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KIVONAT 

TDK dolgozatom egy half-size Micromouse robot tervezéséről és megépítéséről szól. A tervezés 

során kihívást jelentett, hogy folyamatosan szem előtt kellett tartani a robot kis méretét, azaz, 

hogy el kell férnie a 9cm x 9cm-es négyzetekből felépülő labirintusban, illetve azt, hogy minél 

kisebb, annál könnyebben halad ütközés nélkül és gyorsabban is mozog. Ez komoly kihívásokat 

eredményezett mind a mechanikai- és az elektronikai tervezéskor, illetve gondos 

alkatrészválasztást igényelt. 

A robot differenciál hajtású, kerekeit egy-egy mikro DC motor hajtja, melyek egy dupla H-hidas 

motormeghajtó IC-n keresztül kapnak PWM modulált feszültséget. Mivel a robotnak a 

labirintusban hosszú utat kell megtennie, ezért elengedhetetlen, hogy a megtett úthossz mellett 

szögelfordulása is pontosan mérhető és beállítható legyen. Emiatt szükséges volt választani és 

integrálni egy gyorsulásmérő és egyben giroszkóp kombinált szenzort. A robot pozíció-

meghatározása odometriával történik: jobb- és baloldalon is egy-egy mágneses enkóder kapott 

helyet, melyek a kis méret miatt bizonyultak egyedüli célszerű megoldásnak. A falak 

érzékelésére oldalanként 2-2 infravörös LED és foto-tranzisztor pár került a robot elejére, így 

reflektív optikai méréssel ellenőrizhető a helyzete a falakhoz képest. A robotot vezérlő 

beágyazott rendszer központi eleme egy ST-Microelectronics által gyártott STM32 családba 

tartozó 32-bites DSP/mikrokontroller, melynek tápellátását 3.7 Voltos lítium-ion akkumulátor 

biztosítja, feszültségstabilizáló integrált áramkörökön keresztül. A mikrokontrollerre való 

beágyazott szoftverfejlesztés UART, JTAG és USB interfészeken keresztül is lehetséges. 
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ABSTRACT 

My Student’s Research Conference paper is about the design and construction of a half-size 

Micromouse robot. The challenging part of the design process was that I had to constantly keep 

in mind the small size of the robot - the robot must fit into a maze that is built up from a plurality 

of 9cm x 9cm unit squares, plus the smaller the mouse is, the more easily it navigates and the 

faster it moves. This has resulted in restrictions on the 3D design, the electrical circuit and also 

required a careful selection of the components. 

The core element of the electronics is an STM32 microcontroller manufactured by ST-

Microelectronics. Its power supply is provided by a 3.7V lithium battery through voltage 

stabilizing integrated circuits. The robot has two wheels, each of which is driven by a DC 

micromotor. The motors are operated through a dual H-bridge motor driver IC. The mouse has to 

move in a maze thus it is essential to precisely measure and control its angle of deflection. For 

this purpose it was necessary to choose and incorporate an accelerometer and gyroscope sensor 

into the robot. The position estimation of the robot solved by odometry: there is a magnetic 

encoder housed on each side, which were chosen because of their small size. With the help of the 

encoders it is possible to measure the rotation of the wheels and by knowing the circumference of 

the wheels the distance travelled by the robot can be computed. In order to sense the presence of 

the walls, there is a pair of infrared LED emitters and a pair of phototransistors on both sides of 

the front of the robot. They help in determining the location of the micromouse relative to the 

walls with reflective optical measurements. The embedded software development for the 

microcontroller is enabled through interfaces such as UART, JTAG and USB. 
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I. BEVEZETÉS 

Mechatronikus hallgatóként olyan szakmai projekt után kutattam, amellyel a tanulmányaim alatt 

szerzett átfogó ismereteket elmélyíthetem, bővíthetem és megvalósulni is láthatom, tehát 

nemcsak elméleti, hanem gyakorlatias szaktudásom is gyarapíthatom.  

A folyamatosan gyorsuló technikai fejlődés korában élünk, az élet minden területén intelligens 

gépekkel találkozunk, segítik és megkönnyítik munkánk, szórakoztatnak és javítják 

életszínvonalunk, gondoljunk itt pl. a háztartási, egészségügyi, mezőgazdasági, közlekedési, stb. 

gépekre. A mikroelektronika megjelenése és elterjedése hatására a gépek és a robotok fejlesztése 

felgyorsul és leegyszerűsödik, illetve a méretek csökkenése miatt egyre szélesebb alkalmazás 

válik lehetővé. Az iparban az automatizálás egyre nagyobb méreteket ölt, és éppen ezért egyre 

nagyobb a kereslet a robotikában és automatizálásban jártas szakemberek után. 

A micromouse robotverseny célja egy apró mobilrobot létrehozása, ami feladata egy 

labirintusban mozogni, feltérképezni és eljutni egy kijelölt helyre. Egy sikeres micromouse robot 

létrehozása magában foglalja a 3D modellezést és mechanikai tervezést, a szenzor-, 

mikrokontroller- és rendszerintegrációt, az elektronika és a hardware megtervezését és 

kivitelezését, illetve a szabályozást és számítógépes algoritmusok fejlesztését a labirintus 

feltérképezésére és az útvonaltervezésre. Egyetemista-csapatok számára világszerte rendeznek 

micromouse versenyeket, mert projekt alapú lehetőséget teremtenek a munkaerő piacon nagyra 

becsült  ismeretek megszerzésére. A projekt alapú tanulás során a tanulók a valós problémára 

összpontosítva összetett és elmélyült látásmódot sajátítanak el, problémamegoldó képességeik 

fejlődnek. A megszerzett aprólékos ismeretek azonnal beépítésre és alkalmazásra kerülnek, ezért 

hosszútávon is megőrződnek és hatást fejtenek ki. A diákok értékes tapasztalatokkal 

gyarapodhatnak a versenyre való felkészülés és részvétel során, illetve a csapatmunka által 

kommunikációs és időmenedzsment területen is sokat fejlődhetnek. 

A MOGI tanszék 2015 nyarán indítja el saját micromouse versenyét, hogy szorgalmas és 

érdeklődő hallgatói számára további lehetőségeket biztosíthasson robotikai és mechatronikai 

szaktudásuk fejlesztésére. A tanszék tervei szerint két kategóriában versenyeznek majd a 

hallgatók: az egyik kategória a komplett, hardware-software tervezési munkán keresztül 
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elkészített robotok képességeit méri fel és biztosít versenyt számukra, míg a másik kategória 

esetén egy készen kapott micromouse robot felprogramozásával, algoritmusok kifejlesztésével 

tehetik majd próbára magukat a hallgatók és mérhetik össze robotjuk intelligenciáját. 

Feladatom és munkám a MOGI tanszék által megrendezendő micromouse verseny 

megvalósulásához kíván hozzájárulni. TDK dolgozatom egy prototípus-robot mechanikai és 

elektronikai fejlesztését mutatja be, a robot létrejöttének folyamatába szándékozik betekintést 

engedni. A munkám során megtervezett robot lesz a tanszék által a szoftverfejlesztéssel 

foglalkozó kategóriában versenyző diákoknak kiosztva, hogy ezen végezhessék el a különféle 

program- és algoritmusfejlesztési, illetve tesztelési lépéseket, valamint hogy a terveim alapján 

készült hardware-re töltve fel kódjukat mérkőzhessenek meg. A robotból az említett okból 

minimum 10-20 darab legyártatásra fog kerülni, ezért fontos szempont, hogy szériában gyártható 

legyen, mindamellett költséghatékony eszközökből épüljön fel. 
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II. HÁTTÉR ÉS SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉS 

1. MicroMouse verseny bemutatása 

1.1. Micromouse versenyről általánosan 

Az első micromouse robot világversenyt először Japánban rendezték meg a 1985-ben, habár 

kisebb versenyek már az 1970-es évektől kezdve megrendezésre kerültek a világ számos pontján, 

többek között az USA-ban és Angliában is. (1) 2009-től kezdve, az elektronika fejlődésének és a 

méretek csökkenésének köszönhetően a versenyzők már half-size méretben is megépíthették 

robotjaikat. Ehhez a robotverseny kategóriához csatlakozik 2015 nyarától a BME MOGI Tanszék 

és megrendezi - Európában elsőként – a Half-size Micromouse versenyt, az All Japan 

Micromouse általános versenykiírással (2) összhangban. 

A Micromouse versenyen a résztvevők intelligencia és gyorsaság szempontjából mérhetik össze 

robotjuk tudását, miközben az egy labirintusban navigál és egy előre nem meghatározott, de 

megjelölt hely után kutat. A versenyen résztvevő robotok a „Micromouse” megnevezéssel 

illethetők. 

1.2. Micromouse hivatalos szabályzat ismertetése 

A MOGI tanszék által rendezendő MicroMouse verseny a hivatalos japán versenykiírás (2) 

alapján kerül lebonyolításra, ezért az általam tervezendő robotra is ezeket a szabályokat 

tekintettem érvényesnek. Ebben a részben ezekről szeretnék egy gyors áttekintést, összefoglalást 

adni. A szabályok alapvetően befolyásolják a robot konstrukcióját és a tervezés során 

átgondolandó, megoldandó problémákat. 

1.1.1. Szabályok a robotra vonatkozóan 

A robotnak teljesen autonómnak kell lennie, energiája nem származhat égési folyamatból. A 

verseny során a tulajdonosok már nem módosíthatnak sem a hardver sem a szoftver felépítésén, 

tehát alkatrészek hozzáadása, helyettesítése, eltávolítása nem engedélyezett, azonban ha 

szükséges, kisebb javítások elvégezhetők. Akkumulátor cseréje szükség esetén engedélyezett, ha 

pontosan ugyanarra a típusúra cserélik. A robot nem hagyhatja benne semmilyen alkatrészét a 

labirintusban, nem ugorhatja vagy mászhatja át a falakat, és nem karcolhatja össze, nem tehet kárt 



4 

a pályában. A robot magassága nem korlátozott, viszont a talajra vetülő projekciója nem lehet 

nagyobb, mint egy 12,5 cm oldalhosszúságú négyzeté, akkor sem, ha a robot alakja megváltozik 

a futam során. 

1.1.2. Szabályok a labirintusra, mint pályára vonatkozóan 

A labirintus falai fehérek, a falak teteje piros, a talaj színe fekete. A labirintus padlója fából 

készül és matt fekete festékkel felületkezelt. A pálya alaprajza 9 cm oldalhosszúságú 

egységnézetek sokaságából épül fel, és az így kiadódó mérete maximum 32x32 egységnégyzet. A 

falakat alkotó elemek az egységnégyzetek mentén vannak felállítva, magasságuk 2,5 cm, 

szélességük 0,6 cm. A robotok a labirintus négy sarka közül az egyikből indulnak, itt található az 

ún. startpont. A robotok az óramutató járásával egy irányban indulnak el. A célpont és a befejező 

zóna helye minden versenyen egyedileg kerül rögzítésre. A verseny indulása után a célpont x, y 

koordinátái a kezdőponthoz viszonyítottan adottak, hogy a kezdeti elindulási irányt jelezzék. A 

pályát alkotó egységnégyzetek sarkaiban rácspontok vannak, amelyek mindegyikéhez legalább 

egy fal csatlakozik, kivételt ez alól egyedül a befejező zóna belső része képezhet. A labirintust 

teljes körben falak határolják, tehát a pálya zárt. 

1.1.3. Verseny lebonyolítására vonatkozó, a tervezést befolyásoló szabályok 

A versenyzők értékelése a futási idő és folyamat alapján történik. A labirintus felépítésének 

nyilvánosságra hozása után a résztvevők a verseny során már nem tölthetnek programot rá és 

nem helyettesíthetik a ROM-ot, nem vihetnek be, adhatnak hozzá semmilyen plusz információt a 

robotjukhoz, pl. egy kapcsolóval sem. A futás során nem szabad a robothoz érni, kivéve, ha a 

versenybizottság elnöke engedélyezi. 
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III. IMPLEMENTÁLÁS 

A micromouse robot létrehozása három fázisra bontható: mechanikai, elektronikai tervezés és 

szoftverfunkciók megírása. TDK dolgozatomban az első kettővel foglalkozom, a mechanikai és 

az elektronikai résszel, ezek kerülnek a következőkben bemutatásra. 

1. Mechanikai tervezés 

A mechanikai tervezés során a legfontosabb szempont a méret volt. A robotnak egy 9 x 9 cm-es 

egységnégyzetekből felépített labirintusban kell mozognia, a lehető leggyorsabban. Ezért a cél a 

lehető legkisebb méretű és tömegű robot megépítése, amely azon túl, hogy elfér a labirintusban, 

kis súrlódással és könnyen mozog. Így született a mechanikai alapkoncepció, hogy a robot 

teherhordó váza már maga a nyomtatott áramkör legyen – erre vannak a további mechanikai 

alkatrészek is rögzítve, így megtakarítható az önálló váz tömege. A mechanikai tervezéskor a 

legegyszerűbb megoldások közül kellett válogatni, hogy a tömeget növelő felesleges 

alkatrészeket elkerüljem, illetve szem előtt kellett tartani a robot későbbi jó irányíthatóságát is. 

Az interneten fellelhető micromouse robotokról szóló sokszor részletgazdag műszaki leírásokat 

(3) (4) (5) (6), videókat (7) tanulmányozva jutottam arra a megfontolásra, hogy két kerékkel 

építem meg a robotot és ezek mellett csak egy-egy szabadonfutó támasztót alkalmazok a robot 

elején és hátulján. A differenciál hajtású robot odometria szempontjából jól irányítható, illetve ha 

a szabadonfutó támaszok kis súrlódási tényezőjű anyagból - például teflonból - készülnek és 

félgömb alakúak, tehát pontszerűen érintkeznek a talajjal, akkor a robot kis mérete és tömege 

miatt csak csekély súrlódás ébred rajtuk. Mivel Japánban már évtizedek óta megrendezik ezt a 

versenysorozatot, több városban is, léteznek kifejezetten micromouse robot építéséhez 

használható robotikai és elektronikai tartozékokat is forgalmazó cégek. Ezek kínálatában 

fellelhetőek kis- (half-size) és normálméretű (full-size) kategóriájú alkatrészek, melyeket 

Micromouse robot építéséhez már alkalmaztak vagy alkalmasnak tartanak, ajánlanak. A kis 

méretet szem előtt tartva az alkatrészválasztás során egy japán cég kínálata keltette fel a 

figyelmem, itt böngészve választottam ki micromouse robotomhoz a motorokat, a fogaskerekeket 

az áttételhez, a robot gumikerekeit, illetve egy alkalmasnak látszó mikró méretű kapcsolót is itt 

találtam. Ezeket Solidworks 3D CAD tervezőprogramban modelleztem, és az említett 

szempontok alapján megterveztem egy kiinduló kontúrt a robot nyomtatott áramkörből 

megvalósított vázának, amely a további alkatrészeket tartja. A 1. ábrán megtekinthető. Ezt a 
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kontúrt importáltam be az alkalmazott áramkör tervező programba és használtam fel a nyák 

formájának definiálásához. A nyák lapot 1mm-es vastagságúra választottam. 

 

1. Ábra: A robot vázának tervezett alakja, kontúrja. A nyák 1 mm vastag. 

A nyomtatott áramkör vázon rendelkezésre álló hely csekélysége miatt törekednem kellett, hogy 

a motor befogása a lehető legkisebb területet foglalja el. A motorokat közvetlenül a nyákra 

helyeztem el, 4-4 elektronikusan nem bekötött, de a nyákra forrasztott ellenállás támasztja meg 

őket. Ezen felül két furattal pozícionáltam és egy 3D nyomtatással gyártható leszorító alkatrészt 

is terveztem, amelyek a motorok leszorításaként, és a fogaskerék-kapcsolat forgó tengelyeinek 

csapágyazásaként is funkcionálnak. A rendelkezésre álló hely csekélysége miatt a 3D alkatrész 

ragasztással került rögzítésre. A fogaskerekes hajtás lassító jellegű, az áttétel 40:11. A 8. ábrán 

megtekinthető. A motorok tengelyeiről egy-egy szoros illesztésű fogaskerék adja át a nyomatékot 

a gumikerekekre. A gumikerekek tengelyének függőleges pozícionálásakor csak pár milliméter 

hely állt rendelkezésre, hogy elkerüljem a nyák aljának vagy az azon elhelyezendő esetleges 

alkatrészek hozzáérését a talajhoz. A kis hely miatt nem optikai, hanem mágneses enkódereket 

választottam, melyeket egy-egy élével beforrasztott kis nyáklapon helyeztem el. A roboton 

található infravörös LED-ek és foto-tranzisztorok a nyák elejére kerültek. Az egyéb alkatrészek 

elektronikai megfontolások alapján kerültek elhelyezésre, többnyire a nyák felső oldalán. A 2. 

ábrán látható, SolidWorks programmal készített modell szemlélteti a kezdeti, az alap koncepciót.  
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2. Ábra: SolidWorks modell a robotról az elektronikai tervezés előtt. 

A mágneses enkóderek és a szenzorok működésére, kiválasztásának és elhelyezésének 

szempontjaira az elektronikai tervezésről szóló részben térek majd vissza. 

2. Elektronikai tervezés 

Az elektronikai tervezés során figyelembe kellett vennem a funkciókat, amikre a robotnak a 

működéséhez szüksége lehet. A kiválasztás folyamán tekintetbe vettem az utóbbi évek 

Micromouse versenyein nyertes robotok által felhasznált megoldásokat, az alkatrészek árát, 

hozzáférhetőségét és méretét. Az 3. ábrán látható blokkvázlat szemlélteti a fő funkciókat 

megvalósító alkatrészcsoportokat és azok összekapcsolódását. 
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3. Ábra: Blokkdiagram a tervezett micromouse robot felépítéséről 

 

A robot működéséhez nélkülözhetetlen funkciók és alkatrészek alapján az elektronika főbb 

egységekre bontható, ezek a mikrokontroller, a szenzorok, a működtetők, a kommunikáció és a 

tápellátás. 

2.1. Alkatrészválasztás 

2.1.1. STM32F103CBT6 mikrovezérlő 

A megfelelő mikrovezérlő beszerzése fontos feladat, mely során előre dönteni kell a 

megvalósítandó funkciókról, a programozás módjáról és meg kell becsülnünk, hogy mennyi 

memóriára, mekkora sebességre, milyen perifériákra lesz szükségünk, illetve a későbbi 

felprogramozás szempontjából elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs interfészek megléte. 

A választás az ST-Microelectronics által gyártott STM32F103xx szériára esett. (8) Az 

elektronika központi eleme egy STM32F103CBT6 digitális jelfeldolgozó egység (DSP), amely 

Cortex-M3 maggal, 128KBytes Flash memóriával, 72 MHz-s működési frekvenciával bír. 

Számos magas szintű funkciót el tud látni, gazdag analóg és digitális perifériakészlettel 
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rendelkezik: akár 80 gyors I/O port, 16 leképezhető megszakítás, 4-16MHz-es belső órajel 

oszcillátor, számlálók, PWM vezérlő, soros kommunikáció, I
2
C, USB, USART kommunikációs 

interfész rendszerek biztosítottak hozzá. Gyors és nagy teljesítményű, mindemellett alacsony az 

áramfelvétele. A vezérlőre való programfejlesztés jól dokumentált, az interneten és az ST 

honlapján részletes leírások és ingyenes oktatóanyagok is elérhetők. Tokozásnak 48 kivezetéssel 

rendelkező LQFP tokot választottam, mert az kézi forrasztás-technológiával is jól szerelhető. 

A kiválasztott STM32 processzor nagy előnye, hogy beépített bootloaderrel rendelkezik. A 

bootloader egy külön belső ROM memóriában, ún. rendszer memóriában tárolt, az ST által 

gyárilag elkészített és feltöltött program. Feladata a Flash programmemória tartalmának 

frissítése, azaz a felhasználó által valamely soros periférián USB-n vagy UART-on keresztül 

küldött programkódnak a fogadása, ellenőrzése és blokkonként a Flash-be történő írása. 

Két pin, a BOOT0 és a BOOT1 állításával adható meg a processzornak, hogy bekapcsolásakor 

hol keresse a kódot, amit először futtatni fog: a Flash memóriában, a rendszer memóriában vagy a 

beágyazott RAM-ban. A 4. ábrán megtekinthetők a bootloader egyes konfigurálási módjai. 

 

4. Ábra: Az STM32 processzor bootloader lábainak konfigurálási módjai. A processzor Flash memóriájának 

frissítéséhez a beépített boorloader használható fel, melyet egy hardveresen hozzáadott nyomógombbal tettem 

aktiválhatóvá, Ennek a segítségével a UART-on küldött programkód fogadása, ellenőrzése és blokkonként a 

Flash memóriába írása válik lehetővé. 

  

Az pin-ek átállítását hardveresen egy nyomógomb bekötéssel biztosítottam. A nyomógomb 

lenyomására a bootloader működésbe lép és a beágyazott soros interfészen küldött programkódot 

a Flash memóriába írja. A nyomógomb elengedését és reset-et követően a legközelebbi indításkor 

már az új program fut. A bootloader működéséről és alkalmazásának módjáról az ST által 

biztosított tájékoztató adatlap adott számomra felvilágosítást. (9) 
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2.1.2. Mágneses enkóder 

A micromouse robot által megtett utat és a robot helyzetét a verseny során érzékelni és tárolni 

kell, hogy a labirintus feltérképezését végre tudja hajtani. Az egyik jól alkalmazható 

helymeghatározási módszer az odometria, amellyel szögelfordulás-érzékelő szenzorokkal 

becsülhető meg a pozícióban keletkezett változás, ha ismerjük a szükséges geometriai 

paramétereket, mint például a kerekek átmérőjét és egymástól lévő távolságukat. A kerekek 

csúszása miatt (pl. elfordulásnál) a számításban pontatlanságok adódhatnak, így az odometria 

önmagában nem lenne alkalmas a robot navigációjának biztosítására, hibák keletkeznének, 

melyek összeadódva később teljes pozícióvesztést okoznának. Viszont más szenzorokkal együtt 

alkalmazva az egyes szenzorok által mért értékek megfelelő szenzorfúzióval összevethetők és így 

ellenőrzésre felhasználhatók, azaz a hibák kompenzálhatókká válnak. A gondmentes tájékozódás 

eléréséért és az odometria megtámogatására egy gyorsulásszenzor-giroszkóp integrált eszköz és 

reflektív módon működő, távolság mérésre használt LED-fototranzisztor párok kerültek még a 

robotra, a térbeli haladás és a falak érzékelésére. 

 

5. Ábra: Mágneses enkóderek és a hozzájuk szükséges mágnesek beépítése. 

A különböző optikai elven működő enkódereknek nagy méretük, bonyolultságuk és a méretükhöz 

képest alacsony felbontásuk miatt a tervezés során nem bizonyultak alkalmasnak, ezért más 

megoldás után kezdtem kutatni, így találtam rá és merült fel a mágneses enkóderek 

alkalmazásának gondolata. (10) Az interneten fellelhető micromouse robotokat tanulmányozva 
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megerősödtem elhatározásomban, felfedeztem, hogy már más robotok esetében is sikerrel 

alkalmazták az ilyen típusú jeladókat. 

Micromouse robotom odometriáját mágneses enkóderekkel valósítottam meg, melyeket egy-egy 

beforrasztott nyák lapon rögzítettem. A robot kerekeinek tengelyei végére egy-egy 6mm átmérőjű 

mágnes került, ahogy azt a 5. ábra bemutatja. A mágnesek forgástengelye az enkóder IC-k 

középpontjaival pontosan egy vonalba esnek, mert csak így lesz korrekt az enkóderek által 

visszaadott jel. A mágneses enkóderek érzékelik a kerekek tengelyével együtt forgó mágneses 

terek rotációját, és inkrementálisan mérik a szögelfordulásukat. A Hall-effektet felhasználva 

működnek. (11) 

Amíg a kerekek forognak, az enkóderek impulzusokat küldenek a mágnesek elfordulásáról a 

mikrokontroller egy-egy számláló bemenetére, ahol a mért értékek és a kerekek kerületének 

ismeretében számítható a robot által megtett távolság. Az enkódereket tartó beforrasztott 

nyákokat úgy terveztem meg, hogy a hegesztési pontokon az áram át tud lépni a vázat-képző 

nyák lapon kialakított megfelelő lábakra, így az enkóderek hozzákapcsolódnak az alap 

áramkörhöz. A huzalozásukat a 6. ábra mutatja. 

 

6. Ábra: Az enkódereket tartó nyák-lapka huzalozása. Ezek a lapok hozzá lesznek forrasztva a vázat-képző 

nyákhoz. 

 

Az AustriaMicrosystems kínálatában fellelhető AS5040 mozgásérzékelő integrált áramkör 

keltette fel a figyelmem, és végül ezt választottam a robothoz. (12) Ez egy 10 bites forgó pozíció 

jeladó állítható felbontással, akár 2
10

=1024 pozíciót képes mérni egy körülfordulás alatt. 

Mágneses elven alapul, abszolút és inkrementális szögelfordulás mérésére használható. 

Kontaktmentesen működik, az IC alatt vagy felett elhelyezett 2 pólusú mágnes forgását érzékeli. 
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A felbontás, a pólus párok száma és a nulla pozíció programkódban konfigurálható. SSI szinkron 

soros digitális kimenettel rendelkezik, PWM jelet is tud szolgáltatni. A jellemző gyengébb külső 

mágneses szórt mezők hatása ellen érzéketlen, ezért a kalibrálására nincs szükség.  

2.1.3. Infravörös LED-ek és foto-tranzisztorok 

A labirintusban való biztonságos közlekedés érdekében a micromouse robotnak érzékelnie kell a 

falak helyzetét és a tőlük való távolságot. A legegyszerűbb erre használható költséghatékony 

szenzorok reflektív típusúak, amelyekkel a távolság számítása a falról visszavert fény 

mennyiségének mérése alapján lehetséges. Habár több tényező befolyásolja a mérést, például a 

fal és a szenzorpár által bezárt szög, a fal fényvisszaverő képessége, színe, és az emitter/detektor 

geometriája, mégis egy jól alkalmazható megoldás LED-ek és optikai szenzorok, ún. foto-

tranzisztorok alkalmazása a feladatra. (13) 

A robotomba beépített infravörös LED típusú, nagy sugárzási intenzitással és optikai 

teljesítménnyel rendelkezik, csúcs-hullámhossza 940nm. Sugárzási kúpszöge szöge csak 3°, ami 

kellően hegyes, hogy közel pontszerűen sugározzon a közeli falra, és kevés legyen a szórt 

reflexió, így a távolsággal arányosabb mértékű verődik vissza a szenzorra. Hozzá egy szilícium 

TEFT4300-as NPN foto-tranzisztort választottam, magas sugárzási érzékenységgel, látható 

fényt blokkoló szűrővel, a diódához illően szintén 940nm-es csúcs-hullámhosszal, az 

érzékenységi kúpszöge 30°. 

Az infravörös LED-ek és a foto-tranzisztorok kiválasztásánál egyeztetni kellett, hogy a LED által 

kibocsátott fény csúcs-hullámhossza megegyezzen azzal a hullámhosszal, amire a detektor a 

legérzékenyebb, amit legjobban felismer, habár pár nanométer eltérés belefér. A kiválasztott 

VSLY5940 infravörös LED és TEFT4300 foto-tranzisztor párosításnál mindkét alkatrész a 

940nm csúcs-hullámhosszra érzékeny, ezért kompatibilisek egymással. 940 nm viszonylag távol 

esik a látható fény tartományától, így könnyebben elkülöníthető a LED fénye a természetes 

fénytől a szenzor számára. Mindazonáltal, a programozáskor tekintetbe kell majd venni a pálya 

felett elhelyezkedő világító berendezés fényét, az robot elindulása előtt automatikus kalibrációt 

kell készíteni, hogy a szenzorok kompenzálni tudják a külső fényhatásokat. Tehát a foto-

tranzisztorral be kell majd olvasni egy értéket a LED bekapcsolása előtt, úgy, hogy a LED már 
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világít, így megismerhető a minimum és a maximum érték, tehát a környezet fénye 

kompenzálható. 

2.1.4. MPU6050 integrált gyorsulásszenzor és giroszkóp  

A micromouse robot mozgás-szabályozásához giroszkópot és gyorsulásszenzort használtam, 

hogy a robot az elfordulásokat, illetve az egyenes szakaszokon való haladást is megfelelően, 

pontosan hajtsa végre. A gyorsulásszenzor transzlációs mozgás, a giroszkóp pedig a rotációs 

mozgás szabályzásában ad visszajelzést. A gyorsulásszenzor felhasználható az előrehaladás 

sebességének mérésére, amit az enkóder megtámogatására használhatnánk az előre irányban 

megtett távolság számolásánál, ha az enkóder alacsony felbontással rendelkezne. Azonban mivel 

a kiválasztott mágneses enkóder kellően magas és pontos felbontással rendelkezik, ezért erre a 

funkcióra nincs okvetlenül szükség, elég lenne a giroszkóp is a mozgás szabályozásához. A 

kiválasztott MPU chip viszont kis helyen integrálja a két funkciót, ezért mindkettőt 

felhasználhatjuk, egymás megtámogatására, hely vagy erőforrás veszteség nélkül. 

A kiválasztott MPU6050 szenzor egy integrált mozgásérzékelő eszköz, ami egy 3 tengelyű 

giroszkóp, egy 3 tengelyű gyorsulásszenzor és egy digitális mozgás processzor funkcióit egyesíti 

egy apró 24 kivezetéses QFN tokban. (13) A szenzorok kalibrálását futás alatt elvégzi egy 

beépített firmware, ezáltal az egyes elkülönülő eszközök kiválasztásának, minősítésének és 

rendszerszintű integrálásának komplex feladatát megspórolja nekünk a gyártó, garantálva az 

optimális működést. Három-három 16 bites A/D konverter (ADC) található benne a 

gyorsulásszenzor és a giroszkóp jeleinek digitalizálására. Egy on-chip 1024 bájtos FIFO puffer 

biztosítja rendszer csökkentett energiafogyasztását. Az MPU integrált eszköz kommunikációja a 

mikrovezérlővel I
2
C szinkron soros periférián keresztül támogatott. 

A szenzort a 7. ábrán látható módon kötöttem be az áramkör kapcsolási rajzán, az adatlapi 

ajánlásokat követve. A SDA és az SDM a mikrokontroller megfelelő lábaihoz, míg az INT egy 

egyszerű megszakítás-lábhoz csatlakozik. 
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7. Ábra: A gyorsulásszenzor-giroszkóp integrált mozgásérzékelőszenzor kapcsolási rajza 

A beépítés szempontjából kiemelendő, hogy az eszközt a nyomtatott áramkörön pontosan a robot 

hosszirányú tengelyére, középre helyeztem el, a súlypont közelében. Az IC mechanikai 

feszültségekre érzékeny, a nem megfelelő beszerelés a gyári kalibráció teljes elállítódását 

okozhatja, aminek a kompenzálása, újra-kalibrálása nehézséges. Ezért a nyákon az IC körül 

igyekeztem egy 3-5 mm-es helyet szabadon hagyni, hogy a környezetből származó elektronikus 

zavarok és mechanikai feszültségek minimális szintre csökkenjenek, és ne zavarják a 

gyorsulásszenzor-giroszkóp integrált mozgásérzékelő eszköz működését. 

2.1.5. Motorok és motordriver IC 

A kerekek meghajtását egy-egy DC mikromotor végzi, melyek 0.8V-os feszültséggel 

működtethetőek. A vezérlést egy DRV8836 integrált motor meghajtó IC valósítja meg, amely 

két H-hidat tartalmaz, ezért mindkét motor meghajtását ki tudja vitelezni. A mikrokontroller 

PWM és irány jelekkel tudja célszerűen vezérelni a driver IC-t, ezért a két módja körül a 
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PHASE/ENABLE módot kell beállítani, mert ez lehetővé teszi az egyszerű impulzus szélesség 

moduláció alkalmazását, azaz a motorok egyetlen PWM jellel, és egy külön irányt meghatározó 

jellel való vezérlését. (15) A motor meghajtó integrált áramkör használatával helyet takarítottam 

meg a layouton, mert nem kellett diszkrét elemekből egy hasonló funkciót megvalósító áramkört 

összeállítanom. 

 

8. Ábra: A motorok és a fogaskerekek pozícionálása, rögzítése 

A motorok elhelyezése és rögzítése a 8. ábrán látható. Négy-négy elektronikusan nem bekötött 

ellenállás, kettő-kettő pozícionáló furat és egy-egy 3D nyomtatott alkatrész szolgál erre a célra. 

2.1.6. Zümmer 

A micromouse funkcióját tekintve nem lett volna létfontosságú, de mivel maradt még egy kis 

hely a nyomtatott áramkörön, elhelyeztem egy zümmert (angolul buzzer) is a roboton. Ez 

diagnosztikai célokra használható.  

2.1.7. Akkumulátor, akkumulátor-töltő áramkör, feszültség-stabilizáció 

A robot tápforrása egy 3.7 V-os Li-ion akkumulátor, melyet úgy kapcsoltam be az áramkörbe, 

hogy USB-n keresztül tölthető legyen. A töltő áramkör a 9. ábrán látható. Az USB portról való 

töltéshez az akkumulátor védelme és biztonságos feltöltése miatt be kellett építenem egy 

töltésvezérlő kontroller. Az MCP73832 töltésvezérlő IC a töltőáram szabályozását végzi egy 

algoritmussal, feladata, hogy a töltéshez szükséges áramot a környezeti hatások kompenzálásával 
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mindig optimális értéken tartsa, folyamatosan megfelelve a töltési követelményeknek, lehetővé 

téve ezzel az akkumulátor hosszú élettartamát. (16) 

 

9. Ábra: Akkumulátortöltő áramkör kapcsolási rajza. Lehetővé teszi a Li-ion akkumulátor az USB 5V-járól 

való feltöltését. Az MCP integrált töltésvezérlő végzi a töltőáram szabályozását, ezáltal biztosított az 

akkumulátor hosszú élettartama. 

 

Alapesetben, tehát ha az USB nincs csatlakoztatva, akkor a Q2 tranzisztor nyitva van, ezért az 

akkumulátorról működik a micromouse-áramkör. Azonban ha az USB csatlakoztatva van, akkor 

a Q2 tranzisztor lezár és az USB által biztosított 5V lép a rendszer-táp szerepébe az akkumulátor 

helyett, eközben az akkumulátor pedig a töltésvezérlő által töltődni kezd. Az R8-as ellenállással 

állítható be a töltőáram értéke. A Q1 tranzisztor a túlzott lemerülés és a tönkremenetel elkerülése 

miatt került az áramkörbe, illetve ezért van fontos szerepe. Ha az akku feszültsége túl alacsony, 

azaz túl van merítve, akkor a töltő nem érzékeli és nem tudja tölteni. Viszont ebben az esetben a 

Q1 tranzisztor kinyit, és azonnal 5V-ot kapcsol az akkumulátorra, ami által az akkumulátor 

kapocsfeszültsége annyira megemelődik, hogy a töltésvezérlő már érzékeli és nem érzi hibásnak, 

tehát meg tudja kezdeni a töltését. 

Az általam használt STM32-es mikrokontroller a 2V ≤ VDD ≤ 3.6V -os feszültségtartományban 

működtethető, és érzékeny a tápfeszültség változásokra, esetemben az egyes VDD lábak 

feszültsége között az adatlap szerint maximum 50mV eltérés engedélyezett. 
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A mikrokontrollernek stabil, az engedélyezett tartományon belüli tápfeszültségre van szüksége, 

ezért tápját nem közvetlenül az akkumulátor feszültségéről biztosítottam, hanem 

feszültségstabilizáló IC-ken keresztül. Erre a célra SOT23 tokozású AP7333-33SAG-7 típusú fix 

kimeneti feszültséget adó, lineáris feszültségszabályozó IC-t választottam. Ez az alkatrész 

alacsony feszültségesése és nyugalmi árama miatt megfelelő kisteljesítményű alkalmazásokra, 

például akkumulátoros készülékekhez. Beépített diódákat tartalmaz, így az áram visszafelé 

folyása esetére gyárilag védett. (17) 

A mikrokontroller analóg és digitális táppal is rendelkezik, ezért két feszültségstabilizáló IC-t 

kellett alkalmaznom, az egyiket az STM32 analóg (AVcc), a másik pedig a digitális (LVcc) 

feszültségének előállítására, stabilizálására használom. Az kapcsolási rajzon az akkumulátor által 

adott feszültséget Vbat-tal, a feszültségstabilizáló IC-k által szolgáltatott feszültségeket AVcc 

(mint analóg táp) és LVcc (mint logikai táp) megnevezésekkel jelöltem. A feszültség 

stabilizátorok az akkumulátortól kapott feszültséget stabilan 3,3 Voltra transzformálják, illetve 

védik a mikrokontrollert a Li-ion akkumulátor feszültségének (Vbat) változása és a 

feszültségstabilizáló IC-k belső körén kívül eső alkatrészek által okozott feszültségszintbeli 

zavaroktól, tehát egy stabil potenciált képeznek az STM32-esnek és az LVcc-re csatlakoztatott 

alkatrészeknek, elszigetelik őket a külső feszültségváltozásoktól. 

A kefés DC motorok és a zümmer működése zajokkal jár, illetve relatív nagyobb 

teljesítményfelvétellel bírnak, mint a többi alkatrész. Ha azonos tápra lennének kötve a 

mikrokontrollerrel, jelentős zavarokat okoznának annak működésében, annyira, hogy az 

valószínűleg nem is üzemelne. 

A másik szempont, amiért a motorok és a zümmer az akkumulátor tápjára kerültek, hogy így 

tápfeszültségük nagyobb, nincs lekorlátozva az LDO-k által 3,3Voltra. Nagyobb tápfeszültség 

esetén gyorsabb motorforgás és hangosabb „zümmögés” érhető el. 

2.2. Kommunikáció 

A micromouse robot processzorának programozása több féle módon is lehetséges, ehhez ki 

kellett építenem a szükséges kommunikációs interfészeket. A JTAG, UART és USB portokat 

választottam erre a célra. A JTAG alapszintű rendszerfunkciók beállítását is engedélyezi, míg az 

UART, USB a programmemóriában enged fejleszteni és módosítani. 
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2.2.1. JTAG 

A mai modern beágyazott processzorok, köztük az STM32-es processzorok is implementálják a 

JTAG portot, ami egy széles körben használt fejlesztői interfész. Alkalmazható a nyák, az 

eszközök, a beágyazott rendszer tesztelésére, diagnosztikájára, a hibák azonosítására. 

Közvetlenül a fejlesztés alatt biztosítja a programléptetést és töréspontok használatát, és pl. 

változók kiolvasását. A JTAG alapú debugging már a kezdeti rendszerinduláskor elérhető, tehát 

minden egyéb szoftver futása előtt, így fontos szerepet tölt be, a processzor felprogramozását 

teszi lehetővé. 

2.2.2. UART 

A UART univerzális adó-vevő szinkron és aszinkron adatátvitelt tesz lehetővé a mikrokontroller 

erre a célra kialakított soros portjain keresztül. Az adatok formátuma és az átviteli sebesség 

konfigurálható. A processzorral való kommunikációra használható, valamilyen szinten 

redundáns, mert a JTAG és USB portokon minden felprogramozási feladat elvégezhető, azonban 

mivel egy gyakran alkalmazott kommunikációs interfész, ezért rátettem a robot nyomtatott 

áramkörére. 

2.2.3. USB 

Az USB, azaz univerzális soros busz kiépítése mellett egyszerű hozzáférhetősége miatt 

döntöttem, illetve az akkumulátor töltése is ezen keresztül lett megvalósítva. Ezt az interfész 

közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatható, a mai operációs rendszerek által plug&play 

támogatott, így nem kell hozzá drága programozó egység vásárlása. 

2.3. Áramkörtervezés Altium Designer-ben 

A robot áramkörének kapcsolási rajzát és a nyomtatott, huzalozott áramkört Altium Designer 10 

programban terveztem meg. Ez egy jól kezelhető, komplex elektronikai tervező program, 

nyomtatott áramkör, FPGA és beágyazott szoftverek tervezésére. Számomra különlegesség volt, 

hogy a programban a tokozásokra step formátumú 3D modell is illeszthető - a nyák megtervezése 

után a program így előállítja és lehetőséget nyújt a tervezett áramkör teljes 3D modelljének 

megtekintésére. 
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10. Ábra: A megtervezett nyák, az Altium Designer program 3D nézetében. A program egyik látványos 

opciója, hogy 3D nézetben is előállítja a tervezett nyákot. Ehhez az egyes tokozások elkészítésekor step 

formátumban be kellett illesztenem a részalkatrészek 3D modelljeit. 

 

A megtervezett nyomtatott áramkör Altium Designer programban generált 3D modellje a 10. 

ábrán megtekinthető. A programmal való munka gyors és egyszerű, komplett alkatrész 

könyvtárak érhetők el, támogatott formátumban. Azon alkatrészek tokozásait, amelyek nem 

voltak hozzáférhetők, manuálisan vittem be. Hasznomra volt még továbbá, hogy a programból 

közvetlenül biztosított a darabjegyzék és a gerber fájlok exportálása, amik a gyártatáshoz 

nélkülözhetetlenek. 
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2.4. Kapcsolási rajz, huzalozás 

A kapcsolási rajz a mellékletben megtalálható. Az alkatrészek bekötését az egyes adatlapok 

ajánlásai alapján végeztem el. A rajzon található kapacitások és ellenállások értékének pontos 

beállítása prototípus nyák gyártatása után vált lehetségessé. A kapacitások mellett e célból az 

esetek nagy részében, ahol tudtam, hagytam ki helyet a nyákon, hogy utólagosan is lehessen 

kapacitást ráforrasztani, az optimális érték teszteléssel való megtalálásához. 

A kapcsolási rajz megtervezése után a nyomtatott áramkör huzalozásához láttam hozzá. Ez egy 

összetett és aprólékos feladat, amelynél bizonyos ökölszabályok betartására oda kell figyelni az 

eszköz későbbi megfelelő és problémamentes működése érdekében. A behuzalozott nyomtatott 

áramkör a 11. ábrán megtekinthető. 

 

11. Ábra: Kép a behuzalozott, elkészült nyomtatott áramkörről. 
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Az ideális esetben a huzalok mentén nem esne feszültség, akármekkora áram szállítódna is a 

vezetékben. A valóságos vezetékek viszont mindig rendelkeznek valamekkora impedanciával, 

ebből következően feszültség is esik rajtuk. Ezt a hatást úgy lehet csökkenteni, hogy a vezetékek 

hosszát lehetőség szerint a minimumon kell tartani, törekedni kell az állandó vastagság 

fenntartására, illetve ha a huzalozáskor irányt kell változtatni a vezetékkel, egy 90°-os törés 

helyett két 45°-os törést kell alkalmazni. 

A föld és a táp hálózat bekötésének módja is kiemelt fontosságú a későbbi működés 

szempontjából. A föld áramkör vezetékei ideális esetben ekvipotenciálisak, tehát mindenhol 

azonos feszültséggel bírnak, ami nem függ az átfolyó áram nagyságától. A valóságban azonban 

mivel a vezetékeknek impedanciája van, ezért ha az áram változik, szükségszerűen változik a 

rajtuk eső feszültség is, tehát más potenciálra kerülhetnek. Ez zajokat okoz a beágyazott 

rendszerben és hatással van minden komponens működésére, mert azok a föld és táp hálózaton 

megosztoznak és e hálózatokon keresztül kapcsolatban vannak és hatnak egymásra. Ezért a föld 

fóliát érdemes olyan nagyra készíteni, amekkorára csak lehet, úgy, hogy minden olyan területet 

lefedjen, ahol vezetékek nem futnak. Többrétegű nyák esetében éppen ezért érdemes és bevett 

gyakorlat a nyák egy rétegét teljesen a föld fóliának szentelni. Ez megkönnyíti a tervezési 

folyamatot, mert így egy galvanizált furattal, úgynevezett vián keresztül a vezetékeket tartalmazó 

fóliáról azonnal ráköthetjük az alkatrész föld lábát a földpotenciálra. Ezzel elkerülhető, hogy a 

földnek is külön kelljen a vezetékeket huzalozni, minimálisra csökkenthető az alkatrész és a föld 

közötti vezeték hossza, és biztosítható, hogy az alkatrészek föld pontja mindenhol azonos 

potenciálon lesz. 

A kétrétegű nyák tervezése során úgy becsültem, hogy minden alkatrészt el tudok majd helyezni, 

elegendő hely fog rendelkezésemre állni a huzalozásra, ezért az említett előnyöket szem előtt 

tartva a két réteg közül az egyiket, a teljes alsó réteget földfóliának állítottam be. Igyekeztem az 

alkatrészek többségét a felső rétegen behuzalozni, és csak a földpotenciál vezetékeivel egy-egy 

furattal, ún. viával áttérni az alsó rétegre. Néhány esetben más hálózatok vezetékeit is át kellett 

vezetnem az alsó fóliára, hogy keresztezzek vezetékeket a felső rétegen. Ezekben az esetekben 

arra törekedtem, hogy minél jobban megőrizzem a földfólia egységét és kevésbé vágjam azt szét, 

ugyanis így eltérő potenciállal bíró részek alakulhattak volna ki, ami az említett módon zavarokat 

okozhat. 
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A táp bekötésénél csillagtopológiát követtem, azért, hogy minimalizáljam az eltérő potenciálú 

vezetékek kialakulásának esélyét. Mivel a nyák csak kétrétegű, és egy réteget a földnek, egyet 

pedig a többi hálózatnak szenteltem, ezért nem volt lehetőségem a táp számára egy teljes réteget 

elkülöníteni, mint a föld esetében. Viszont csillag topológiát használva a legkisebbre 

csökkenthető a vezetékek hossza és így az ebből fakadó zajok is. 

A nagyfrekvenciás zajok szűrésére mind a mikrokontroller, mind a többi alkatrész esetében 

kapacitásokat alkalmaztam, melyeket az integrált áramkörök táp kivezetéseinek közvetlen 

közelében kell elhelyezni, úgy, hogy a táp és a föld lábakat összekössék. 
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IV. EREDMÉNYEK 

A versenyszabályzat és az anyagi lehetőségek szoros peremfeltételeket eredményeztek a tervezés 

minden lépésére. A kezdetben előírt specifikációknak sikerült eleget tenni.  

A robot belefér a versenyszabályzatban rögzített méretek közé, befoglaló mérete 54x68mm, 

tömege a felhasznált forraszanyag függvényében csupán 18 gramm körüli. A rendkívül szűk 

méretkorlátozásokat a gondosan kivitelezett alkatrészválasztás, mechanikai paraméterek jó 

becslése és elektronika szempontból a nyák gondos huzalozásának köszönhetően sikerült 

betartani.  

A robot diákcsapatok versenyeszközeként funkcionál, így fontos volt, hogy költséghatékonyan 

tudjuk –főként a tanszék rendelkezésére álló technológiai eszközeivel - gyártatni. A kis szériában 

való gyártás kritériumának megfelelt a robot. A nyomtatott áramkör és a 3D nyomtatással 

gyártható motorrögzítő alkatrész gyorsan, kis ráfordítással elkészíttethető, a nyák felső része 

célszerűen inkább automata SMT technológiával szerelhető, az alján elhelyezett kapacitások 

pedig kézi forrasztás-technikával is egyszerűen rögzíthetők. A nyáklap alján csak néhány, a 

zavarszűrés szerepét betöltő puffer-kapacitás került elhelyezésre, minden egyéb alkatrész a 

nyáklap felső oldalán kapott helyet. 

A mikrokontroller alapú beágyazott rendszerek programozó és fejlesztő interfésze az esetek 

többségében JTAG vagy más egyedi protokollal rendelkező soros - esetleg párhuzamos - 

interfész, amelyekhez a gyári fejlesztőeszközök meglehetősen drágák. Egy diákverseny esetében 

kényes pont és szem előtt tartandó az anyagi kiadások minimalizálása. A költséges JTAG 

programozók nagyobb számú, csapatonkénti megvásárlását elkerülendő, beépítettem egy UART 

és egy low-speed USB interfészt is, amelyhez a védő áramkör megtervezése külön ráfordítást 

igényelt. Az USB interfész beépítése költséghatékonnyá teszi a programozást, továbbá a 

használata is rendkívül egyszerű. A diákok a Micromouse robot szoftver-fejlesztését egyetlen - 

telefon töltésére is használt - Micro-USB kábellel közvetlenül számítógépükhöz csatlakoztatva 

végezhetik, miközben a beépített töltőelektronika az USB buszfeszültségéről tölti a lítium-ion 

akkumulátort is. A kiválasztott STM32 mikrokontroller gyárilag beépített bootloader-rel 
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rendelkezik, ezért előkészületek nélkül, már a beépítés után USB-n és UART-on keresztül is 

programozható, tehát az első élesztéshez sem szükséges a költséges JTAG programozó.  

Kihívást jelentett még az akkumulátor töltésének biztonságos megoldása, ugyanis ha egyszer az 

akkumulátor túlmerül, vagy nem megfelelően kerül feltöltésre, az hamar a meghibásodását 

okozhatja, ami szélsőséges esetben tüzet is okozhat. Ennek érdekében beépítettem egy 

akkumulátor-töltésvezérlő áramkört, amelyben eleve megvalósítottam, hogy az akkumulátor 

védve legyen a túlmerítéstől. Az alkalmazott töltésvezérlő IC gondoskodik a töltőáram 

vezérléséről, így biztosítva hosszú élettartamot az akkumulátornak. 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

A projekt elkészítése során számos új ismeretet szereztem, sokat tanultam. A robot fejlesztésében 

további lehetőségek rejlenek, a teljes működéséhez szoftveresen implementálni szükséges az 

alapfunkciókat, a szenzorok és működtetők beüzemelését, illetve ez után el lehet kezdeni 

foglalkozni az intelligencia, azaz a feltérképező és az útvonal optimalizáló algoritmusokkal – bár 

ez már a versenyző diákok feladata lesz majd. A téma további kidolgozását szeretném 

szakdolgozat keretei közt folytatni, és emellett 2015 nyarán indulok a tanszéki Micromouse 

versenyen saját robot kategóriában. Tehát a robot teljes beágyazott szoftverét is, a hardver-közeli 

programozástól, a felsőszintű mesterséges intelligencia implementálásáig szeretném önállóan 

elvégezni. 
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MELLÉKLETEK 

A tervezett áramkör kapcsolási rajza. 

 

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

DSP: Digital Signal Processor 

LDO: Linear Voltage Regulator 

MCU: Microcontroller Unit 
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