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A fényképezőgép többi beállításait érdemes mind kikapcsolni, gondolok itt az ösz-
szes belső zajszűrési funkcióra (hosszú expozíció zajszűrés, nagy ISO zajcsökkentés), 
csúcsfény-árnyalat elsőbbségre, esetleg ha gépünknek egyéb „trükkjei” vannak, azokat is 
hatástalanítsuk. Asztrotájkép készítésénél gépünket legtöbbször szélsőséges paraméte-
reken használjuk, ahol a beépített automata funkciók fabatkát sem érnek, sőt legtöbb-
ször csak galibát okoznak, mert információ-vesztéssel dolgoznak. Az a célunk, hogy a 
szenzoron megjelenő összes információt maradéktalanul kinyerjük, hogy majd később a 
maximumból gazdálkodhassunk. Ennek érdekében a képkiolvasásnál kizárólag csak a 
RAW formátumot mentjük el legnagyobb felbontásban, a jpg-kiterjesztésű tömöríté-
seknek semmi értelme nincs. 

Általában az asztrotájképpel ismerkedőknek jelentős gondot okoz a a fehéregyen-
súly beállítása, mivel éjszaka nem működik helyesen a gép automata fehéregyensúly al-
goritmusa. Ez a dolog átalakított gépeknél, amilyent én is használok fokozottan érvé-
nyes. A fehéregyensúly kérdése mégis fontos a helyszínen, mégpedig pszichológiai 
okokból: ha sehogyan sem közelít a kijelzőn látott kép valamilyen fajta elvárásunknak, 
elkedvetlenedünk és nem akarjuk folytatni a munkát. Sajnos nekem ezt az akadályt sok-
sok év asztrofotózás után sem sikerült leküzdeni, pedig tudatában vagyok, hogy ez csa-
kis pszichológiai akadály, semmiképpen sem objektív jellegű probléma. Lehet, hogy fur-
csán hangzik: a kijelzőn pillanatnyilag megjelenő eredmény csakis a kompozíció szem-
pontjából kell helyes legyen, a színek egyensúlyát úgyis utólag a számítógépünk mellett 
fogjuk tudni korrigálni kielégítő mértékben. (folytatása következik) 

 

Dr. Münzlinger Attila 
 

 
LEGO robotok 

V. rész 

III.1.12. A színérzékelő programozása 
A színérzékelő mint digitális érzékelő, annak a fénynek a színét vagy erősségét érzé-

keli, amely bejut a szenzor elején elhelyezett kis ablakon. A színérzékelőnek három kü-
lönböző üzemmódja van: színmód (Color Mode), visszavert fényerősség mód (Reflected Light 
Intensity Mode), valamint szórt fényerősség mód (Ambient Light Intensity Mode). 

A színérzékelő vagy egy számot térít vissza, és ekkor a numerikus érték a fény in-
tenzitását jelenti, vagy összehasonlíthatjuk a visszatérítési értéket egy bemeneti értékkel, 
és ekkor logikai Igaz (True) vagy Hamis (False) értéket eredményez. 

Színmódban a színérzékelő hét színt képes megkülönböztetni: fekete, kék, zöld, sárga, 
piros, fehér és barna, ezen felül pedig a nincs színt. 

 

Kód Jelentés 
0 nincs szín

1 fekete 

2 kék 

3 zöld 
 

Kód Jelentés
4 sárga

5 piros

6 fehér

7 barna

15. táblázat: A színérzékelő színmódban 
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A visszavert fényerősség módban a színérzékelő egy piros fényt kibocsátó lámpa vissza-
vert fényének az erősségét méri egy 0-tól (nagyon sötét) 100-ig (nagyon világos) terjedő 
skálán. Robotunk így le tud olvasni például egy színkódolt kártyát. 

A szórt fényerősség mód segítségével a színérzékelő a környezetéből az ablakba jutó fény 
erősségét méri. A használt skála itt is 0-tól (nagyon sötét) 100-ig (nagyon világos) terjed. 
Így a robotunkat be tudjuk programozni például arra, hogy költsön, ha felkel a Nap, 
vagy leálljon, ha kialszik a szobában a fény. 

A színérzékelő mintavételezési gyakorisága 1 kHz. A nagyobb pontosság érdekében, 
a színmód vagy visszavert fényerősség mód esetén úgy építsük meg a robotunkat, hogy 
a színérzékelő a lehető legközelebb kerüljön a vizsgált felülethez, de ahhoz hozzá nem 
érve, merőlegesen tudja „letapogatni” a színt. 

 

 
38. ábra: A színérzékelő visszatérési értékének kiírása 

 

A különböző üzemmódokban a színérzékelő LED-je különböző színű fényt bocsát 
ki. Színmódban zöld, vörös, kék fénnyel „tapogatja le” a szín RGB (vörös, zöld, kék) 
komponenseit, visszavert fényerősség módban vörös fényt bocsát ki, szórt fényerősség 
módban pedig kéket. 

A színérzékelő programozása a színérzékelő blokk (Color senzor) segítségével történik. 
A 37. ábrán látható blokkon az 1-es gomb segítségével a portot választhatjuk ki 

(port selector). Ezen a porton keresztül fog kommunikálni az EV3-tégla az érzékelővel, 
innen olvassa be az adatokat. A port az 1, 2, 3 vagy 4 valamelyike lehet. Alapértelmezett 
portja a 3-as. 

A 2-es gomb segítségével egy legördülő menüből kiválaszthatjuk az érzékelő műkö-
dési módját (mode selector), ez a Measure (mérés), Compare (összehasonlítás), vagy 
Calibrate (finomhangolás) lehet. 

Mérés üzemmódban a blokk a 4-es 
gombon egy numerikus értéket térít visz-
sza. Színmódban ez 0–7 között jelzi az ér-
zékelt színt, visszavert vagy szórt fény-
erősség módban pedig 0–100 között a 
mért fény erősségét. 

 
37. ábra: Színérzékelő 

 
39. ábra: A színérzékelő blokk bemenete az  

összehasonlítás üzemmód színmódjában 
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Összehasonlítás üzemmódban – ha színmódban vagyunk – a blokknak egy bemenete 
és két kimenete lesz. A bemenet (3-as gomb) egy numerikus tömb. Ha az ebben felso-
rolt színek közül eggyel is egyezik az érzékelő által mért szín, akkor az első kimeneten a 
logikai Igaz (True) visszatérési érték jelenik meg, különben a logikai Hamis (False) érték. 
A második kimeneten a felismert szín kódja jelenik meg a 0–7 skálán. 

Visszavert vagy szórt fényerősség módban a blokknak két bemenete és két kimenete 
lesz, pont, mint a 37-es ábrán látható 3-as és 4-es gombok. A két bemenet két numeri-
kus érték. Az első a relációs, összehasonlító műveletek kódja a 16. táblázat szerint, a 
második pedig egy küszöbérték. 

 

Kód Szimbólum Jelentés
0 = Egyenlő

1 ≠ Nem egyenlő

2 > Nagyobb

3 ≥ Nagyobb, vagy egyenlő

4 < Kisebb

5 ≤ Kisebb, vagy egyenlő

16. táblázat: Összehasonlító műveletek kódja 
 

Ha a mért fényerősség a kiválasztott relációban van a megadott küszöbértékkel, akkor az 
első kimeneten a logikai Igaz (True) visszatérési érték jelenik meg, különben a logikai Hamis 
(False) érték. A második kimeneten a mért fényerősség jelenik meg a 0–100 skálán. 

 

3. Feladat 
Egy fehér lapra ragasszunk egy matt feke-

te, valamint egy csillogó kék csíkot például szi-
getelőszalagból.  

A színérzékelő visszavert fényerősség módját 
használva mérjük meg a fényerősséget a fehér la-
pon, a csíkok közelében (az érzékelő fénykúpja fé-
lig a csíkon, félig a papíron legyen), valamint a 
csíkokon. 

A színérzékelőt mindvégig 1 cm magasság-
ban tartsuk a lap fölött! 

A mért értékeket jegyezzük fel! 

 
40. ábra: A színérzékelő visszavert fényerősség 
mérései egy fehér lapra ragasztott matt fekete és 
fényes kék (nem sötétkék, de nem is világoskék) 

szalag esetén 1 cm távolságból 
 

 

 
41. ábra: A 40. ábrán látható méréseket megvalósító egyszerű program 
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Finomhangolás üzemmódban a színérzékelő visszavert fényerősség módjának mini-
mum és/vagy maximum értékét állíthatjuk be, illetve visszatérhetünk az eredeti beállítá-
sokra (Reset). 

Amennyiben megváltoznak a fényviszonyok, például egy sötét szobából kivisszük a 
LEGO robotot a napfényes szabadba, vagy fordítva, vagy plusz égőket gyújtunk fel, ol-
tunk le, jó finomra hangolni a színérzékelőt. Ehhez egy kis programot kell írnunk, 
amely megméri a legsötétebb és a legvilágosabb pontban a fényerősséget, majd ezek 
alapján kalibrálja a szenzort. 

 

4. Feladat 
Írjunk egy programot a színérzékelő finomhangolására! 

 

 
42. ábra: A színérzékelő finomhangolása 

Megjegyzés 
A fényerősség vagy világosság a szemünkbe érkező fényenergia mennyiségét jelenti. A 

mértékegysége: lumen. A fényerősség határozza meg, hogy mennyire megfelelően érzé-
keljük a színeket. Az emberi szem nem érzékeli a 10-6 lumen alatti fényt, a 104 lumen fö-
lötti pedig elvakít. Világosság terén a szemünk mintegy 50 fokozatot tud megkülönböz-
tetni. Sötétben (ha nagyon kicsi a fényerősség) csak fekete–fehéren látunk, nem érzékel-
jük a színeket. 

 

 
43. ábra: Fényerősség 

III.1.13. Az infravörös érzékelő programozása 
A körülöttünk zajló világról öt érzékszervünk által szerzünk tudomást, azonban az 

információk legnagyobb részét, több mint 90%-át, a látás során a szemünktől kapjuk. 
A látás a vizuális információk feldolgozása, amelynek fő célja a tárgyak azonosítása, 

és azok közvetlenül nem észlelhető tulajdonságainak felismerése, illetve a cselekvés ve-
zérlése. 



8 2015-2016/1 
 
 
 

A vizuális információk a fény segítségével terjednek, érik el az emberi szemet, a látás 
receptorát. 

Az ember számára a fény az elektromágneses sugárzásnak az a része, amelyet a szem 
érzékelni képes és amelynek a hatására az agyban képérzet alakul ki. Ez a rész a hullám-
hossztartomány kb. 380 nm–780 nm közötti intervalluma. 

 

 
44. ábra: Elektromágneses hullámok, a fény hullámhossztartománya 

 

Az infravörös sugárzás (Infrared, IR) egy elektromágneses sugárzás, melynek nagyobb 
a hullámhossza, mint a látható fénynek, de kisebb, mint a mikrohullámnak és a rádió-
hullámoknak. Az infra latin eredetű szó, jelentése: alatt. A legnagyobb hullámhosszal 
rendelkező látható szín a vörös. Az infravörös sugárzást 780 nm és 1 mm között értjük. 
Mivel ez már nem látható fény, gyakran alkalmazzák a vezeték nélküli kommunikáció-
ban, pozíciók bemérésére, nyomkövetésre stb. 

A látható fényhez hasonlóan, az infravörös sugarat is el tudják takarni az objektu-
mok, tehát a vételéhez szabad pálya szükséges az adó és a vevő között. Tehát, ha a táv-
irányítóval a infravörös érzékelőt szeretnénk irányítani, vigyázzunk, hogy a távirányító-
nak legyen is rálátása az infravörös érzékelőre, tehát semmilyen tárgy ne állja útját a ki-
bocsátott infravörös fénynyalábnak. A normális szobai fény nem, de a napfény interfe-
renciát okozhat az infravörös fénnyel. 

Az infravörös érzékelő egy olyan digitális szenzor, amely képes észlelni a szilárd tár-
gyakról visszaverődő infravörös fényt, valamint az távirányító által kibocsátott infravö-
rös sugarakat is. 

Az infravörös érzékelőnek három kü-
lönböző üzemmódja van: közelségi mód 
(Proximity Mode), irányjeladó mód (Beacon 
Mode) és távirányító mód (Remote Mode). 

Közelségi módban az infravörös érzéke-
lő a 0–100 skálán (0 nagyon közel, 100 na-
gyon távol) megbecsüli egy tárgy távolságát 
a tárgyról visszaverődő fényhullámok segít-
ségével. Az érzékelő mintegy 70 cm-re lévő 
tárgyakat képes érzékelni, a tárgy méretétől 
és formájától függően. A tárgy színe is fon-
tos, a világos színű tárgyak jobban visszave-
rik az infravörös fényt, mint a sötét színűek. 

A másik két üzemmód megértéséhez 
ismerjük meg először a távirányítót! 

 
45. ábra: A távirányító 

A távirányító, infravörös irányjeladó a LEGO Mindstorms EV3 modell önálló esz-
köze, amelyet tarthatunk kézben, vagy beépíthetjük egy LEGO modellbe. A működésé-
hez két AAA méretű alkáli elemre van szükség. 
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A távirányítónak 4 csatornája, 1 váltógombja, 4 gombja van. A tevékenységet egy 
zöld LED jelzi. A távirányító egy óra inaktivitás után magától kikapcsol. 

Az irányjeladó mód az, amikor a távirányító folyamatos jelt sugároz. Ehhez nyom-
juk meg a 9-es gombot. Ekkor a zöld színű LED kijelző világítani kezd, ez jelzi, hogy az 
eszköz aktív és folyamatosan jelt sugároz. Ha ismét megnyomjuk a 9-es gombot, akkor 
kikapcsol. Ha az 1, 2, 3, 4-es gombok valamelyikét nyomjuk meg, akkor a zöld LED 
csak felvillan, és a jeladás csak a gomb lenyomásáig tart. Ha felengedjük a gombot, meg-
szűnik a jeladás is, ez nem folytonos, mint a 9-es gomb esetében. 

A csatornákat a távirányító közepén elhelyezett piros lehúzó gomb segítségével válthat-
juk. A gomb fölötti piros mechanikus kijelzőn megjelenik a csatorna száma (1, 2, 3, 4). 

Például, ha két vagy több robotot szeretnénk vezényelni ugyanazzal a távirányítóval, 
mindegyik robotnak megfeleltethetünk egy csatornát, így nem keverednek össze a ki-
adott parancsok. Nem indul el mind a két robot az indulás gomb megnyomására stb. Az 
infravörös szenzor pontosan a beállított csatorna parancsait érzékeli. 

Távirányító módban az infravörös érzékelő képes észlelni, hogy a távirányítón mi-
lyen gombok kombinációját nyomtuk meg. Összesen tizenegy gombkombináció lehet-
séges, ezeket mutatja be a 17. táblázat. 

 

Kód Jelentés 
0 Nincs gomb (az irányjeladó mód ki van kapcsolva)
1 1-es gomb 
2 2-es gomb 
3 3-as gomb 
4 4-es gomb 
5 Az 1-es és a 3-as gomb egyszerre
6 Az 1-es és a 4-es gomb egyszerre
7 A 2-es és a 3-as gomb egyszerre
8 A 2-es és a 4-es gomb egyszerre
9 Az irányjeladó mód bekapcsolva
10 Az 1-es és a 2-es gomb egyszerre
11 A 3-es és a 4-es gomb egyszerre

17. táblázat: A távirányító gombkombinációi 
 

Az irányjeladó módban válasszuk ki a pi-
ros csatornaválasztó gombbal a távirányító 
négy csatornájának egyikét. Ezen a csator-
nán fogja az érzékelő a jeleket kapni. Ek-
kor az infravörös érzékelő maximálisan 
mintegy 200 cm távolságra észlelni tudja 
az infravörös fénynyalábot kibocsátó táv-
irányítót abban az irányban, amerre néz. 
Miután észlelte, az érzékelő meg tudja 
mérni a jel általános irányát (haladási 
irány) és távolságát (közelség). Ennek is-
meretében például a robotot bújócskázás-
ra tudjuk programozni, amely során meg 
kell keresse az eldugott távirányítót. 

 
46. ábra: Irányjeladás 
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A haladási irány egy –25 és 25 közötti érték lesz, ahol a 0 jelzi, hogy az irányjeladó ép-
pen az infravörös érzékelő előtt van. A távolságot itt is a 0–100 skálán méri (46. ábra). 

 

Távirányító módban az infravörös érzékelő a 17. táblázatnak megfelelően érzékeli a 
távirányító gombjainak lenyomását. 

 

Az infravörös érzékelő programozása 
az infravörös érzékelő blokk (Infrared senzor) 
segítségével történik. 

A 47. ábrán látható blokkon az 1-es 
gomb segítségével a portot választhatjuk 
ki (port selector). Ezen a porton keresztül 
fog kommunikálni az EV3-tégla az érzé-
kelővel, innen olvassa be az adatokat. A 
port az 1, 2, 3 vagy 4 valamelyike lehet. 
Alapértelmezett portja a 4-es. 

 
47. ábra: Infravörös érzékelő 

 

 
48. ábra: Az infravörös érzékelő által mért  

távolság (a visszatérési érték) kiírása 
 

A 2-es gomb segítségével egy legördülő menüből kiválaszthatjuk az érzékelő műkö-
dési módját (mode selector), ez a Measure (mérés), vagy Compare (összehasonlítás) lehet. 

Mérés üzemmódban, ha a közelségi módot választjuk, a blokk a 4-es gombon (egyetlen 
kimenet) egy numerikus értéket térít vissza. Ez a 0–100 közötti érték jelzi az érzékelt tárgy 
távolságát (48. ábra). A 100-as érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem érzékelt tárgyat. 

Ha az irányjeladó módot választjuk, a blokknak egy bemenete és három kimenete 
lesz. A bemeneten (3-as gomb) a távirányító csatornáját adhatjuk meg egy 1–4 közötti 
numerikus értékkel. Csak az ily módon beállított távirányító jeleit fogja érzékelni az inf-
ravörös érzékelő. Tehát, ha a blokkon például a 3-as csatornát állítottunk be, akkor a 
távirányítót is a 3-as csatornára kell állítsuk. 

A 4-es gombon a blokknak 3 kimenete lesz, két numerikus és egy logikai. Az első 
kimenet (Heading) a távirányító irányát jelzi a –25–25 skálán. A 0-s azt jelenti, hogy a 
távirányító épen az érzékelő előtt van, a negatív értékek a bal oldalt, pozitív értékek a 
jobb oldalt jelzik. A második kimenet (Proximity) a távirányító távolságát jelzi egy 0–
100 közötti numerikus érték segítségével. A harmadik kimenet (Detected) egy logikai ér-
ték. Az Igaz (True) azt jelzi, hogy be van kapcsolva az irányjeladó mód (9-es gomb be 
van nyomva a távirányítón), a Hamis (False) érték pedig azt jelzi, hogy az irányjeladó 
mód nincs bekapcsolva. Ekkor a távolságot jelző kimenet mindig 100, az irányt jelző 
kimenet pedig 0. 

Ha a távirányító módot választjuk, a blokknak egy bemenete és egy kimenete lesz. A 
bemeneten (3-as gomb) a távirányító csatornáját adhatjuk meg egy 1–4 közötti numeri-
kus értékkel. Csak az ily módon beállított távirányító jeleit fogja érzékelni az infravörös 
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érzékelő. Tehát, ha a blokkon például a 3-as csatornát állítottunk be, akkor a távirányí-
tót is a 3-as csatornára kell állítsuk. 

A kimeneten (4-es gomb) a blokk visszatérít egy numerikus értéket, a távirányító le-
nyomott gombjainak a kódját a 17. táblázatnak megfelelően. 

Összehasonlítás üzemmódban az infravörös érzékelő összehasonlítja a 16. táblázatban 
szereplő műveletek valamelyikével a mért adatokat a megadott küszöbértékkel, és egy 
logikai értéket térít vissza a mért adatok mellett. 

Ha a közelségi módot választjuk, a blokknak két bemenete és két kimenete lesz. Az 
első bemenet a 16. táblázat szerinti összehasonlító művelet kódja, a második bemenet 
egy numerikus küszöbérték. Az első kimenet az összehasonlítás eredményét tartalmazó 
logikai érték: Igaz (True), ha az összehasonlítás fennáll, ellenkező esetben Hamis 
(False). A második kimenet egy numerikus érték, amely a 0–100 skálán jelzi az érzékelt 
tárgy távolságát.  

Összehasonlítás üzemmódban két irányjeladó módot választhatunk: az irányjeladó 
irány, valamint az irányjeladó közelségi módot. 

Ha az irányjeladó irány módot választjuk, a blokknak három bemenete és két kime-
nete lesz. Az első bemeneten a távirányító csatornáját adhatjuk meg egy 1–4 közötti 
numerikus értékkel. Csak az ily módon beállított távirányító jeleit fogja érzékelni az inf-
ravörös érzékelő. A második bemenet a 16. táblázat szerinti összehasonlító művelet 
kódja, a harmadik bemenet pedig egy numerikus küszöbérték. Az első kimenet az ösz-
szehasonlítás eredményét tartalmazó logikai érték: Igaz (True), ha az összehasonlítás 
fennáll, ellenkező esetben Hamis (False). A második kimenet egy numerikus érték, 
amely a –25–25 skálán jelzi az érzékelt távirányító irányát. 

Az irányjeladó közelségi mód annyiban különbözik az irányjeladó irány módtól, 
hogy a második kimenet most egy numerikus érték lesz, amely a 0–100 skálán jelzi az 
érzékelt tárgy távolságát. 

Ha a távirányító módot választjuk, a 
blokknak két bemenete és két kimenete 
lesz. Az első bemeneten a távirányító csa-
tornáját adhatjuk meg egy 1–4 közötti 
numerikus értékkel. Csak az ily módon 
beállított távirányító jeleit fogja érzékelni 
az infravörös érzékelő. A második beme-
neten egy numerikus tömbben azokat a 
távirányító gomb-kódokat kell megadni a 
17. táblázat szerint, amelyek lenyomását 
figyelni szeretnénk. A tömb így több 
gombkombinációt is tartalmazhat. Ha 
bármelyik gombot, vagy gombkombiná-
ciót, amelyik benne van a tömbben, le-
nyomunk, akkor a blokk az első kimene-
ten a logikai Igaz (True) értéket téríti 
vissza. Ha a lenyomott gomb vagy 
gombkombináció nincs benne a meg-
adott tömbben, akkor Hamis (False) lesz 
a visszatérített érték.  

 
49. ábra: A távirányító gombjainak megadása 
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A második kimeneten numerikus értékként, szintén a 17. táblázatban foglalt kódok 
szerint a blokk visszatéríti a távirányítón lenyomott gomb vagy gombkombináció kódját. 

Természetesen a blokk bemenetei, kimenetei adatdrótok segítségével más blokkok-
hoz kapcsolhatók. 

A távolságjelzésnél láthattuk, hogy az eredményt (a távolságot) nem cm-ben adja 
meg, hanem a 0–100 skálán. Hasonlóan, habár az érzékelő látószöge nagyobb, mint 
180°, az irányt a –25–25 skálán adja meg, így további átalakításokra van szükség a tény-
leges számításokhoz. 
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