




MiMiéért NXT?rt NXT?
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NXT alapNXT alapúú
 

intelligens intelligens legorobotlegorobot



A Robot A Robot éés tartozs tartozéékaikai

NyomNyomáás s 
éérzrzéékelkelőő

Hang Hang 
éérzrzéékelkelőő

FFéény ny 
éérzrzéékelkelőő

Ultrahangos Ultrahangos 
ttáávolsvolsáágmgméérrőő

Szervo Szervo 
motormotor
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ProgramnyelvProgramnyelv

••
 

LegoLego
 

MindstormsMindstorms
 

NXTNXT



MotorMotor

SzenzorSzenzor
ElEláágazgazááss

VVááltozltozóó

BluetoothBluetooth

IsmIsméétltlééss

BeBeáállllííttáásoksok



Feladat keresFeladat kereséése a robot szse a robot száámmáárara

ÖÖtleteink:tleteink:
••IdIdőőjjáárráási adatok msi adatok méérréése (hse (hőőmméérsrsééklet,szklet,széélerlerőősssséég, g, 
nyomnyomáás)s)

••KKőőzetelemzzetelemzééss

••VezetVezetőőkkéépesspesséég mg méérréésese

••RezgRezgéések keltsek keltéése se éés s éérzrzéékelkeléése se 



TerjedTerjedéési sebesssi sebesséég mg méérréésese
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BluetoothBluetooth
 kapcsolatkapcsolat



BluetoothBluetooth
 éés s optocsatoloptocsatolóó  mműűkkööddéés s 
kköözbenzben

OptocsatolOptocsatolóó

NXTNXT



Robot Robot ééppííttéése se --  fejlfejlőőddéésese



Robot Robot ééppííttéése se --  fejlfejlőőddéésese



ÉÉrzrzéékelkelőőkk

GeofonGeofon:tekercsben mozog egy m:tekercsben mozog egy máágnes rezggnes rezgéések sek 
hathatáássáára, emiatt feszra, emiatt feszüültsltséég indukg indukáállóódik.dik.

ProblProbléémama:m:méérhetrhetőő
 

jelet csak akkor kapunk ha jelet csak akkor kapunk ha 
ererőős a ms a máágnes ill. ergnes ill. erőős a rezgs a rezgéés.s.



ÉÉrzrzéékelkelőőkk



ÉÉrzrzéékelkelőőkk

NXT



ÍÍgy mgy műűkköödnedne……



Rezgés keltése

HanggenerHanggeneráátor:tor:

SajSajáát kt kéészszííttééssűű, kis m, kis mééretretűű
 

de nem kelt elde nem kelt eléég erg erőős s 
rezgrezgéést. st. 
..



Rezgés keltése

ÚÚj megoldj megoldáás: a leszs: a leszáállllóó
 

egysegyséég kelt hullg kelt hulláámokat, mokat, íígy az gy az 
eszkeszkööz nagyobb mz nagyobb mééretretűű

 
is lehetis lehet

CsengCsengőő

MasszMasszíírozrozóó

SajSajáát kt kéészszííttééssűű
 

rezgetrezgetőőkk



ÚÚj feladat: vezetj feladat: vezetőőkkéépesspesséég mg méérréésese



FejlesztFejlesztéési lehetsi lehetőősséégekgek

••PIC mikroprocesszor alkalmazPIC mikroprocesszor alkalmazáásasa

••ÚÚj szoftver: MSW j szoftver: MSW LogoLogo LabViewLabView

••Napelem Napelem majd a legvmajd a legvéégsgsőő vvááltozatra!ltozatra!





RRéésztvevsztvevőők:k:

ErdErdéélyi Soma 9. lyi Soma 9. éévfolyamvfolyam

Makk Makk ÁÁddáám 9. m 9. éévfolyamvfolyam

MMóódi Gergely 8. di Gergely 8. éévfolyamvfolyam

NicklNickl
 

IstvIstváán 10. n 10. éévfolyamvfolyam

PanyiPanyi
 

TamTamáás Gs Gáábor 9. bor 9. éévfolyamvfolyam

SzalaySzalay
 

KristKristóóf 5. f 5. éévfolyamvfolyam

FelkFelkéészszííttőő
 

tantanáár:r:

LangLang
 

ÁÁgotagota
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