 % Move Forward
desiredSpeed = baseSpeed;
desiredRotationRate = gain*sensedLightError;
case 2 % Move reverse
desiredSpeed = -baseSpeed/2;
desiredRotationRate = 0;
otherwise % Do nothing
desiredSpeed = 0;
desiredRotationRate = 0;
end;
% Calculate motor speeds
rightMotorSpeed = desiredSpeed + desiredRotationRate;
leftMotorSpeed = desiredSpeed - desiredRotationRate;

Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
• Spravte potrebné úpravy tak, aby model mohol bežať v Externom režime
Pozorovanie
• Potvrďte, že je správanie robota rovnaké ako v predchádzajúcich príkladoch so
zmenou správania sa pri vyhýbaní sa kolíziám a pridaná funkčnosť dotykového
senzora, ktorý sa správa ako vypínač.
• Položte prekážku do cesty robotovi (pozorovateľnú ultrazvukovým senzorom)
a pozorujte prechod stavov, ktoré sú znázornené v bloku Display (Current Status)
a zodpovedajúce správanie sa systému.
Otázky a odpovede
Otázka 1: Čo sú perzistantné premenné?
Odpoveď: Perzistentné premenné sú premenné, ktoré sú lokálne vo funkciách, kde sú
deklarované a ich hodnoty zostávajú v pamäti medzi jednotlivými krokmi. Perzistentné
premenné sú podobné globálnym, pretože MATLABe pre ne vytvára stále miesto. Rozdiel
oproti globálnym premenným je, že permanentné premenné poznajú iba funkcie v ktorých sú
definované. To zabezpečuje, že perzistantné premenné sa nedajú zmeniť v iných funkciách
alebo z príkazového riadka MATLABu. Perzistentné premenné nemenia svoju hodnotu
medzi jednotlivými krokmi simulácie a preto je rovnaké miesto v pamäti dostupné počas
simulácie.
Otázka 2: Existuje lepší spôsob programovanie prechodov medzi stavmi pomocou bloku
MATLAB function?
Odpoveď: Tvorba zložitej rozhodovacej logiky reagujúcej na špecifické udalosti (udalostne
riadené modelovanie) môže byť a často aj je dosiahnutá písaním štandardného kódu. Toto
funguje pre jednoduché správanie, ale ako komplexnosť riadiacich akcií narastá, písanie
kódu tradičným spôsobom sa môže stať veľmi rýchlo otravné. Vizuálny prístup na
reprezentáciu a programovanie udalostne riadených systémov poskytuje oveľa viac výhod.
Udalostne riadené modelovanie pod takýmto vizuálnym prístupom je využité v Stateflow, čo
je prostredie pre definovanie udalostí a prechodov medzi stavmi na reprezentáciu
komplexnej riadiacej logiky. Stateflow umožňuje modelovanie a simulovanie kombinačnej
a sekvenčnej rozhodovacej logiky založenej na stavových automatoch a grafoch toku.
Stateflow umožňuje kombinovať grafickú a tabuľkovú reprezentáciu vrátane stavových
diagramov, grafmi toku, tabuľky stavových prechodov a pravdivostné tabuľky na
modelovanie ako váš systém bude reagovať na udalosti, časovo založené podmienky
a externé vstupné signály. Riadiaca logika a dynamicky udalostne riadené prechody medzi
stavmi reprezentované v tomto príklade môžu byť vytvorené s väčšou jednoduchosťou
a lepšou vizualizáciou správania sa regulátora v nadstavbe MATLABu Stateflow ako to
bude ukázané v doplňujúcom projekte.

Doplňujúci Projekt: Udalostne riadené modelovanie pomocou Stateflow
Motivácia
Na konci tohoto projektu budete vedieť ako využívať blok Stateflow Chart v Simulinku na
vytvorenie riadiacej logiky pre udalostne riadený systém. Tento projekt poskytuje
alternatívny prístup na vytvorenie udalostného riadiaceho algoritmu, podobného ako
v príklade 2.4
Prevodové systémy v automobiloch, riadenie letu v lietadlách a vesmírnych raketách
a riadiace algoritmy v robotike a autonómnych systémoch sú typické príklady dynamických
systémov, ktoré menia svoj stav z konečnej množiny, kde prechody medzi týmito stavmi sú
vyvolané udalosťami. MATLAB umožňuje definovať a vyvíjať udalostne riadené
regulátory, ako bolo ukázané v príklade 2.4, ale ako komplexnosť stavov a prechodov medzi
nimi narastá Stateflow poskytuje viac prirodzené a intuitívne prostredie pre vývoj takýchto
riadiacich systémov, pričom oddeľuje veľa nástrah manuálneho programovania udalostí
a prechodov medzi stavmi. V Externom režime v Simulinku Stateflow tiež umožňuje
vizualizovať udalosti a prechody medzi stavmi skoro v reálnom čase, keď je algoritmus
nasadený na embedded platformu a poskytuje jasnejší pohľad do práce riadenia pre jeho
optimalizáciu.
Podobne ako v príklade 2.4 využijeme stavový automat, ktorý modeluje reaktívny systém.
Tento model definuje konečný počet stavov, správania sa a ako systém prechádza z jedného
stavu do druhého, ak sú splnené určité podmienky. Stavy a prechody sú definované
s využitím bloku Stateflow chart vo vnútri modelu v Simulinku.
Cieľ:
• Využiť Stateflow na vytvorenie riadiacej logiky s využitím konečných stavových
automatov umožňujúcich udalostne riadených prechodov medzi stavmi podobne ako
v príklade 2.4
Úloha:
• Využiť Stateflow na implementáciu sledovania čiary, vyhýbaniu sa kolízii
a naprogramovať dotykový senzor, tak aby sa správal ako prepínač (zapnutievypnutie) umožňujúci robotami prepínanie medzi nasledujúcimi stavmi na základe
nasledujúcich udalosti:
o Stav 0: Zastavenie – akcia vyvolaná dotykovým senzorom
o Stav 1: Pohyb dopredu so sledovaním čiary bez prítomnosti prekážky – akcia
vyvolaná dotykovým senzorom a absenciou prekážky
o Stav 2: Pohyb dozadu – akcia vyvolaná prítomnosťou prekážky
Riešenie:
Pri tvorbe komplexnej riadiacej logiky a definovaní určitých akcií spustených ako odpoveď
na konkrétnu udalosť, ktorá napríklad nastane pri využití senzorov, programovanie
udalostnej logiky a definovanie prechodov medzi stavmi v MATLABe sa môže stať veľmi
rýchlo náročná. Stateflow je vizuálne prostredie vytvorené špeciálne pre modelovanie
udalostných systémov, snaží sa zjednodušiť komplexnosť programátorského prístupu návrhu
komplexnej logiky pre stavové automaty a môže výrazne zrýchliť vývoj riadiacich
systémov, hlavne ak zložitosť riadiacej logiky výrazne narastá.

Stateflow je prostredie pre modelovanie a simulovanie kombinačnej a sekvenčnej logiky
založenej na stavových automatoch a grafoch toku. Stateflow umožňuje kombinovať
grafickú a tabuľkovú reprezentáciu vrátane stavových diagramov, grafmi toku, tabuľky
stavových prechodov a pravdivostné tabuľky na modelovanie ako váš systém bude reagovať
na udalosti, časovo založené podmienky a externé vstupné signály. Ďalšie detaily
o Simulinku môžete nájsť na odkaze:
https://www.mathworks.com/products/stateflow.html
Webinár na tému: Návrh logiky riadenia s programom Stateflow si môžete pozrieť tu:
https://www.mathworks.com/videos/control-logic-design-with-stateflow-89997.html
Kroky/Prístup:
Vytvorenie modelu v Simulinku
1. Otvorte model followAndAvoidBlocksDeployStateFlowEvent.slx

Obrázok D1.1 – Využitie Stateflow v Simulinku
2. Funkčnosť modelu by mala byť veľmi podobná tomu, ktorý sme si ukázali v príklade
2.4. Všimnite si prechody medzi stavmi a riadiacu logiku v bloku Stateflow Chart
a oboznámte sa vlastnosťami Stateflow, definíciami stavov a prechodov medzi
stavmi.
3. Dvakrát kliknite na blok Stateflow Chart, aby ste videli model logiky. Mali by ste
vidieť niečo podobné ako na obrázku D1.2.
4. Všimnite si stavy a udalosti, ktoré vyvolávajú prechod stavov a urobte potrebné
zmeny do riadiacej logiky.
5. Urobte potrebné zmeny parametrov zabezpečujúce správanie sa riadenia – hranicu
vzdialenosti pre vyhýbanie sa prekážke a odpoveď na prekážku (ak je to potrebné)
6. Nastavte vhodné hodnoty pre hranicu (Treshold), priemernú rýchlosť (Average
Speed), zosilnenie regulátora (Controller Gain) a želanú hodnotu (Setpoint)

Obrázok D1.2 – Logika vytvorená v Stateflow
Príprava modelu na nasadenie na EV3 kocku
• Spravte potrebné úpravy tak, aby model mohol bežať v Externom režime
Pozorovanie
• Potvrďte, že je správanie robota rovnaké ako v predchádzajúcich príkladoch so
zmenou správania sa pri vyhýbaní sa kolíziám a pridaná funkčnosť dotykového
senzora, ktorý sa správa ako vypínač.
• Položte prekážku do cesty robotovi (pozorovateľnú ultrazvukovým senzorom)
a pozorujte model v Stateflow vo vnútri bloku Stateflow Chart.
• Vyvolajte udalosti, ktoré vyvolajú zmenu stavu (napríklad položte robotovi do cesty
prekážku tak, aby ju zachytil ultrazvukový snímač). Všimnite si aktuálny stav
znázornený modrým zvýraznením a presvedčte sa, že špecifické udalosti spustia
prechod od zodpovedajúcich stavov a riadiaca logika sa správa rovnako ako
v príklade 2.4.
Otázky a odpovede
Otázka 1: Čo ďalšie môžeme robiť so Stateflow?
Odpoveď: Popri návrhu algoritmu s komplexnou riadiacou logikou graficky Stateflow
poskytuje tabuľkovú podobu pre modelovanie logiky systému s využitím stavových
automatov. V Stateflow môžete reprezentovať kombinačnú logiku graficky s využitím
grafov toku a v tabuľkovom formáte s pravdivostnými tabuľkami.
Vytvorenie logiky zahŕňa definovanie podmienok, ktoré sa musia skontrolovať a akcie, ktoré
sa musia vykonať. Stateflow umožňuje definovať podmienky a akcie v MATLABe alebo
jazyku C. Vaše dáta, ktoré sa nachádzajú v podmienkach a akciách môžete spravovať
pomocou Simulink® Model Explorera. Pred spustením návrhu Stateflow upozorní na možné
nezrovnalosti v stavoch, nevyužité dáta a udalosti alebo nevhodné prechody.

Viac o Stateflow a jeho kľúčové vlastnosti môžete nájsť na odkaze:
https://www.mathworks.com/products/stateflow/features.html#key-features
Príklady z rôznych oblastí, ktoré využívajú Stateflow môžete nájsť na odkaze:
https://www.mathworks.com/products/stateflow/model-examples.html

Príloha A: Potrebný softvér a hardvér
Softvér
Aby ste mohli spustiť projekty 1 a 2 z tohoto dokumentu je potrebný nasledujúci softvér:
1. Windows alebo Linux. Zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na
odkaze:
https://www.mathworks.com/support/sysreq.html
2. MATLAB a Simulink R2014a a novšie
3. Kompilátor C kódu, ktorý podporuje Stateflow
https://www.mathworks.com/support/compilers.html
4. Podporný balíček pre LEGO EV3
Simulink Support Package for LEGO MINDSTORMS EV3
5. Odporúčaná verzia firmvéru pre LEGO EV3 je 1.08H
Hardvér
1. 45544 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set

Obrázok A.1 Stavebnica LEGO MINDSTORMS
2. WiFi USB kľúčik (dongle). Pre podporované WiFi kľúče navštívte odkaz
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/support
Odporúčané kľúče by mali mať WNA1100 chipset, S verziou firmvéru 1.08H by mal
pracovať aj Edimax EW-7811Un

Príloha B: Pripojenie do WiFi siete
Konfigurácia WiFi
1. Vytvorte lokálnu WiFi sieť alebo použite už existujúcu, ktorá umožňuje zariadeniam
pripojiť sa do siete a komunikovať (sieť by mala mať šifrovanie WPA2 alebo žiadne)
2. Pripojte LEGO EV3 kocku pomocou inštrukcii, ktoré nájdete v dokumentácii LEGO
MINDSTORMS EV3
http://cache.lego.com/r/education//media/lego%20education/home/downloads/user%20guides/global/ev3/ev3-userguide-en.pdf
3. Poznačte si IP adresu EV3kocky
• Záložka Settings – Brick Info – IP Address
• Záložka Settings – WiFi – kliknite na pripojenú WiFi sieť
Poznámka: IP adresa EV3 kocky sa môže zmeniť zakaždým ako pripojí do siete
4. Pripojte počítač do tej istej siete ako je pripojená EV3 kocka
5. Spustite nasledujúce príkazy v príkazovom riadku MATLABu so získanou IP
adresou EV3 kocky
>>h = legoev3('XXX.XXX.XXX.XXX')
Ak je spojenie úspešné prvý príkaz vráti objekt, ktorý ukazuje na EV3 kocku
a umožní s EV3 komunikovať cez príkazy.

