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výzkum, vývoj, vzdělávání

sí.na.tom,.jak.dlouho.je.v.daném.cyklu.za-
pnut.(připojen.k.napětí)..Čím.delší.je.časový.
úsek. cyklu,. kdy. je. motor. připojen. k. napě-
tí,. tím. větší. je. jeho. výkon..Výkon. a. s. ním.
související.rychlost.tedy.závisejí.na.poměru.
mezi.dobami.zapnutí.a.vypnutí..Tento.poměr.
se.nazývá.střída..Cyklus,.během.kterého.se.
vystřídají.oba. stavy,. se.nazývá.perioda.. Je-
li.požadováno,.aby.výkon.motoru.byl.25.%,.
střída.signálu.PWM.bude.1.:.3..Znamená.to,.

že. aktivní. stav. (zapnutí,. on). trvá. jednu. ča-
sovou.jednotku.a.pasivní.stav.(vypnutí,.off).
trvá. zbylé. tři. časové. jednotky. z. celkových.
čtyř.(obr. 6)..Pro.to,.aby.byl.výkon.motoru.
100%,.a.tedy.bylo.dosaženo.maximální.rych-
losti,.musí.být.střída.1.:.0.–.aktivní.stav.trvá.
po.celou.dobu.periody,.motor.je.trvale.zapnut..
Vnitřní.řídicí.jednotka.přepíná.mezi.stavy.on.
a.off. velmi. rychle. (perioda. je.v. jednotkách.
milisekund),. a. tak. se. motor. zdánlivě. otáčí..
spojitě.
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pojení.kabelu. rozhraní.USB,.který. je.svým.
druhým. koncem. připojen. k. počítači..Takto.
lze.přenášet.programy.z.počítače.do.robotu.
nebo.na.opak.nahrát.data.z.robotu.do.počíta-
če..Ke.stejnému.účelu.je.možné.využít.i.bez-
drátovou. komunikaci. prostřednic-
tvím.rozhraní.Bluetooth..Při.připo-
jení.k.počítači.je.řídicí.kostka.vždy.
v. modu. slave,. ale. při. komunikaci.
s. dalšími. řídicími. kostkami. může.
jedna. z. kostek. také. komunikovat.
v.modu.master,.zatímco.ostatní.při-
pojené. kostky. komunikují. v. módu.
slave..Ke.každé.řídicí.kostce.komu-
nikující.v.modu.master.lze.připojit.
až.čtyři.kostky.v.modu.slave..Kaž-
dá.kostka.má.v.protokolu.Bluetooth.
přiřazeno.své.unikátní.jméno,.které.
se. zobrazuje. na. prvním. řádku. dis-
pleje..Na.spodní.straně.kostky.jsou.
čtyři.vstupní.porty,.které.jsou.ozna-
čeny.číslicemi.1,.2,.3,.4.a.jsou.urče-
ny.pro.zapojení.senzorů.

Řídicí. kostka.NXT.má.na. čelní.
straně.monochromatický.displej.LCD.
s. rozlišením. 100. ×. 64. obrazových.
bodů. (pixel)..Na.displeji. lze.zobra-
zovat. text. nebo. jednoduché. obráz-
ky..Pod.displejem.jsou.čtyři.tlačítka..
Oranžové.tlačítko.je.určeno.k.zapíná-
ní,.k.potvrzování.volby.v.menu.řídicí.
kostky.a.ke.spouštění.programů..Pod.
ním.se.nachází.tmavě.šedé.tlačítko,.
kterým.je.možné.smazat.soubor.nebo.
se.v.menu.vrátit.o.krok.zpět..Dvojice.
světle.šedých.šipek.je.určena.pro.po-
hyb.vlevo.a.vpravo.v.menu..Na.zadní.
straně.kostky.je.prostor.pro.napáje-
cí.baterie.–.buď.pro.šest.článků.AA,.
nebo.pro.dobíjecí. lithiovou.baterii..
Řídicí.kostka.NXT.může.vyluzovat.
různé.zvuky.prostřednictvím.repro-
duktoru,. který. je. umístěn. na. jejím.
pravém.boku.

 Servomotory NXT a jejich řízení

Otočná.část.servomotoru.(obr. 5).se.může.
pohybovat.rychle,.ale.i.velmi.pomalu,.což.je.
umožněno.převodem.se.soustavou.osmi.ozu-
bených.koleček..Pro.přesné.ovládání.pohybu.
je.v.každém.motoru.zabudován.rotační.sní-
mač.polohy..Ve.vnitřní.struktuře.servomoto-
ru.(obr. 5.dole).si.lze.všimnout,.že.snímač.je.
umístěn.na.levé.části.oranžového.„bubnu“.–.

motoru.. Snímač. tvoří. černé. kolečko. s. dva-
nácti. štěrbinami.. Z. jedné. strany. kolečka. je.
zdrojem. světla. (čtvercová. krabička. překrý-
vající.kolečko.snímače).generován.světelný.
paprsek,.který.prochází.kolečkem.a.dopadá.

na. fotočlánek. na. jeho. protilehlé. straně.. Při.
otáčení. motoru. se. otáčí. i. kolečko. snímače.
a.fotočlánek.je.střídavě.osvětlován.a.zatmí-
ván.–.je.schopen.přečíst.24.stavů.on/off.při.
jedné.otáčce..K.řízení.rychlosti.servomotorů.
se.používá.pulzní. šířková.modulace. (PWM.
–. Pulse Width  Modulation)..Ve. skutečnos-
ti. je. pomocí. PWM. ovládán. výkon. motoru,.
a.to.v.rozmezí.0.až.100.%..Lze.si.to.jedno-
duše. představit. tak,. že. výkon. motoru. závi-

perioda
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Obr. 6. Příklad signálu s pulzní šířkovou mo-
dulací (PWM) se střídou 1 : 3
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Obr. 5. Interaktivní servomotor NXT – nahoře celkový 
pohled, dole detail vnitřní struktury

Obr. 4. Řídicí kostka NXT – popis
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y   Firma Festo Didactic 
získala americko-kanadskou 
společnost Lab-Volt

Firma.Festo.Didactic,.zabývající.se.vý-
robou. a. dodávkami. zařízení. pro. technic-

ké. vzdělávání. se. zaměřením. na. výukové.
systémy.a.školicí. služby,.sídlící.v.Němec-
ku,.získala.americko-kanadskou.společnost.
Lab-Volt,. která. se. specializuje. na. zařízení.
pro.technické.školení.a.soustavné.vzdělávání.
v.oblastech.elektroniky,.elektroinženýrství,.
strojírenství.a.telekomunikací..Tato.akvizi-

ce.zákazníkům.obou.společností.zajistí.ce-
losvětovou.dostupnost.mnohem.širšího.sor-
timentu.produktů.a.služeb.z.jednoho.zdroje..
V.souladu.se.společnou.strategií.tvorby.sor-
timentu.a.značky.bude.sortiment.společností.
Lab-Volt.a.Festo.Didactic.sloučen.do.jedné.
společné.nabídky.. (ed)


