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Abstrakt:  Robotická stavebnica Lego Education Division,  predstavenie štandardného HW, 
snímače  firmy  DCP Microdevelopments  a neštandardné  snímače  pre  autonómne  mobilné  
roboty. V príspevku je uvedená realizácia meteorologickej stanice s použitím DCP snímačov.

Úvod

Práca so stavebnicami Lego Education Division podporuje koncepciu vzdelávania smerom k 
posilneniu záujmov žiakov, posúva vzdelávanie bližšie k tomu, čo bude žiak v živote skutočne 
potrebovať (niekto tomu dnes hovorí aj rozvoj kľúčových kompetencií). 

1. Robotická stavebnice Lego Education Division

Základná zostava robotickej stavebnice Lego Education Division pozostáva z týchto súčastí:

 Vývojová súprava
 RCX kocka 
 USB IR veža
 Akčné členy
 Štandardné Lego snímače

Okrem HW súčastí ku stavebnici patrí príručka s podrobnými popismi konštrukcií a vizuálne 
programovacie  prostredie  RoboLab  (špeciálna  verzia  ikonografického  jazyka  LabVIEW). 
Stavebnica je rozšíriteľná o ďalšie HW prvky (neštandardné snímače). Programy pre RCX 
kocku môžu byť tvorené aj v iných programovacích jazykoch (napríklad NQC). 

V súčasnosti firma Lego vyrába inovovanú verziu robotickej stavebnice Lego NXT.

1.1. RCX kocka

RCX kocka  je  mikropočítač  s  procesorom Hitachi  H8  pracujúcim na  frekvencii  16MHz. 
Riadiaci  obvod  (radič)  má  16kB internej  ROM pamäte  a  512kB  internej  statickej  RAM 
(SRAM) pamäte. Pre používateľské programy (a zber údajov zo snímačov) je dostupných 
32kB SRAM pamäte.

RCX kocka má vstavaný reproduktor, ktorý je schopný produkovať šesť rozličných pípnutí, 
alebo  rozličné  tóny  (charakterizované  frekvenciou  a  dĺžkou).  Ďalej  obsahuje  softwareovo 
ovládané časovače (timer) s cyklom 0.1 sekundy. Dve alebo viac RCX kociek môžu navzájom 
komunikovať cez IR transmittery.

RCX kocka používa snímače ako vstupy z prostredia v ktorom sa nachádza a v ktorom bude 
pracovať, spracováva údaje a riadi výstupy na motorčeky a žiarovky. K RCX kocke možno 
pripojiť tri vstupy (snímače) na porty 1, 2, 3 a tri výstupy na porty A, B, C.

Napájanie  RCX  kocky  môže  byť  realizované  zo  šiestich  1.5V  monočlánkov  AA 
(doporučujeme 1.2V NiMH 2600mAh nabíjateľné batérie) alebo zo sieťového adapteura.



Do RCX kocky je možné uložiť maximálne päť programov (celkovo 1500 príkazov). Každý z 
piatich programov môže pozostávať z maximálne desiatich rozličných úloh (task), ktoré môžu 
bežať paralelne (multi-tasking). Pri programovaní treba akceptovať tieto obmedzenia:

 bežiaci (aktívny) môže byť iba jeden program
 jednotlivé úlohy (task) nemôžu byť zdieľané viacerými programami
 jednotlivé programy nemôžu riadiť jeden druhý alebo byť linkované jeden druhým

1.2. USB IR veža

USB IR  veža  (IR transmitter)  zabezpečuje  bezdrôtové  spojenie  medzi  počítačom a  RCX 
kockou. USB IR veža je káblom pripojená na USB port počítača a je z neho aj napájaná 
(staršie typy IR veží s pripojením na sériový port  PC potrebovali  napájanie 9V batériou). 
Pomocou USB IR veže sa uloží napísaný program do RCX kocky (IR transmitter RCX kocky 
musí byť v priamej viditeľnosti s IR transmitterom USB IR veže) alebo sa prenesú údaje z 
RCX kocky do PC. Ak počítač komunikuje s USB IR vežou, svieti na nej zelená LED dióda.

Softwareovo možno nastaviť dva rôzne rozsahy vzdialeností vysielania USB IR veže:

 short (krátky rozsah): približne do vzdialenosti 50cm
 long (dlhý rozsah): približne do vzdialenosti 250cm

Pre bežnú prácu doporučujeme nastaviť krátky rozsah vzdialenosti vysielania, nakoľko pri 
dlhom rozsahu môžeme nechtiac uložiť program do inej (zapnutej)  RCX kocky v okruhu 
dvoch metrov.

1.3. Akčné členy

Jednosmerný  elektromotorček  –  pohonná  jednotka.  Nezaťažený  dosahuje  350ot/min  pri 
odbere  10mA.  Pri  úmernom  zaťažení  250ot/min  má  odber  100mA.  Žiadne  dva 
elektromotorčeky  nie  sú  úplne  rovnaké  (možný  problém  s  držaním  priameho  smeru 
robotického  vozítka).  Elektromotorček  môže  pracovať  aj  ako  generátor  (napríklad  na 
hodinách fyziky).

Okrem jednosmerného elektromotorčeka sa na výstupe môže použiť tiež žiarovka. Poskytuje 
vizuálny  výstup  a  má  odber  30  mA.  Akustický  výstup  je  realizovaný  vstavaným 
reproduktorom v RCX kocke.

1.4. Štandardné Lego snímače

Vo všeobecnosti možno snímače rozdeliť do dvoch skupín:

 aktívne (nepotrebujú napájanie)
 pasívne (potrebujú napájanie, realizované zväčša priamo príslušným vstupným portom 

RCX kocky) 

Zo štandardných Lego snímačov medzi pasívne patria tlakový snímač (dotykový) a snímač 
teploty. Medzi aktívne snímače patria svetelný snímač a snímač otáčok (rotačný). Snímače 
môžu  pracovať  v jednom  z týchto  módov:  BOOL,  PERCENT,  RAW,  CELSIUS, 
FAHRENHEIT, ROTATION, EDGE, PULSE (v jazyku NQC).



V prípade,  ak potrebujeme k RCX kocke pripojiť  viac snímačov ako tri,  môžeme použiť 
niektorý z nasledujúcich hackov:

 dva tlakové snímače paralelne na jeden vstup (ak je jeden umiestnený na robotickom 
vozítku vpredu a druhý vzadu, vieme, ktorý z nich bol stlačený (softwareovo podľa 
smeru motorov, za predpokladu, že nie sú stlačené obidva naraz))

 dva tlakové snímače paralelne na jeden vstup (žiadne dva tlakové snímače nie sú úplne 
rovnaké a ak ich nastavíme do RAW módu (hodnoty 0-1023), vieme, ktorý z nich bol 
stlačený samostatne alebo či boli stlačené obidva naraz)

 svetelný a tlakový snímač paralelne na jeden vstup (ak detekujeme hodnotu 100 (v 
móde PERCENT),  tak  je  stlačený  tlakový  snímač  (ale  nevieme  aktuálnu  hodnotu 
svetelného  snímača),  ak  je  detekovaná  hodnota  menšia  ako  100,  ide  o  hodnotu 
svetelného snímača (tlakový snímač isto stlačený nie je))

 použijeme  Active  Sensor  Multiplexer  AMUX  alebo  Passive  Sensor  Multiplexer 
PMUX

2. Neštandardné snímače

Snímače  firmy  DCP Microdevelopments sú  vhodné  pre  eduakčné  projekty  záznamu  a 
následného  štatistického  spracovania  merateľných  veličín  okolitého  sveta.  Pre  stavbu 
autonómnych  mobilných  robotov  na  klasické  robotické  súťaže  nie  sú  využiteľné.  Medzi 
snímače firmy DCP Microdevelopments patria:

 DCP snímačový adaptér (umožňuje pripojiť snímače DCP Microdevelopments k RCX 
kocke)

 Voltmeter (snímač pre meranie elektrického napätia v rozsahu -25V až +25V DC)
 Ampérmeter (snímač pre meranie elektrického prúdu v rozsahu -1A až +1A DC)
 pH Adaptér (zosilňovač a BNC redukcia pre pH Sondu)
 pH Sonda (snímač pH s BNC konektorom v rozsahu 0pH až 14pH)
 Tlakomer (snímač pre meranie tlaku plynov, vrátane tlaku vzduchu, v rozsahu 0kPa až 

200kPa)
 Zvukový snímač (snímač úrovne hluku v rozsahu 50dB až 100dB)
 Snímač vlhkosti HumiPro (snímač relatívnej vlhkosti vzduchu v rozsahu 0% až 100%)
 Snímač zrýchlenia (snímač zrýchlenia v rozsahu -50ms-2 až +50ms-2)
 Snímač otáčok a polohy (snímač pre meranie otáčok a uhlového natočenia v rozsahu 

0° až 340°)
 Teplotný snímač ProTemp (snímač teploty v rozsahu -30°C až +130°C)

Snímače firmy  Mindsensors a  HiTechnic sú vhodné pre stavbu autonómnych mobilných 
robotov na klasické robotické súťaže. Medzi snímače firmy Mindsensors patria:

 Active Sensor Multiplexer AMUX (rozširujúci modul umožní na jeden vstupný port 
RCX kocky pripojiť až tri aktívne snímače)

 Passive Sensor Multiplexer PMUX (rozširujúci modul umožní na jeden vstupný port 
RCX kocky pripojiť až tri pasívne snímače)

 Ultrasonic  Proximity  Detector  24kHz  USPD24  (ultrazvukový  snímač  vzdialenosti 
v rozsahu 30cm až 250cm, pracuje na frekvencii 24kHz)

 Ultrasonic  Proximity  Detector  40kHz  USPD40  (ultrazvukový  snímač  vzdialenosti 
v rozsahu 30cm až 250cm, pracuje na frekvencii 40kHz)

 Powered  Sharp  GP2D12  Infrared  Distance  Sensor  Interface  (infračervený  snímač 



vzdialenosti  v rozsahu  10cm  až  80cm,  potrebuje  externé  napájanie,  napríklad 
z výstupného portu RCX kocky)

 Powered  Sharp  GP2D120 Infrared  Distance  Sensor  Interface  (infračervený snímač 
vzdialenosti  v rozsahu  4cm  až  30cm,  potrebuje  externé  napájanie,  napríklad 
z výstupného portu RCX kocky)

 Powered Sharp GP2YA21YK Infrared Distance Sensor Interface (infračervený snímač 
vzdialenosti  v rozsahu  10cm  až  80cm,  potrebuje  externé  napájanie,  napríklad 
z výstupného portu RCX kocky)

 Binary Tilt Sensor (snímač naklonenia v horizontálnom smere v rozsahu -50° až +50°)
 Long  Range  Dual  Infra  Red  Obstacle  Detector  DROD40  (infračervený  detektor 

prekážky (nie je, je vľavo, je vpredu, je vpravo) v rozsahu 15cm až 45cm)
 Short  Range  Dual  Infra  Red  Obstacle  Detector  DROD56  (infračervený  detektor 

prekážky (nie je, je vľavo, je vpredu, je vpravo) v rozsahu 10cm až 15cm)

Medzi snímače firmy HiTechnic patria:

 Magnetic Compass Sensor (kompas v rozsahu 0° až 359°)
 ElektroOptical Proximity Sensor EOPD (snímač vzdialenosti v rozsahu 5cm až 20cm, 

používa červené viditeľné svetlo)
 Ultrasonic Range Sensor US1051 (ultrazvukový snímač vzdialenosti v rozsahu 10cm 

až 150cm, pracuje na frekvencii 40kHz)
 Infrared Proximity Sensor IPS IR1021 (infračervený snímač vzdialenosti  v rozsahu 

5cm až 20cm)

Snímače firmy Wiltronics sú vhodné pre stavbu robotických futbalistov na súťaž RoboCup 
Junior Futbal (Soccer). Medzi snímače firmy Wiltronics patria:

 Advanced Roboball  Sensor (snímač infračerveného žiarenia vysielaného IR loptou, 
žiarenie detekuje iba v priamom smere)

 Roboball Compass (kompas v rozsahu 0° až 359°)
 Roboball  FlyEye  Sensor  (snímač  infračerveného  žiarenia  vysielaného  IR  loptou, 

detekuje smer lopty vzhľadom na snímač v rozsahu -90° až +90° )

3. Meteorologická stanica

Pre ilustráciu uvedieme príklad meteorologickej stanice, ktorá počas 24 hodín zaznamenávala 
meteorologické veličiny. Model stanice je na obrázku 3.1, zdrojový kód programu v jazyku 
NQC je v príklade 3.2 a namerané údaje sú na obrázku 3.3.



Obrázok č. 3.1: Model Meteorologickej stanice

// Test DCP snimacov - meteorologicka stanica

#define POCET_MERANI 288   // bude 288 merani (24 hod)
#define CAS_MERANIA 30000  // medzi meraniami prestavka 5 min
#define K1 3               // pre hodnoty vlhkosti (empir)
#define K2 15              // pre hodnoty tlaku (empir)
#define K3 10              // pre hodnoty teploty (empir)
#define CAS_PRVEHO 50      // cakanie pred prvym meranim 0.5 
s

int vlhkost, tlak, teplota;

task main () {
  SetSensorType (SENSOR_1, SENSOR_TYPE_LIGHT);
  SetSensorMode (SENSOR_1, SENSOR_MODE_PERCENT);
  SetSensorType (SENSOR_2, SENSOR_TYPE_LIGHT);
  SetSensorMode (SENSOR_2, SENSOR_MODE_PERCENT);
  SetSensor (SENSOR_3, SENSOR_CELSIUS);

  CreateDatalog (3 * POCET_MERANI);
  Wait (CAS_PRVEHO);

  repeat (POCET_MERANI) {
    vlhkost = K1 * SENSOR_1;



    tlak = K2 * SENSOR_2;
    teplota = SENSOR_3 / K3;
    AddToDatalog (vlhkost);     // Variable 0
    AddToDatalog (tlak);        // Variable 1
    AddToDatalog (teplota);     // Variable 2
    Wait (CAS_MERANIA);
  }
}

Príklad č. 3.2: Zdrojový kód programu modelu Meteorologická stanica v jazyku NQC

Obrázok č. 3.3: Namerané údaje modelu Meteorologická stanica

4. Záver

Na  záver  by  sme  upozornili,  že  uvedené  snímače  predstavujú  iba  malú  časť  snímačov 
používaných v robotike. Elektrotechnicky zdatní používatelia Lego robotických stavebníc si 
môžu vyrobiť aj vlastné snímače, nakoľko RCX kocka číta na vstupných portoch príslušné 
elektrické napätie (aktívne snímače) alebo elektrický odpor (pasívne snímače).
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