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Emlékezetes nappá lett szeptem-
ber 30. A néhai Bánki főiskola,
most Óbudai Egyetem épületé-
nek 319-es kis szobájában Vér
Bence hallgató (1. kép), az NI
Hungary Kft. volt mentor tagja
vezetésével kicsik és nagyok épí-
tettek Lego robotokat. Segítsége
volt Czenner Júlia a Diszlexia Köz-
pont nyelvi koordinátora és diag-
nosztája és Czenner Gergő 14 éves
nebuló (2. kép), rutinos robot-
építő és -programozó, valamint
jómagam is.

A gyermekek, felnőttek képzé-
sében, fejlesztésében is jelentős
szerepe van a robotikának, erről
olvashatunk cikkeket az ISZE (In-
formatika Számítástechnika Ta-
nárok Egyesülete) honlapján
(http://isze.hu/download/
inspiracio/Inspiracio2016_1.pdf)
; többek között a fenti eseményről
és a Bánki-karon indított Roboti-
ka Klubról.

Több laptop, tablet, okostele-
fon is szerepelt a palettán, nem
beszélve a Lego-robotok Brick-
nek (téglának) nevezett központi
vezérlő/kijelző egységeiről. Szóval
hemzsegtek a mikropocesszorok.
Egy Lego „téglának” négy vezérlő

kimenete és négy érzékelő beme-
nete van (www.lego.com/
hu-hu/mindstorms/products/
mindstorms-ev3-31313). A kime-
netek alkalmasak léptetőmotorok
vezérlésére is, a bemenetekre
szín-, érintés- és infravörös érzéke-
lőket lehet csatlakoztatni, amivel
távolságot is tud mérni a robot. A
Brickben vannak elhelyezve az
elemek/akkumulátorok is. Ezen

felül egy mikro-USB porton ke-
resztül lehet a számítógéppel ösz-
szekötni, felprogramozni azt, vagy
akár négy ilyen téglát összekap-
csolni rendszerré. Van egy SD-kár-
tya bemenete is, amibe 32 GByte-
os kártya csatlakoztatható. (Azok a
régi szép idők, amikor az ember
fia-lánya megelégedett a Sinclair
ZX 16, tizenhat kilobájtjával, a két-
milliószor kisebb memóriával.)

A bricken, – hogy akár okoste-
lefonról, akár tabletről vagy lap-
topról vezeték nélküli hálózaton
keresztül is tudjuk vezérelni –, van
még egy sztenderd USB csatlako-
zó, ahová egy Wi-Fi-sticket behe-
lyezve nem érzi magát egyedül a
világban. 

Programozni a Legót a Natio-
nal Instruments LabVIEW ipari
sztenderd robotprogramozó nyel-
vének lebutított változatával le-
het. Ez egy grafikus programozói
segédlet, hogy ne kelljen utasítá-
sokat, címeket írogatni, hanem
elég ikonokat húzkodni és vona-
lakkal egymáshoz csatolni, Objek-
tumOrientált módon (3. kép).

Voltak sokan érdeklődők, fiata-
lok, meg egészen fiatalok. Fiúk és
lányok is. Építettek. Programoz-
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Kutatók éjszakája az Óbudai Egyetemen
Mészáros Ferenc programozó matematikus, gnw.kft@gmail.com

1. kép
Bence a junior oktató a robot kutyával

3. kép
Lego-stílus a képernyőn

2. kép
Gergő a még juniorabb oktató
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tak. Helikoptert, ami daruzott.
Robotkutyát, ami csak ugrándoz-
va a hátsó lábain közlekedett és
meresztgette az LCD szemeit
jobbra, balra, föl meg le.

Ami engem is igazán lázba ho-
zott, az egy, két egymásmelletti
kerekén álló-járkáló robot volt.
Olyan egytengelyesnek tűnt. Bár
két független léptetőmotor haj-
totta. Volt a robotban egy girosz-
kópnak nevezett tájoló eszköz,
ami persze nem mechanikus volt,
mint a második világháború ten-
geralattjáróiban működők. Ezzel
az elektronikus „giroszkóppal” ér-
zékelte a függőleges pozícióját.
Akár kicsit meg is lehetett dönte-
ni, akkor is visszaszabályozta az
egyensúlyát. A két karján egy-egy

távolságmérő volt elhelyezve. Eze-
ket mozgatva járkált föl-alá. Ha
elé állt valaki, irányt váltott és ví-
gan ment tovább. A lépcső szélén
sem esett le, visszafordult (a
https://youtu.be/ACHqU0cMLUo
lapon látható egy rövid video is).

Természetesen a Kutatók éjsza-
kája 2016 programjából az Óbu-
dai Egyetemen – a Robotika Klub
bemutatója – csak egy szelet volt.
Láthattunk hús-vér Tesla autót,
meg lehetett nézni hogyan dolgo-
zik egy robothegesztő. A Bécsi
úton meg egy néhai V43-as moz-
donyt lehetett okostelefonról 
távvezérelni (http://news.uni-
obuda.hu/articles/2016/10/07/
mozdonyiranyitas-okostelefonrol).

Egy biztos! Annak az európai

robotika-szakértőnek nagyon iga-
za volt, aki a következőket mond-
ta egy nemzetközi konferencia
megnyitó beszédében: „Hölgyeim
és Uraim! A változás már sohasem
lesz ilyen lassú, mint most!”

(A fényképeket és videót Czen-
ner Júlia, dr. Gyarmathy Éva, Var-
ga Péter, Vér Bence készítették,
valamint a http://news.uni-obu-
da.hu/articles/2016/10/07/
mozdonyiranyitas-okostelefonrol
honlapról valók.)
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OSZCILLOSZKÓP
javítás nagy gyakorlattal!

Oszcilloszkóp-Video/Trubifilm Bt.
1163 Budapest, Cziráki u. 19. III. 16.
Tel.: 06-1-404-9697, 06-30-241-9848
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