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NASLOV 

Možnosti za uporabo modula LEGO NXT na različnih nivojih 

izobraževanja 

IZVLEČEK 

Magistrsko delo obravnava možnosti, ki jih v izobraževanju ponuja didaktična igrača 

MINDSTORMS NXT podjetja LEGO. Pregled stanja je pokazal, da so slovenske 

osnovne in srednje šole, pa tudi fakultete, s tem pripomočkom kar dobro opremljene. 

Na vseh treh nivojih potekajo tudi različna tekmovanja in poletne šole.  Posebej nas 

je zanimala uporaba pri izobraževanju na Univerzi v Novi Gorici, kjer študentje niso 

strogo tehnično usmerjeni in nimajo obširnega znanja programiranja. Zato smo 

podrobneje obravnavali primer dobre prakse na tuji univerzitetni ustanovi, kjer za 

delo z NXT uporabljajo predvsem programski paket MATLAB. Na osnovi teh 

primerov smo pripravili tri konkretne primere za uporabo v izobraževanju – sledenje 

črti, ustavljanje pred oviro in skeniranje profila. Prvi primer smo obravnavali ločeno 

za različne nivoje in predstavili možnosti reševanja problema z različnimi 

programskimi orodji in tudi primerjali delovanje robota z različno kompleksnimi 

rešitvami. Pri drugih dveh primerih smo se omejili na uporabo MATLAB-a. 

KLJUČNE BESEDE 

MINDSTORMS NXT, MATLAB, nivoji, tekmovanja, poletna šola, sledenje črti, 

ustavljanje pred oviro, skeniranje profila.
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TITLE 

Using module LEGO NXT at different levels of education 

ABSTRACT 

The thesis deals with the possibilities which the LEGO MINDSTORMS NTX 

educational toy offers in education. An overview of the situation showed that 

Slovenian primary and secondary schools, as well as faculties are quite well 

equipped with these toys. There are also various competitions and summer camp 

schools which take place on all three levels. A special interest was given to the use in 

education at University of Nova Gorica where students are not biased for engineering 

and do not have a extensive knowledge of programming. Therefore, we discussed in 

detail a case of good practice at a foreign university institution where the MATLAB 

software package is primarily used to work with the NTX. Based on these examples, 

we prepared three examples for the use in education – tracking the line, stopping 

before an obstacle and scanning the profile. The first case was handled separately for 

different levels and options for solving the problem with different software tools are 

presentedand compared. In the other two cases, the work was limited to the use of 

MATLAB. 

KEYWORDS 

MINDSTORMS NXT, MATLAB, levels, competitions, summer camp school, 

tracking the line, stopping before an obstacle, scanning the profile. 
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1 UVOD 

MINDSTORMS NXT, je izdelek podjetja LEGO, ki predstavlja napredno igračo za 

starejše otroke ali navdušence nad robotiko. Izraz MINDSTORMS bi lahko prevedli 

(opredelili) kot ''viharjenje uma'', torej neke vrste spodbujanje ustvarjalnega 

mišljenja. Z MINDSTORMS NXT lahko sestavimo robota po svoji želji, kar odpre 

nešteto možnosti na različnih področjih. Ena od možnosti, je uporaba izdelka v 

izobraževanju, z namenom, da je vse manj frontalnega poučevanja (ex-catedra), več 

učenja na praktičnih primerih, spodbujanja logičnega mišljenja in vključevanja 

posameznikovih zamisli. Paket je dovolj odprt, da dopušča veliko možnosti kasnejših 

nadgrajevanj tako s strani podjetja LEGO in partnerskih podjetij kot tudi ljubiteljev 

robotike. 

Kot didaktični pripomoček se vedno bolj uporablja v osnovnih in srednjih šolah ter 

tudi na fakultetah. Zato smo preverili, kako ga je mogoče vključiti v obstoječe učne 

načrte na različnih nivojih izobraževanja. Ker nas posebej zanima uporaba pri 

izobraževanju na fakulteti Univerze v Novi Gorici (UNG), smo podrobneje 

obravnavali primer dobre prakse na tuji univerzitetni ustanovi. Obravnavali smo tudi 

povsem konkreten problem s posebnim poudarkom na možnostih reševanja na 

različnih nivojih in z različnimi programskimi orodji, od NXT-G-a in Bricxa pa do 

LabViewa, MATLAB-a in Simulinka. 

1.1 Namen in cilj 

V magistrskem delu so najprej opisani osnovni sestavni deli kompleta LEGO 

MINDSTORMS NXT. V nadaljevanju so predstavljene možnosti uporabe 

programskih jezikov ter možnosti in primeri uporabe pri izobraževanju na različnih 

ravneh. Cilj magistrskega dela je vseboval pregled možnosti za vključitev LEGO 

MINDSTORMS v učne načrte na različnih nivojih. Velik poudarek je narejen na 

uporabi regulatorja PID
1
 z uporabo programa MATLAB, ki je na fakultetah že zelo 

razširjen. V okviru tega so podani konkretni predlogi za uporabo tudi pri različnih 

predmetih na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Ti predlogi so 

                                                 

 
1
 Regulator PID je proporcionalno-integrirno-diferencirni regulator  
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izdelani do takšne mere, da jih lahko predavatelji in študentje uporabijo kot navodila 

za delo. 

1.2 Metoda dela 

Delo sloni na pregledu učnih načrtov, raziskavi praktičnih primerov, ki so na voljo na 

spletu, zbiranju informacij pri mentorjih ter prek forumov. Navodila za reševanje 

konkretnega primera na vseh nivojih pa temeljijo predvsem na praktičnem delu z 

robotkom. 

1.3 Pregled vsebine 

Magistrsko delo vsebuje pet glavnih poglavij. V prvem poglavju so opisani sestavni 

deli LEGO MINDSTORMS NXT-ja in predstavljeni programski jeziki, s katerimi 

lahko programiramo modul NXT. V drugem poglavju so opisane možnosti uporabe 

modula NXT na različnih nivojih izobraževanja. Opisana je tudi poletna šola in 

robotska tekmovanja, ki se odvijajo na državni ravni. V tretjem delu so opisani 

konkretni primeri uporabe kompleta LEGO MINDSTORMS NXT za osnovne in 

srednje šole. V četrtem delu je predstavljen primer dobre prakse v tujini. V zadnjem 

delu naloge sta predstavljena primera z uporabo programa MATLAB na Poslovno-

tehniški fakulteti v Novi Gorici. 
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2 PREDSTAVITEV LEGO MINDSTORMS NXT 

Podjetje LEGO s sedežem v Billundu na Danskem je postalo znano predvsem po 

izdelavi priljubljenih kock LEGO. Kocke LEGO so izdelane po principu 

sestavljanke, pri kateri lahko sestavljamo pisane kocke, zobnike, figurice in druge 

delčke. Na ta način lahko ustvarimo modele raznoraznih oblik. Beseda LEGO je 

izpeljana iz danskega "leg godt", kar pomeni dobra igra, medtem ko v latinščini 

pomeni izraz LEGO "sestavljati" (LEGO, 2011). Leta 1993 so z znamenito univerzo 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) iz Bostona razvili prvi uporabni 

vmesnik med računalnikom in LEGO motorji. Izdelek so poimenovali Control Lab 

Interface. Imel je osem vhodov in osem izhodov. S pomočjo priložene programske 

opreme ga je bilo moč programirati. Naprava je bila priljubljena predvsem v 

izobraževalnih ustanovah. Programiranje enote je bilo zelo enostavno in spominja na 

današnje LEGO programe. Slabost naprave je bila, da se po izklopu napajanja 

program ni shranil. 

Leta 1996 so izdelali novo napravo, ki so jo poimenovali Programmable Brick. Imela 

je tri vhode in tri izhode. Program je bilo možno prenesti na napravo tako, da je bila 

neodvisna od računalnika. V napravi so v podjetju zaznali velik potencial, ki bi ga 

bilo vredno razvijati, zato so nadaljevali s sodelovanjem z inštitutom.  

V letu 1998 so predstavili LEGO MINDSTORMS RCX z drugim imenom Robotic 

Invention System (slika 1). Na napravo je bilo moč priključiti do tri tipala in tri 

motorje. Enota je bila tako uspešna, da je LEGO izdelal kar tri različice naprave. V 

nekaj letih je bilo prodanih čez milijon zbirk, kar je rekord za takšno kreativno 

igračo. Leta 2000 je revija Fortune kocke LEGO razglasila za igračo stoletja. Pri prvi 

zbirki MINDSTORMS so nadobudneži kmalu ugotovili, da je mikrokrmilnik moč 

programsko nadgraditi in tako bolje izkoristiti strojno opremo. Leta 2006 je na 

prodajne police prišel nov komplet LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 (slika 2).   

Obstajajo pa že ugibanja o novem modelu LEGO MINDSTORMS NXT 3.0, ki naj bi 

prišel na trg v letošnjem oziroma v začetku prihodnjega leta. Izboljšave predhodnika 

naj bi temeljile predvsem na: močnejšem in hitrejšem procesorju (Dual core), večjem 

notranjim pomnilnikom za programe in datoteke, večjem barvnim LCD zaslonom, 

povezavi WiFi, podpori za SD kartice in vgrajenemu merilniku za pospešek. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Billund,_Danska&action=edit&redlink=1
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Slika 1: Modul RCX (ProProfs, 2011) 

2.1 Osnovni sestavni deli kompleta LEGO MINDSTORMS NXT 

Modul NXT s tipkami in LCD zaslonom je srce robota MINDSTORMS. 

Servomotorji omogočajo premike robota ali njegovih delov, za zaznavanje okolice pa 

je na voljo več tipal (ultrazvočno, svetlobno, zvočno, itd). Modul NXT lahko 

programiramo na osebnem računalniku, ki ga povežemo prek Bluetooth ali USB-ja. 

S pomočjo tehnologije Bluetootha lahko vodimo robota tudi na daljavo preko 

dlančnika ali aparata GSM. 

Slika 2 prikazuje sestavne dele robota NXT. Tako tipala kot motorji nimajo že v 

naprej določenih priključkov (vhodi in izhodi), zato jih lahko povežemo po svojih 

željah. Obstaja pa tudi možnost, da na modulu NXT ročno definiramo vhodne in 

izhodne priključke. 

TIPALO 

ZA DOTIK MOTOR 

IZHODI 

LCD EKRAN 

SVETLOBNO 

TIPALO 

TIPALO 

ZA DOTIK 
VHODI 

INFRARDEČA 

KOMUNIKACIJSKA 

VRATA 

MOTOR 
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Slika 2: Osnovni komplet NXT 2.0 (Tuvie, 2011) 

2.1.1 Modul NXT  

Modul NXT je inteligentna, računalniško krmiljena kocka. Sestavlja ga 32-bitni 

mikrokrmilnik s pomnilnikom, komunikacijski vmesnik, ki omogoča Bluetooth 

povezavo, USB priključek, štirje vhodni in trije izhodni priključki, grafični 

prikazovalnik LCD, štiri tipke za upravljanje ter zvočnik (slika 3). LCD zaslon 

prikazuje osnovne informacije o stanju robota, kot so ime robota, delovanje, moč 

baterije, povezave in meni, s katerim spreminjamo nastavitve modula NXT. V tabeli 

1 najdemo osnovne specifikacije modula NXT 2.0. 

 

Slika 3: Povezava modula NXT s svojim okoljem (Lejos-osek, 2011) 

TRIJE SERVO MOTORJI 

ULTRAZVOČNO TIPALO 

SVETLOBNO TIPALO 

ZVOČNO TIPALO 

TIPALO 

DOTIKA 

MODUL NXT 

 

GLAVNI PROCESOR 

ATMEL ARM7 

Impulzi 

DODATNI PROCESOR 

ATMEL AVR 
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Tabela 1: Osnovne specifikacije modula NXT 2.0 

NAPRAVE SPECIFIKACIJE 

GLAVNI PROCESOR Atmel® 32-bit ARM® procesor, 

AT91SAM7S256: 

- 256 kB FLASH, 

- 64 kB RAM, 

- 48 MHz. 

DODATNI PROCESOR Atmel® 8-bit AVR procesor, ATmega48: 

- 4 kB FLASH, 

- 512 B RAM, 

- 8 MHz. 

BLUETOOTH 

BREZŽIČNA 

KOMUNIKACIJA 

CSR BlueCoreTM 4 v2.0 +EDR: 

- podpora Serial Port Profile (SPP), 

- interni 47 kB RAM, 

- zunanji 8 MB FLASH, 

- 26 MHz. 

USB KOMUNIKACIJA - USB 2.0 (12 Mbit/s) 

4 VHODNA VRATA - Standardni priključek 6-žilni (RJ12), 

- podpora digitalnega in analognega vmesnika, 

- ena visoko hitrostna vrata, IEC 61158 tipa 

4/EN 50170 

3 IZHODNA VRATA - Standardni priključek 6-žilni (RJ12), 

- vmesnik podpira vhod iz enkoderja. 

EKRAN 100 x 64 točk črno-bel LCD grafični ekran:  

- vidno območje: 26 x 40.6 mm. 

ZVOČNI IZHOD Zvočni kanal z 8-bitno podporo vzorčenja med 

2-16 kHz. 

4 GUMBI Gumijasti gumbi. 

BATERIJA 6 AA baterije: 

- priporočljive so alkalne, 

- na voljo je tudi Litionska z 1400 mAh. 
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2.1.2 Zvočno tipalo 

Slika 4 prikazuje zvočno tipalo (robotova ušesa), ki zaznava različne frekvence. 

Lahko deluje tako, da je njegova občutljivost prilagojena občutljivosti človeškega 

ušesa, ali pa zaznava vse frekvence. 

 

Slika 4: Zvočno tipalo (Clemson university, 2011) 

2.1.3 Tipalo dotika 

Na sliki 5 je prikazano preprosto stikalo, ki lahko zazna kdaj je predmet v dosegu 

prijemala. Lahko ga uporabimo za vklop ali izklop robota ali za aktiviranje določene 

funkcije. 

 

Slika 5: Tipalo dotika (Clemson university, 2011) 

2.1.4 Barvno tipalo 

Na sliki 6 je prikazano barvno tipalo, ki zaznava različne barve, svetlobne nastavitve 

in deluje kot svetilka. Tega tipala v osnovnem kompletu ni (slika 2). 
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Slika 6: Svetlobno tipalo (RWTH NXT, 2011) 

2.1.5 Svetlobno tipalo 

Na sliki 7 je prikazano svetlobno tipalo z vgrajeno LED diodo, ki ga uporabljamo za 

merjenje jakosti svetlobe. Prepozna različne odtenke sivine, ne more pa prepoznati 

različnih barv. Z ultrazvočnim tipalom dopolnjujeta robotov vid. 

 

Slika 7: Svetlobno tipalo (Clemson university, 2011) 

2.1.6 Ultrazvočno tipalo 

Ultrazvočno tipalo (slika 8) meri razdaljo do 255 centimetrov, z natančnostjo 1 

centimetra. Tipalo je sestavljeno iz dveh delov, oddajnika in sprejemnika. Oddajnik 

oddaja zvok visoke frekvence (v ultrazvočnem delu spektra), sprejemnik pa zazna 

kdaj zvok v obliki valovanja pripotuje nazaj do tipala. Na podlagi časovne razlike 

med oddanim in sprejetim valom lahko robot izračuna svojo oddaljenost od objekta 

pred njim. Tipalo lažje zazna večje objekte z ravno površino, kot majhne in neravne.  

 

Slika 8: Ultrazvočno tipalo (Clemson university, 2011) 
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Poleg osnovnih tipal je mogoče dobiti tudi številne druge, ki jih zagotavlja podjetje 

LEGO ali drugi prodajalci. V tabeli 2 je kratek pregled najpogostejših tipal za modul 

NXT 2.0. Podpora Toolbox je programsko orodje za nadzor LEGO MINDSTORMS 

NXT robota s programom MATLAB. Več o tem najdemo v poglavju 5.6.2.  

Tabela 2: Pregled najpogostejših LEGO MINDSTORMS NXT tipal (Leite, 2010) 

Vrsta Proizvajalec Podpora Toolbox 

tipalo dotika LEGO Da 

tipalo svetlosti  LEGO Da 

tipalo zvoka  LEGO Da 

ultrazvočno bližinsko tipalo LEGO Da 

tipalo barve LEGO Ne 

RFID bralnik CODATEX Da 

tipalo strani neba HiTechnic Da 

tipalo pospeška HiTechnic Da 

tipalo zasuka HiTechnic Da 

tipalo barve HiTechnic Da 

tipalo barve V2  HiTechnic Ne 

infrardeče tipalo razdalje HiTechnic Da 

infrardeče tipalo razdalje V2 HiTechnic Ne 

elektro optično bližinsko tipalo HiTechnic Ne 

infrardeči komunikator  HiTechnic Ne 

infrardeči sprejemnik HiTechnic Ne 

 

2.1.7 Motor 

V osnovnem kompletu so trije servo motorji (slika 9). Vrtenje motorja lahko 

določimo na +/- eno stopinjo natančno, s čimer nastavimo tako položaj kot hitrost 

vrtenja. 

 

Slika 9: Motor (Clemson university, 2011) 
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2.2 NXT programski jeziki 

V tabeli 3 je prikazan širok nabor programskih vmesnikov. Programski vmesniki 

vključujejo prevajalnike na osnovi programskih jezikov kot so C, C + +, Java, Bricx, 

MATLAB, Python in Perl. Vključujejo tudi grafično usmerjena orodja in 

programsko opremo za simulacijo (LabVIEW, RoboLab, Simulink). Večina 

programskih vmesnikov potrebuje za delovanje standardni firmware. V zadnjem 

stolpcu so prikazani podatki ali se programi izvajajo na samem modulu NXT 

(vgrajen) ali preko računalnika (oddaljen). 

Tabela 3: Najpogostejši programski jeziki za LEGO MINDSTORMS NXT (Leite, 

2010) 

Ime Programski jezik Standardni Firmware Vgrajen/Oddaljen 

leJOS NXJ Java ne vgrajen 

iCommand Java ne oddaljen 

NXC C-like da vgrajen 

ROBOTC C-like ne vgrajen 

NXT++ C++ da oddaljen 

Mindsqualls .NET da oddaljen 

MS Robotics Studio .NET da oddaljen 

NXT_Python Python da oddaljen 

LEGO::NXT Perl da oddaljen 

NXT-G LabVIEW-like da vgrajen 

Bricx C da vgrajen 

RoboLab LabVIEW-like ne vgrajen 

ECRobot Simulink ne vgrajen 

RWHT – Mindstorms 

NXT Toolbox 

MATLAB da oddaljen 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili naslednje programske jezike:  

- NXT-G, 

- Bricx, 

- Java in C, 
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- MATLAB in 

- Simulink. 

2.2.1. NXT-G 

Skupaj z gradniki dobimo v kompletu LEGO MINDSTORMS NXT tudi zgoščenko, 

na kateri je programsko razvojno okolje. Priložen program NXT-G je podjetje LEGO 

pripravilo v sodelovanju z National Instruments na osnovi njihovega programa 

LabVIEW. Leta 1998 sta ti dve podjetji razvili grafično programsko okolje RoboLab, 

namenjeno programiranju MINDSTORMS Robotics Invention Systema. Je grafično 

programsko okolje, kar pomeni, da se program "piše" z vlečenjem programskih 

gradnikov iz palete v glavno okno. Tam jih postavimo na virtualno LEGO letev z 

luknjami, ki ponazarja potek programa (Ulbl, 2011). Mnogo že pripravljenih 

programskih blokov je na voljo na različnih spletnih straneh. Končnica programa je 

*.rbt. Posebno predznanje ni potrebno, ker je program tako naravnan, da je 

uporabnikom (otrokom od 10 let starosti naprej) zelo lepo predstavljen in priročen za 

uporabo. Slabost grafičnega programiranja je zelo oteženo programiranje 

kompleksnih rešitev. Grafično okolje se dobro obnese pri krmiljenju motorjev in 

branju tipal. Program je neuporaben v tistem delu, ki se nanaša na programsko logiko 

(pisanju krmilne logike in krmilnih zank). Dediščina LabViewa so tudi razmeroma 

odprte strojne zahteve, saj deluje programsko okolje MINDSTORMS tako v 

Windows XP (Home ali Professional), kakor tudi v MacOS X. Z nekoliko težavami 

pa deluje tudi na Visti. Ker spreminjanje izvorne kode ni mogoče, je za bolj zahtevne 

projekte treba poseči po drugih programskih jezikih, kot sta na primer Java in C.  

2.2.2. Bricx 

Bricx Command Center deluje kot integrirano razvojno okolje za programiranje 

vseh različic modulov LEGO MINDSTORMS. Tu je potrebno poznati nekaj 

osnov programiranja, ki jih v srednji šoli dijaki pridobijo že v 1. letnikih. Ta 

program deluje na operacijskih sistemih Windows kot so 95, 98, ME, NT, W2K, 

XP in Vista. Podpira programiranje modula NXT v jezikih kot so C, C + +, 

Pascal, Forth, NQC in Java. Končnica programa je *.rxe. Napisan program se 
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preko računalnika pošlje na modul NXT in tam tudi ostane. Z uporabo tega 

programa vpisujemo funkcije, ki so zelo podobne tistem v jeziku C in Javi. 

2.2.3. Java in C 

V teh jezikih je mogoče napisati strojno kodo in programe, saj je NXT povsem 

odprtokoden. Program se lahko izvaja: 

- direktno na modulu NXT ali 

- preko računalnika. 

Pri direktnem načinu se programi navadno razvijajo na računalniku in se nato 

prevedejo v bitno kodo za modul NXT. Po prenosu bitne kode na modul NXT 

program enostavno zaženemo in se izvaja na strojni opremi modula NXT. Zaradi 

neposrednega izvajanja programskih ukazov na modulu je dostopni čas do tipal in 

motorjev minimalen (v realnem času). Po drugi strani pa je program omejen s 

pomnilnikom, hitrostjo CPU in ločljivostjo zaslona. 

Pri drugem načinu programiranja je potrebno prilagoditi modul NXT. Standardna 

konfiguracija modula NXT vključuje programsko orodje LEGO MINDSTORMS 

NXT Toolbox, ki deluje na odprtokodni kodi. Njegov glavni namen je, izvajanje 

bitne kode, ki jih standardni programski jezik LEGO NXT podpira. Eden od 

standardov strojne kode, ki zagotavlja takšno zmogljivost, je nxtOSEK
2
. Na ta način 

dobimo možnost uporabe programov z daljinskim upravljalnikom, ki se običajno 

izvajajo na računalniku ali drugih napravah, na primer mobilnih telefonih. Ukazi iz 

LEGO MINDSTORMS NXT komunikacijskega protokola se pošiljajo prek 

Bluetootha ali USB povezave. Ukazi se nato prevedejo in izvajajo v modulu NXT. 

Na podoben način se izvaja protokol za tipala in motorje. Problem nastane pri 

                                                 

 
2
 OSEK je kratica za nemški izraz "Offene Systeme und Deren Schnittstellen für die im Elektronik Kraftfahrzeug", kar pomeni 

odprti sistem in ustrezni vmesniki za avtomobilsko elektroniko. Gre za odprto kodno platformo, ki je bila prvotno razvita za 

potrebe avtomobilske industrije in je zdaj odprto kodna platforma za LEGO MINDSTORMS NXT. 
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prenosu podatkov na daljavo prek Bluetootha ali USB povezave, ker pride pri 

velikem številu ukazov do zamude prenosa in pogosto do oviranja aplikacije v 

realnem času.  

2.2.4. MATLAB 

Program MATLAB je izdelek podjetja MathWorks, Inc. (M&S, 2011). Omogoča 

enostavno izvajanje matričnih operacij, reševanje diferencialnih enačb z numerično 

integracijo in grafične prikaze rezultatov, vključno z animacijami. Programe 

zapisujemo v m-datotekah v programskem jeziku, ki je zelo podoben programskemu 

jeziku C. Poleg osnovne verzije so na razpolago tudi orodja ("Toolbox"). Obstaja 

množica orodij z različnih področij kot so orodje za delo v realnem času (Real time 

Toolbox), orodje za izgradnjo grafičnega vmesnika (GUI) in druga. Več o tem je 

opisano v poglavju 5.6.1. 

2.2.5. Simulink 

Posebno orodje v MATLAB-u je Simulink. To je orodje za modeliranje, simulacijo 

in analizo dinamičnih sistemov. Njegov osnovni uporabniški vmesnik temelji 

predvsem na grafični osnovi. Simulink omogoča prikaz diferencialnih enačb v obliki 

blok diagrama. To je koristno, ko diferencialne enačbe opisujejo realen sistem ali 

mehanizem. Za uporabo Simulinka ni potrebno poznati MATLAB ukazov (Kocjan, 

2011). LEGO MINDSTORTMS NXT je posebej za Simulink naredil grafično 

knjižnico (slika 43), s katero lahko na zelo enostaven način izdelamo programe. Za 

študente in dijake obstaja možnost uporabe "real time" delovanja sistema nxtOSEK v 

Simulinku. Več o Simulinku najdemo v poglavju 6.6. 
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3 MOŽNOSTI UPORABE PRI IZOBRAŽEVANJU NA RAZLIČNI RAVNEH 

Didaktični komplet LEGO MINDSTORTMS NXT Education je zanimiv za osnovne 

in srednje šole, saj se lahko uporablja pri kreativnem pouku. Komplete uporabljajo 

tudi univerze po svetu za resne projekte. Kreativna uporaba didaktičnega kompleta 

LEGO MINDSTORMS NXT je možna predvsem pri naravoslovju, družboslovju in 

tehničnih predmetih.  

V učnih načrtih oziroma katalogih znanj je moč najti predmete oziroma module, v 

katerih bi se lahko uporabilo LEGO MINDSTORTMS NXT Education komplete, ki 

so namenjeni šolam. Pri zgodnjem učenju se primarno ukvarjamo s tem, da otrokom 

pomagamo razvijati njihove kreativne, socialne in izrazne spretnosti, prav tako pa jih 

spodbujamo, da širijo splošno znanje in razumevanje sveta okoli njih. Poleg 

pokrivanja pomembnih področij učnega načrta, kompleti podjetja LEGO 

pripomorejo k temu, da postanejo otroci kreativni misleci, reševalci problemov in 

učinkoviti člani skupin. 

Kompleti podpirajo strukturiran učni proces, ki je sestavljen iz štirih faz: 

povezovanje, sestavljanje, opazovanje in nadaljevanje. Ljudje se največ naučimo, ko 

povezujemo nove izkušnje s svojim obstoječim znanjem ali pa smo izpostavljeni 

ideji, ki nas tako prevzame, da se hočemo naučiti več o njej. Učencem je na začetku 

predstavljen problem ali izziv, ki ga morajo rešiti. V naslednji fazi učenci ob 

reševanju problemov povezujejo svoje znanje in razumevanje. Učenci lahko izdelajo 

tudi lasten program za programsko opremo. V fazi opazovanja učenci razpravljajo o 

projektu, razmišljajo, govorijo in prirejajo svoje ideje, učitelji pa lahko vzpodbudijo 

ta proces s postavljanjem vprašanj. Zadnja je faza nadaljevanja, ki spodbudi naravno 

potrebo po večjem znanju. Podane so dodatne ideje, ki spodbujajo učence, da 

spremenijo svoje modele in jim kaj dodajo. Učenci dobijo pozitivno učno izkušnjo, 

ki jim pomaga pri spopadanju z vedno težjimi izzivi (MK, 2011). 

3.1 Osnovna šola 

Učenci, stari od 7 do 11 let, s kompletom LEGO MINDSTORMS Education WeDo 

(tabela 4) pričnejo z enostavno robotiko. Izdelujejo modele, dodajajo tipala in 

motorje ter s pomočjo enostavnih programskih orodij sprogramirajo robote.  
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Učenci, stari nad 8 let, se s kompletom LEGO MINDSTORMS NXT Education učijo 

oblikovanja, programiranja in nadzorovanja popolnoma delujočih modelov.  

Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, preizkušanje in določanje zaporedja 

ukazov za vodenje robotov. Učijo se zbirati in analizirati podatke iz tipal in 

uporabljati funkcije shranjevanja podatkov v programski opremi. Uporabljajo 

priložene priročnike, ki ponujajo veliko tem s področja naravoslovja, tehnologije, 

gradbeništva in matematike. 

Učenci višjih razredov osnovne šole imajo dve do tri ure pouka izbirnih predmetov 

tedensko. Ena od možnosti je tudi predmet robotika v tehniki, ki lahko uporablja 

komplet LEGO MINDSTORMS NXT Education (slika 10). 

 

Slika 10: Paket LEGO MINDSTORMS NXT Education (Brick, 2011) 

Predmet robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v 

ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s 

poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je naravnan 

interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, 

prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in 

tehnologija. Učenci lahko izberejo omenjeni izbirni predmet v 8. ali 9. razredu. Pouk 

je organiziran v ustrezno opremljenih učilnicah z računalniki. Praktično delo je 

prevladujoča oblika pouka. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si lahko pomagajo z 

uporabo ustreznih didaktičnih kompletov LEGO MINDSTORMS, s katerimi gradijo 

delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok (Robotika v 

tehniki, 2011). 



16 

 

Tabela 4: Seznam osnovnih šol, ki so kupile komplet LEGO MINDSTORMS NXT 

Education, pri Mladinski knjigi v letih 2007 - 2011 

ŠT. ŠOLE KOLIČINA 

1. 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 4 

2. DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 1 

3. IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE 2 

4. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA 4 

5. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 5 

6. OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR 4 

7. OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA 1 

8. OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA 1 

9. OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM 2 

10. OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA 3 

11. OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA 1 

12. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA 3 

13. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE 2 

14. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 2 

15. OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE 3 

16. OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA 1 

17. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC 3 

18. OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA, P.O. 1 

19. OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 3 

20. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA 1 

21. OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA 12 

22. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA-MOSTE 9 

23. OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI 1 

24. OSNOVNA ŠOLA LAVA 4 

25. OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA 3 

26. OSNOVNA ŠOLA MISLINJA 3 

27. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA 1 

28. OSNOVNA ŠOLA MLADIKA 1 

29. OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE 1 

30. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA 3 

31. OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV 1 

32. OSNOVNA ŠOLA POLJANE 2 

33. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA 5 

34. OSNOVNA ŠOLA PRULE 3 

35. OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA 1 

36. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA 5 

37. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH 8 

38. OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE 3 

39. OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ 4 

40. OSNOVNA ŠOLA VODICE 1 

41. SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO 1 

42. SE DANTE ALIGHIERI ISOLA 2 
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LEGO MINDSTORMS NXT Education komplet lahko vključimo pri naslednjih 

ciljih, ki so opredeljeni v katalogu znanj (Kocijančič, 2002): 

- spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije, 

- spoznajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje, 

- berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilji in razumejo njihovo 

delovanje, 

- načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele, 

- uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih 

modelov, 

- razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti,  

- poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav, 

- naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično 

presojajo vpliv tega področja na tehnologijo in okolje, 

- pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij, 

periodičnega tiska in interneta, 

- z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo 

temeljne metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje, 

- razvijajo sposobnost za delo v skupini, 

- razvijajo psihomotorične sposobnosti, 

- pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov in 

- spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva in 

sposobnosti, ki jih potrebujejo zanje. 
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3.2 Srednja šola 

Na slovenskih srednjih in visokih šolah ter univerzah je čedalje več zanimanja za 

učenje mehatronike, avtomatike in robotike. V današnjem skokovitem razvoju si ne 

moremo več predstavljati, da različni tehnološki sistemi ne bi sodelovali. V svetu je 

mehatronika, strokovna, poklicna in znanstvena disciplina združenih znanj iz 

mehanike in elektronike, uveljavljena že več kot tri desetletja. V teh letih se je z 

računalništvom razvila tudi informatika. Kreativno upravljanje povezav vseh 

sistemov pa je zahtevalo prilagojen izobraževalni program iz avtomatizacije, 

mehatronike in robotike. Čeprav smo v Sloveniji tovrstno izobraževanje začeli šele 

ob prelomu tisočletja, imamo že kar široko razvejan izobraževalni sistem, tako na 

srednješolski kot na visokošolski in univerzitetni ravni. Avtomatizacija se kot izbirni 

predmet pojavlja v srednješolskem programu elektrotehničnih šol. Srednješolsko 

izobrazbo četrte oziroma pete stopnje iz mehatronike omogočajo šolski centri v 

Mariboru, Ptuju, Velenju, Celju, Kranju, Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici. 

Omenjeni šolski centri že uporabljajo komplete kot so LEGO MINDSTORMS NXT 

Education (tabela 5). V teh centrih se izvajajo triletni programi za poklic mehatronik 

operater in štiriletni za poklic tehnik mehatronike (Delo, 2011). 

Tabela 5: Seznam srednjih šol, ki so kupile komplet LEGO MINDSTORMS NXT 

Education, pri Mladinski knjigi v letih 2007 - 2011 

ŠT. ŠOLE KOLIČINA 

1. SREDNJA ELEKTRO RAČUNALNIŠKA 3 

2. SREDNJA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 5 

3. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA 5 

4. SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA 1 

5. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 3 

6. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM 3 

7. ŠOLSKI CENTER VELENJE 1 

8. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 4 

9. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ 1 

10. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 1 

 

3.2.1 Katalogi znanj 

Katalog znanj je strokovni dokument, razvit na podlagi poklicnega standarda in je 

podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
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Katalog povezuje ključna dela z znanji in spretnostmi. Vsi katalogi znanj so dostopni 

na internetnih naslovih zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSS, 2011) in 

centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI, 2011). Vsak strokovni 

predmet ima v katalogu znanj natančno definirano področje uporabe. 

Elementi katalogov znanj so: 

1. usmerjevalni cilji (usmerjajo izvajalca, kaj mora poučevati, da bo uresničil 

kompetence in informativne cilje), 

2. poklicne kompetence (opisujejo, kaj bo dijak po uspešno zaključenem modulu 

sposoben odgovorno uresničiti) in 

3. operativni cilji: 

- informativni (podajajo širši kontekst razumevanja okolja v poklicu in obratno na 

način, da se bo dijak lahko orientiral na področju vsebine modula) in  

- formativni cilji (lahko preverimo in merimo, izražajo usposobljenost dijaka za 

izvrševanje določenih nalog). 

V gimnazijah in srednjih strokovnih šolah smo poiskali nekaj modulov, v katerih bi 

bilo mogoče vključiti izdelek LEGO MINDSTORMS. Ti programi so: 

1. tehnična gimnazija: 

- računalništvo 

2. program računalnikar: 

- napredno vzdrževanje strojne opreme in 

- programiranje naprav 

3. program računalniški tehnik: 

- uporaba mikroprocesorskih naprav in 
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- načrtovanje in razvoj programskih aplikacij. 

4. program elektrotehnik 

- programirljive naprave in 

- prenos in zapis informacij 

5. program tehnik mehatronike 

- krmilno-regulacijski sistemi in 

- mehatronika. 

V prilogi 1 najdemo navedene kataloge znanj računalnikarja, računalniškega tehnika 

in tehnične gimnazije. 

Izobraževalni programi uresničujejo standarde splošnoizobraževalnih in strokovnih 

vsebin, ki jih priporočajo katalogi znanj. Povezovanje splošnega, strokovnega in 

praktičnega znanja je uresničen skozi koncept kompetenc. Enote za doseganje 

poklicnih kompetenc so moduli (predmeti), ki uresničujejo cilje splošnih in 

strokovnih znanj. V okviru modulov se povezuje praktično izobraževanje, strokovna 

teorija in ključne kompetence v luči delovnih in poslovnih procesov. Moduli 

vključujejo cilje informiranja, načrtovanja, odločanja, izvedbe in kontrole. 

Oblikovanje modulov omogoča povezovanje le-teh znotraj elektrotehnike, 

računalništva, elektronskih komunikacij, mehatronike in tudi v gimnazijah (MSS, 

2005).  

Zasnova programa šolam omogoča in od njih zahteva pripravo letnega delovnega 

načrta (LDN), ki je hkrati del odprtega učnega programa. Učitelji skupaj s socialnimi 

partnerji pripravijo potrebne aktivnosti za uresničitev izobraževalnega programa in 

sprejetega odprtega dela kurikuluma. Upoštevati je potrebno tudi dinamiko in način 

uresničevanja programa ter preverjanja in ocenjevanja doseženih ciljev. 

Odprti kurikulum je namenjen uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. 

Šola v sodelovanju s socialnimi partnerji razvojnega sosveta opredeli cilje odprtega 

kurikuluma, s katerimi lahko dijaki pridobijo dodatne kompetence, potrebne za 
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uresničevanje potreb trga dela, dosego dodatne nacionalne poklicne kvalifikacije, 

razvoj specialnih praktičnih veščin, poglobitev in širitev strokovnega znanja in 

razvijanje ključnih kompetenc. Priporočeno je, da se najmanj polovica ur odprtega 

kurikuluma nameni dodanim strokovnim modulom, vključno z dodatnim praktičnim 

poukom, ki je integriran v vse module (Odprti kurikul, 2008). 

Vsi katalogi znanj na strokovnih šolah so napisani tako, da dopuščajo učitelju prosto 

pot za pisanje programa po svojih željah. Učitelj mora biti pozoren samo na to, da 

sledi ciljem, ki so zapisani v katalogu znanj. Zasledili smo, da v srednjih šolah veliko 

modulov dopušča uporabo izdelkov LEGO MINDSTORMS, ampak vse je odvisno 

od učitelja, ki piše LDN. Če je učitelj usmerjen bolj v računalništvo (programiranje), 

bo večja verjetnost, da bo v svoje programe vključil tudi LEGO MINDSTORMS, kot 

pa če je iz elektrotehniške stroke. 

Moduli zajemajo splošna znanja računalništva, ki jih potrebujejo izobraženci v 

informacijskih družbah. Pridobljena znanja so tudi temelj za univerzitetni študij na 

tehničnih in naravoslovnih fakultetah. Predmet je načrtovan tako, da dijaki pridobijo 

teoretična in tudi praktična znanja. Posebej pri tem je v ospredju aktivna vloga 

dijakov. Možnost izbiranja vsebin pri izbiri projektnih nalog spodbuja osebni in 

strokovni razvoj dijakov in ponuja možnost za povezovanje med predmeti, 

sodelovanje z učitelji drugih predmetov, zunanjimi strokovnjaki in dijakih drugih 

sorodnih šol. Teoretične ure potekajo z razlago, pogovorom med dijaki in učiteljem. 

Pri tem dijaki spoznavajo in predlagajo postopke za reševanje različnih problemov s 

pomočjo računalnika. Prav tako sistematizirajo svoje znanje in ga še poglobijo. 

Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretični del, pri tem 

pa dijaki praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična spoznanja.  

3.3 Univerza 

Poučevanje elektrotehniških veščin in projektno delo postajata pomemben del 

dodiplomskega študija na vseh tehnično usmerjenih fakultetah. Uporaba interaktivnih 

programskih orodij, kot je komplet LEGO MINDSTORMS NXT, zato postaja vedno 

bolj pogost del učnih načrtov. Poleg poklicnih lahko pomaga študentom pridobiti 

tudi socialne veščine, kot so timsko delo, vodenje, komunikacija in javno nastopanje. 

Študentom se sprva zdi projektno delo bolj zahtevno od tradicionalnega študija, kjer 
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je njihova vloga bolj pasivna. Vendar pa diskusije s študenti in mentorji vodijo k 

novim perspektivam, zato se projektno delo izkaže za bolj učinkovito.  

Strojna in elektro-industrija sta v Sloveniji močno vpeti v evropsko (avtomobilsko) 

industrijo, zato strokovnjaki pričakujejo povečano povpraševanje po zaposlovanju 

vseh profilov mehatronike. Zanimanje za te poklice je med mladimi precejšnje, saj 

zaradi interdisciplinarnega znanja in veščin (strojništvo, elektrotehnika, 

računalništvo, avtomatika in robotika) pomenijo večjo konkurenčnost v 

zaposlovanju. Interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin pripomore k večji 

ustvarjalnosti, inovativnosti in prilagodljivosti študentov. Zato smo iz tega vidika 

pregledali, katere fakultete v Sloveniji že uporabljajo komplet LEGO 

MINDSTORMS NXT v učnih načrtih. Tabela 6 prikazuje seznam univerz, ki so od 

leta 2007 pa do 2011 nabavili komplete LEGO MINDSTORMS NXT Education pri 

Mladinski knjigi. 

Tabela 6: Seznam univerz, ki so kupile komplet LEGO MINDSTORMS NXT 

Education, pri Mladinski knjigi 

ŠT. UNIVERZE KOLIČINA 

1. UNIVERZA V LJUBLJANI 2 

2. UNIVERZA V MARIBORU 19 

 

3.3.1 Univerza v Mariboru 

Univerzitetni študijski program mehatronika po bolonjskem programu, na katerem 

diplomanti pridobijo naziv diplomirani inženir/inženirka mehatronike, je na voljo na 

Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v 

Mariboru. V visokošolskem in univerzitetnem študiju na Fakulteti za elektrotehniko 

Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko 

Univerze v Mariboru ter Fakultete za strojništvo pa so poleg mehatronike tudi 

izobraževalni programi za avtomatiko in robotiko. 

Študiji so naravnani tako, da se naučijo probleme analizirati, izločiti nebistvene 

dejavnike, narediti sintezo in predvideti možne rešitve in posledice. Pestra 

mednarodna izmenjava med študijem zagotavlja mobilnost, vzpostavijo se številni 

stiki s tujimi gospodarskimi subjekti, inštituti in univerzami, kar še povečuje 
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zaposlitvene možnosti po dokončanju študija. Diplomanti študijskega programa 

mehatronika imajo zelo dobre zaposlitvene možnosti kot strokovnjaki za 

avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov ali kot programerji sodobnih 

mehatronskih strojev in naprav (FS, 2011). Vsako leto Inštitut za robotiko na 

Univerzi v Mariboru (FERI) v sodelovanju s sponzorji razpisuje tradicionalno 

tekmovanje (ROBObum in RoboT) s področja mobilne robotike, kjer se uporabljajo 

predvsem roboti LEGO MINDSTORMS NXT (Robo liga FERI, 2012). Več o tem 

najdemo v poglavju 3.4. 

3.3.2 Univerza v Ljubljani 

Univerzitetni in visokošolski študijski program elektrotehnika po bolonjskem 

programu, pri katerem diplomanti pridobijo naziv diplomirani inženir/inženirka 

elektrotehnike, je na voljo na Fakulteti za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. 

Poleg FE imajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) tudi visokošolski 

in univerzitetni študij, ki zajema del modulov iz Fakultete za elektrotehniko po 

programu elektrotehnike. Podobne programe najdete tudi na Fakulteti za strojništvo 

na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu mehatronike. 

Študiji so naravnani tako, da študentje pridobijo znanja s področja komunikacijskih 

sistemov, računalniškega programiranja in preizkušanja programskih rešitev. Naučijo 

se osnovnih principov delovanja mikrokrmilnikov, priključevanja naprav, osnovnih 

načel sistemov v realnem času, osnov algoritemskega in sistemskega načina 

reševanja problemov, načrtovanja avtomatskega vodenja enostavnejših 

laboratorijskih procesov in uporabljanja najnaprednejših računalniških orodij za 

analizo, modeliranje, simulacijo in načrtovanje sistemov avtomatskega vodenja. 

Pridobijo tudi veščine kot so osnovne predstavite avtomatike oziroma avtomatskega 

vodenja sistemov na zanimiv način preko številnih primerov z uporabo računalniških 

orodij (FRI, 2011). Vsako leto FRI Univerze v Ljubljani organizira poletno šolo 

(CoLos) in tekmovanje na državni ravni z imenom Robo liga (Robo liga FRI 2011). 

V obeh primerih se učitelji, dijaki in študentje ukvarjajo z LEGO MINDSTORMS 

NXT roboti, ki obsega področje mobilne robotike, več o tem najdemo v poglavju 3.4. 
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3.3.3 Univerza v Novi Gorici 

Na Univerzi v Novi Gorici je na voljo dodiplomski študijski program prve stopnje 

Gospodarski inženiring. Na tej stopnji študentje se seznanijo s prvo verzijo LEGO 

MINDSTORMS RCX s katero so izvedeni demonstracijski primeri pri predmetu 

osnove avtomatskega vodenja. Cilj predmet je, da se študenti naučijo računalniškega 

vodenja tehničnih sistemov in procesov. Poleg dodiplomskega študija je na fakulteti 

na voljo tudi magistrski študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring, pri 

katerem diplomanti pridobijo naziv magister gospodarski inženir/magistrica 

gospodarska inženirka. Izobraževalni program je raziskovalno usmerjen in povezuje 

področja ekonomike, organizacijskih ved, sodobnih tehnologij in informacijskih 

znanosti. Predmetnik ponuja tudi dva predmeta (avtomatiko vodenje sistemov in 

robotika), ki se glede na cilje predmeta lahko navezujeta na uporabo LEGO 

MINDSTORMS.  

Predmet avtomatsko vodenje sistemov je pisan prav na kožo uporabi LEGO 

MINDSTORMS. Namen predmeta je predstaviti osnovne koncepte zveznega 

vodenja v industrijskih procesih, predstaviti osnovne zapise in oblike signalov, ki 

nastopajo v zveznih procesih in njihovo pretvorbo v signale, ki so primerni za zapis v 

računalniških sistemih. Predstavljene so povezave med zveznimi in diskretnimi 

signali in praktični vidiki vzorčenja. Pri modeliranju in analizi sistemov se obravnava 

matematično modeliranje v časovnem in frekvenčnem prostoru. Predstavljeni so 

sistemi v obliki primerni za signale računalniških sistemov. V zadnjem delu 

predmeta diplomanti spoznajo metode načrtovanja zveznih sistemov vodenja in 

analizirajo regulacijske sisteme. Cilji predmeta so:  

- seznaniti slušatelje s teoretičnimi osnovami modeliranja, simulacije in vodenja, 

- jih naučiti sistemskega razumevanja in pristopanja k problemom vodenja 

industrijskih procesov in 

- jih usposobiti za kompetentne sogovornike načrtovalcem in razvijalcem sistemov 

vodenja.  
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Za spremljanje predmeta zadostuje znanje iz predmetov izbrana poglavja iz uporabne 

matematike in sodobni tehnološki sistemi ter znanja matematike, fizike, 

računalništva, tehnologije in elektrotehnike, ki ga študentje pridobijo na prvi stopnji 

študija (AVS, 2011). 

Januarja 2012 se je Univerza v Novi Gorici predstavila na vseslovenskem sejmu 

izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – Informativa ’12, ki je potekal na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Študenti univerze so v sodelovanju s 

profesorji predstavili vse študijske programe in način študija, ki so ga popestrili z 

eksperimenti in prikazom praktičnega dela, kot poteka na Univerzi v Novi Gorici. 

Na razstavnem prostoru Univerze v Novi Gorici je bil obiskovalcem na ogled prikaz 

poskusov in demonstracijskih primerov. Predstavljena je bila naprava za 

pridobivanje vodika in avtomobil na vodik, pridobljen s sončno svetlobo. Udeleženci 

so se lahko udeležili delavnic in animacij ter preizkusili svoje senzorične 

sposobnosti. Poslovno-tehniška fakulteta (PTF) Univerze v Novi Gorici je 

obiskovalcem predstavila modelno napravo "Transporter" (Trojer, 2006). Transporter 

je izdelan s kompletom LEGO MINDSTORMS RCX. Njegova naloga je, da sledi 

začrtani poti, slednja je predvidoma temne barve na svetli podlagi. Ko naprava 

doseže posebej označeno mesto in je tovor uspešno naložen, se vrne nazaj po isti poti 

(Informativa ’12, 2012). 

3.4 Poletne šole in robotska tekmovanja 

V Sloveniji se tradicionalno vsako leto organizirajo poletne šole in državna 

tekmovanja z mobilnimi roboti. V njih sodelujejo učenci, dijaki, študentje in učitelji. 

Poletne šole in tekmovanja so razdeljena glede na nivo znanja in starost. Študentje 

tekmujejo v tako imenovani Robo ligi in RoboT, srednješolci in osnovnošolci pa v 

kategorijah ROBObum (ROBOsled in LEGObum), RoboCupJunior Reševanje in 

FIRST LEGO League (FLL). 

Poleg državnega tekmovanja v RoboCupJunior Reševanje je letos (2012) 

organizirano tudi svetovno. 
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3.4.1 CoLos 

Poleg rednih študijskih programov je Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani leta 1994 ustanovila poletno šolo z imenom CoLos. Namenjena 

je predvsem učiteljem (tako srednješolskim kot tudi osnovnošolskim), ki se pri 

svojem izobraževalnem delu srečujejo z izzivi učinkovite uporabe sodobnih 

tehnologij. Udeležujejo se ga tudi dijaki in študenti, da si razširijo znanja novih 

tehnologij. Vsebinsko se poletna šola osredotoča na predstavitve novih tehnologij in 

trendov na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju. 

Poletna šola poteka tradicionalno vsako leto na FRI. Sestavljena je iz petih sklopov, 

in sicer (Poletna šola, 2010):  

- spletni Kung-fu: kako uporabljati internet in ostati brez modrice na očesu, 

- razvoj aplikacij za platformo Android, 

- umetna inteligenca skozi primere oziroma "Ne, ne bodo nas pojedli roboti", 

- mobilna robotika in 

- multimedija. 

Delavnice so razdeljene na tri različne vsebinske sklope. Prvi dan je namenjen 

problematiki standardov in specifikacij za učne tehnologije. Tematika drugega dne so 

bogate spletne aplikacije v izobraževanju, tretji dan pa je posvečen izdelavi 

oblikovnih predlog za šolsko spletišče (za sistem Joomla). Mobilna robotika se 

ukvarja z izdelki LEGO MINDSTORMS. 

Program mobilna robotika je sledeč (CoLos, 2010): 

- spoznavanje z LEGO MINDSTORMS NXT roboti, 

- sestavljanje robotov, 

- učenje programskega jezika Python, 
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- vzpostavljanje Bluetooth komunikacije z robotom, 

- reševanje izzivov krmiljenja, zaznavanja okolja, 

- atraktivna tekmovanja v žogobrcu, sledenju črti, pobegu iz labirinta, ..., 

- ponovno sestavljanje robotov po trku z oviro in 

- predstavitev modelov industrijskih robotov Fischertechnik. 

3.4.2 Študentska tekmovanja na FRI 

Prvo študentsko tekmovanje z mobilnimi roboti tipa LEGO MINDSTORMS je bilo 

izvedeno 5. 12. 2007 na FRI, v okviru dneva odprtih vrat. Tekmovanje je bilo 

odprtega tipa, kar pomeni, da so se lahko prijavile skupine od dva do štiri rednih 

dodiplomskih in podiplomskih študentov FRI. Fakulteta je za priprave tekmovanja 

posodila študentskim skupinam komplete LEGO 8527 MINDSTORMS NXT. 

Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah, in sicer (LEGO 8527, 2007): 

- hitrostno tekmovanje v sledenju traku z mobilnim robotom zgrajenim iz 

kompleta LEGO 8527 MINDSTORMS NXT, 

- hitrostno tekmovanje v sledenju traku z mobilnim robotom zgrajenim iz 

kompleta LEGO 8527 MINDSTORMS NXT z ovirami na stezi in 

- tekmovanje mobilnih robotov tipa LEGO MINDSTORMS zgrajenih iz 

poljubnega števila komponent in tipal, kjer bo robot moral prevoziti stezo z 

ovirami.  

Ocenjevala se je kreativnost v konstrukciji robota in programske rešitve (umetna 

inteligenca). 

Od začetka tekmovanja 2007 pa do 2012 so se v okviru Robo lige zvrstile naslednje 

teme: 

- hitrostno tekmovanje (2007), 

http://mindstorms.lego.com/
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- poišči izhod (2008), 

- iskanje zaklada (2009), 

- ozimnica (2010), 

- pomagaj spretnemu robotu LEGO habilis, da se preobrazi v pokončnega robota 

LEGO erectus in preživi na živahno razvijajočem se planetu NXT (2011) in 

- nič ne vidim, nič ne slišim (2012). 

Lansko tekmovanje Robo lige FRI 2012 z naslovom "Nič ne vidim, nič ne slišim" se 

je odvijalo v prostorih FRI. Tekmovalne ekipe so se morale udeležiti treh uradnih 

treningov, na katerih so zbirali kvalifikacijske točke. Na podlagi teh rezultatov so se 

oblikovale predtekmovalne skupine, ki so se na glavnem tekmovanju pomerile v 

izločilnih bojih. Naloga dveh robotov je bila ta, da sta morala z medsebojno pomočjo 

v čim krajšem času prevoziti poligon. Tekmovanje je bilo namenjeno skupinam 

dodiplomskih in podiplomskih študentk in študentov FRI, FE, FMF, FS in PeF. 

Skupina je lahko štela največ tri člane (Robo liga FRI, 2012). 

3.4.3 Študentska tekmovanja na FERI 

Jeseni 1999 so si na Inštitutu za avtomatiko in robotiko na FERI Univerze v 

Mariboru zastavili cilj, da z organizacijo tekmovanj (Robo liga FERI, 2012) 

motivirajo sposobne študente na fakulteti za razvojno-raziskovalno delo za področja 

robotike, vodenja električnih pogonov in avtomatizacije. Na ta način so želeli 

podpret novo interdisciplinarno študijsko smer mehatronika. To so vede, ki določajo 

naš prihodnji razvoj. 

Uvedli so projektni študij, kje študentje v ekipah (2 do 3 študenti, praviloma iz 

različnih področij) dobijo nalogo, da v petih tednih sestavijo avtonomnega mini 

mobilnega robota, ki mora čim hitreje prevoziti progo, označeno s črnim trakom na 

svetli podlagi. Na koncu oddajo projektno poročilo in se z izdelkom izkažejo na 

internem tekmovanju s temo "kdo bo prej prišel do cilja". Pri tem gre tako za prestiž 

kot tudi zabavo. Študentje imajo na voljo osnovne komponente za gradnjo mobilnega 
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robota, ki v vsebuje ohišje, napajalni vir, pogone, tipala in krmilno logiko. Glede na 

predznanje in ambicije lahko izbirajo med različnimi konfiguracijami (Pogorelc, 

2000): 

- elektromehanski mini mobilni robot SLEDIbot; ker ne vsebuje mikrokrmilnika, 

je zelo primeren za študente Strojništva za spoznavanje osnov elektronike, 

- LEGO MINDSTORMS; zanimiv za tiste študente, ki želijo poudariti mehansko 

konstrukcijo in želijo čim enostavneje razviti program in 

- programirljiv elektromehanski robot, obvezno vsebuje mikrokrmilnik, primeren 

je za najbolj ambiciozne ekipe študentov, ki imajo že predznanje iz elektronike, 

programiranja mikrokrmilnikov in konstruiranja mehanskih sklopov. 

Od leta 2000 organizirajo državna tekmovanja v konstrukciji in vožnji po labirintu z 

mini mobilnimi roboti pod imenom RoboT. Letos so ga organizirali že dvanajstič. V 

celotnem obdobju se je v vožnji lastno konstruiranih avtonomnih mobilnih robotov 

po labirintu (velikosti 2,5 x 2 m, več kot 15 m poti) udeležilo tekmovanja okrog 300 

ekip, ločenih v kategorijah dijakov in študentov. 

3.4.4 Osnovnošolska in srednješolska tekmovanja - ROBObum 

UM-FERI je robotsko tekmovanje uspelo razširiti tudi na osnovnošolce. Velike 

napore je bilo potrebno vložiti v izobraževanje mentorjev na osnovnih šolah in v 

organizacijo regijskih tekmovanj po srednjih šolah. Lansko leto (2012) so že devetič 

organizirali tekmovanje učencev osnovnih šol ROBObum 2012, ki je že pred leti 

preraslo v državno. Tekmovanje LEGObum ima dva razreda: LEGObum-8 in 

LEGObum-9.  

LEGObum-8 je tekmovanje z LEGO mobilnimi roboti, ki med vožnjo sledijo črni 

črti na beli podlagi. Tekmovanje je namenjeno  učencem do vključno 8. razreda 

osnovne šole. Tekmovanje LEGObum-9, v katerem roboti potiskajo predmete z 

mize, pa je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol.  

Državnega tekmovanja LEGObum-8 in LEGObum-9 se lahko udeležijo ekipe 

učencev osnovnih šol, ki so sodelovale  na regijskem predtekmovanju in so na njem 
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zasedle eno od prvih treh mest. Tiste osnovne šole, v katerih okolici ni bilo 

organiziranega regijskega predtekmovanja se lahko prijavijo neposredno na državno 

tekmovanje (LEGObum, 2012).  

V osnovnošolskih kategorijah je 2012 sodelovalo okrog 60 ekip (okrog 250 otrok) v 

disciplini ROBObum, nekaj od teh tudi v novi disciplini RoboCupJunior Reševanje. 

3.4.5 Tekmovanja v FIRST LEGO League (FLL) 

Mladi med 9. in 16. letom starosti lahko od leta 2011 naprej tudi v Sloveniji 

sodelujejo na tekmovanju v robotiki FIRST LEGO League (FLL). Ekipe v FLL 

uporabljajo komplete LEGO MINDSTORMS in enega od dveh grafično osnovanih 

programskih jezikov: NXT-G ali RoboLab. Komplet je namenjen izdelavi in 

programiranju majhnih, avtonomnih robotov, ki lahko prečkajo LEGO igralne plošče 

in izvajajo dane naloge. Pri vsakem robotu se lahko uporabi šest nerotacijskih tipal in 

tri motorje (Politikis, 2011).  

Projekt FLL sta leta 1998 ustanovili neprofitna organizacija FIRST in dansko 

podjetje LEGO. Sedež organizacije je v Manchestru, New Hampshire. Glavni namen 

projekta je pokazati mladim, da so matematika, fizika, računalništvo in tehnika 

zanimiva področja ter da ponujajo veliko možnosti za ustvarjalno izražanje (Politikis, 

2011).  

Glede na vsakoletni tematski izziv otroci sestavijo in programirajo svojega robota. V 

skupini razvijajo ideje, se posvetujejo s strokovnjaki iz okolice, eksperimentirajo, 

uporabijo svoje znanje, domišljijo in predlagajo rešitve. Ta ideja je lahko izvirna ali 

pa temelji na katerih izmed že predlaganih rešitev (FLL, 2012). 

Tekmovanje FLL se je začelo v Združenih državah Amerike in se od tedaj razširilo v 

57 držav sveta (sezona 2010). Zasnovano je na problemih sodobnega časa. Vsako 

leto se razpiše nova tema tekmovanja, in sicer je to eden od sodobnih znanstvenih 

problemov. 

Od začetka tekmovanja do 2012 so se v okviru FLL zvrstile naslednje teme: 

- pilotsko leto (Pilot Year, 1998), 
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- prvi stik (FIRST Contact, 1999), 

- vulkanska panika (Volcanic Panic, 2000), 

- vpliv na Arktiko (Arctic Impact, 2001), 

- znamenitosti mesta (City Sights, 2002), 

- odprava na Mars (Mission Mars, 2003), 

- brez meja (No Limits, 2004), 

- popotovanje po oceanih (Ocean Odyssey, 2005), 

- nano izziv (Nano Quest, 2006), 

- energijska uganka (Power Puzzle, 2007), 

- klimatske povezave (Climate Connections, 2008), 

- pametno premikanje (Smart Move, 2009), 

- podpora telesu (Body Forward, 2010), 

- ohranimo hrano varno (Food Factor, 2011), 

- rešitve za starejše (Senior Solutions, 2012). 

Dean Kamen, ustanovitelj FIRST je izjavil: "Kulturo spreminjamo s poudarjanjem 

razuma. Otrokom moramo pokazati, da je bolj zabavno oblikovati in ustvariti video 

igro, kot pa jo igrati." (FLL, 2012) 

V izzivu 2011 s temo ''Ohranimo hrano varno'' je prvič sodelovalo tudi 16 slovenskih 

ekip. 

Izziv 2012 je bil na temo ''Rešitve za starejše''. Namen naloge je bil poiskati rešitve, 

ki pomagajo izboljšati kakovost življenja starejših tako, da ostanejo te osebe še 
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naprej neodvisne, vključene in povezane v svoji skupnosti. V izzivu je sodelovalo 

preko 200.000 otrok, starih od 9 do 16 let, iz 61 držav. Raziskali so temo staranja in 

kako le-to vpliva na sposobnost ljudi, da obdržijo svoje življenjske navade. Poiskali 

so ideje in možnosti kako ''se znajti'', ''ostati v stiku'' in ''ostati fit''. Ekipe so spoznale 

ovire, ki jih srečujejo osebe skozi proces staranja in predlagali načine, kako 

vzdrževati in izboljšati njihovo kvaliteto življenja (FLL, 2012). 

Avgusta 2013 se bo začel nov izziv FLL 2013, katerega tema bo ''Bes narave''. Ekipe 

bodo poskušale raziskati, kaj je mogoče storiti, ko se naravne nesreče kot so nevihte, 

potresi, cunamiji in drugi dogodki dogodijo (FLL, 2013). 

Člani FLL ekip raziskujejo in sodelujejo v skladu s FLL vrednotami. Te vrednote 

želijo poudariti, da ni pomembno le kaj naredimo, ampak tudi kako to naredimo. 

Vrednote spodbujajo timsko delo, medsebojno pomoč, prijateljsko tekmovanje, 

delitev (sharing) idej in rešitev z drugimi. Zaradi zagotavljanja istih pogojev za vse 

ekipe po celem svetu je material, ki ga uporabljajo za tekmovanje FLL, predpisan. 

Sestavljen je iz izvirnih LEGO elementov (FIRST LEGO League FLL, 2012). 
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4 PRIMERI ZA UPORABO LEGO MINDSTORMS V OSNOVNIH IN 

SREDNJIH ŠOLAH 

V tem poglavju bomo obravnavali konkretne primere, ki so primerni za osnovne in 

srednje šole in jih je mogoče vključiti v izobraževalne cilje. Opisana bo sestava 

robota, ki lahko opravlja tri naloge in možnosti za programiranje na različnih nivojih. 

S tem bomo prikazali, da je komplet LEGO MINDSTORMS NXT zelo primeren za 

izobraževalne namene, torej kot učni pripomoček v šolah. 

Obravnavali bomo problem sledenja črni črti, za katerega smo se odločili, ker je 

mogoče robota za to nalogo sestaviti iz osnovnega kompleta in ker je delovanje 

precej odvisno od algoritma sledenja. Tako lahko isti primer obravnavamo na 

različnih nivojih in z različnimi programskimi orodji. 

4.1 Izdelava robota NXT 

Robot na sliki 11 je prilagojen za opravljanje naslednjih nalog: 

- sledenje črti, 

- ustavljanje pred objektom in 

- skeniranje profila (okolja). 

Uporabljene komponente: 

- modul NXT, 

- 3 motorji, 

- tipali (svetlobno in ultrazvočno) in 

- LEGO kocke. 
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Slika 11: Robot NXT 

4.2  Sledenje črni črti z uporabo programa NXT-G za osnovne šole 

Program NXT-G je zelo primeren za osnovne šole, v njem pa že lahko napišemo 

enostaven program za sledenje črni črti.  

4.2.1 Osnovni bloki in zanke 

V tabeli 7 je opisanih nekaj osnovnih programskih blokov. 
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Tabela 7: Osnovni bloki v programu NXT-G 

ŠT. IME BLOKA OPIS SHEMA 

1 Premik Kontrolira delovanje motorjev v 

smislu hitrosti in števila obratov 

(podano v °). 
 

2 Zvok Omogoča predvajanje zvoka z 

zvočniki, ki so vgrajeni v modulu 

NXT.  

3 Počakaj Prepreči izvajanje blokov, ki mu 

sledijo, dokler ni izpolnjen 

določeni pogoj (preteče določen 

čas ali zahteva). 

 

4 Snemanje/ 

predvajanje 

Omogoča snemanje gibanje 

robota. S predvajanjem posnetega, 

robot izvede ta gib sam.  

5 Prikaži Prikaže grafiko na zaslonu (slike 

ali risbe). 

 
6 Zanka Omogoča, da se ukazi znotraj tega 

bloka ponavljajo v nedogled, ali 

določeno število ponovitev in 

"križišče" (stavek IF), ki glede na 

izpolnjen pogoj izvede eno od 

dveh sosledij. 

 

7 Steza Povezuje bloke med seboj. 
 

8 Komparator Omogoča uporabo logičnih 

funkcij kot so AND, OR XOR in 

NOT. 
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Poleg osnovnih programskih blokov so na voljo še dodatni bloki, in sicer: generiranje 

naključnih števil, matematični in logični izrazi ter vključevanje spremenljivk.  

Program ima lahko več poti oziroma stez, na primer eno stezo za upravljanje 

premikanja, drugo pa za zvočne učinke, ki se izvajajo sočasno. Tak program 

prikazuje slika 12. 

 

Slika 12: Grafični program LEGO MINDSTORMS NXT 

4.2.2 Sledenje črni črti 

Na sliki 13 je prikazana proga robota, ki je narejena iz črne črte debeline okoli 5 cm 

na beli podlagi velikosti A0. 

 
Slika 13: Proga za robota NXT 

Program temelji na odčitku svetlobnega tipala. Na osnovi tega robot prilagodi moč 

motorjev. Za nadzor vrtenja vsakega kolesa posebej uporabimo blok Premik (slika 

15). Svetlobno tipalo je potrebno najprej kalibrirati (umeriti) in s tem prilagoditi na 

razmere v prostoru. Odčitamo vrednost pri odboju od bele in nato od črne barve. To 

1 2 
3 

4 5 

6 

7 
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sta meji med barvama. Paziti moramo ali je tipalo aktivno ali ne, ker na ta način 

dobimo različne rezultate. Kalibracijo lahko izvedemo iz programskega okolja 

(calibrate.rbt) ali pa na modul NXT naložimo program "calibrate.rxe". Na sliki 14 

vidimo razporeditev barve, od bele do črne. 

 

Slika 14: Razporeditev barve (Clemson university, 2011) 

Program na sliki 15 prikazuje delovanje programa znotraj zanke, ki večkrat preveri 

vrednost svetlobnega tipala in vrne število med 0 in 100, odvisno od odčitka tipala. 

Vrednost 100 pomeni, da je tipalo zaznalo belo barvo, vrednost 0 pa, da je zaznalo 

črno barvo. Pri vrednosti 50 je robot osredotočen na meji med črno in belo, pri 

vrednosti večji od 50, zavije desno (delovanje motorja B), pri manjši od 50 pa levo 

(delovanje motorja C) (slika 16). 

 

Slika 15: Primer sledenja črni črti 

Cilj robota je, da potuje čim bolj naravnost brez nihanj, najbolje je, da se drži 

vrednosti 50.  

 

 

 

Slika 16: Branje svetlobnega tipala (Sluka, 2009) 
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Če je vrednost odčitka večja od nastavljene vrednosti, se bo povečala moč desnega 

motorja B in sočasno zmanjšala moč levega motorja C. Če bo robot zašel iz smeri, bo 

moral narediti zelo oster obrat, da se spet vrne na pravo smer. Če je le nekoliko zunaj 

centra, bo naredil majhen popravek v pravo smer. Če so zavoji dolgi in blagi, robot 

dobro sledi črni črti. Pri ostrih zavojih, pa se robot izgubi in ne najde več poti nazaj. 

Če želimo robota obdržati na črni črti, je potrebno vrednosti razdeliti na pet območij. 

Odčitke delimo z 20 in vrednosti od 0-100 razdelimo na področja od 0-4, kjer 

pomeni: 

- 0 = ostro desno – močno zmanjša moč motorja C in močno poveča moč motorja 

B, 

- 1 = postopno zavije desno – nekoliko zmanjša moč motorja C in nekoliko poveča 

moč motorja B, 

- 2 = naravnost z obema motorjema enako, 

- 3 = postopno zavije levo – nekoliko zmanjša moč motorja B in nekoliko poveča 

moč motorja C in 

- 4 = ostro levo – močno zmanjša moč motorja B in močno poveča moč motorja C. 

Ker je odziv robota počasnejši od branja svetlobnega tipala, prihaja do napak.  Če 

smo želeli odpraviti napake, smo si morali zamisliti drugo strategijo oziroma 

uporabiti drugo programsko orodje. Tako smo prišli na programiranje robotka v 

programu Bricx, ki je bolj primeren za srednje šole. Bricx program omogoča, da 

opredelimo več razdelilnih območij in s tem izboljšamo delovanje robota. 

4.3 Sledenje črni črti z uporabo programa Bricx za srednje šole 

Bricx omogoča pisanje programa v jeziku C, ki je zelo primeren za srednje šole. Ko 

je program napisan, ga Bricx najprej prevede in nato pošlje na modul NXT. Preden 

se izvede prenos programa na modul NXT (USB kabla ali Bluetootha), se preveri še 

pravilnost stavkov in ukazov. Na programskem vmesniku na sliki 17 lahko vidimo 
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gumbe, ki omogočajo (od leve proti desni), zbiranje in prenos podatkov, zagon in 

zaustavitev programov. 

 

Slika 17: Program Bricx 

Program za sledenje črni črti v Bricxu uporablja podobna razdelilna območja, kot 

smo jih opredelili v primeru jezika NXT-G. Celoten program temelji na stalnem 

odčitavanju svetlobnega tipala, ki s pomočjo še dodatno razdelanih območij (10 

območij) izračuna nastavljivo hitrost motorjev. Testiranje je pokazalo, da se je robot 

zelo dobro izkazal pri sledenju črni črti. Z razdelitvijo območja smo dosegli boljše 

rezultate, vendar je še vedno prihajalo do težav.  

Na sliki 18 je prikazano delovanje robota glede na razdelitev območij. Na levi sliki 

imamo branje svetlobnega tipala po 5 območij, ki je napisan v programu NTX-G. Na 

sredinski sliki imamo razdelitev na 10 območij, ki ga uporablja program Bricx. Z 

razdelitvijo na več območij se v bistvu približujemo proporcionalni regulaciji 

motorjev, pri kateri je moč motorjev proporcionalna razliki med odčitano in želeno 

vrednostjo (desni graf na sliki 18). 
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Slika 18: Delovanje robota glede na območja (Sluka, 2009) 

Na nivoju tehničnih srednjih šol lahko nadaljnje možnosti poiščemo v kombinaciji s 

teorijo regulacij. Na izobraževalnih programih kot so elektrotehnik (predmet 

"uporaba regulacij"), mehatronik operater in tehnik mehatronike (predmet 

"regulacije") so regulacije kot predmet že vključene. Za srednje šole torej 

predlagamo (priporočamo) reševanje zgoraj omenjenih težav v programu Bricx.  

V prilogi 2 je napisan program v Bricxu za sledenje črni črti s Ziegler-Nichols 

metodo, ki je obrazložena v poglavju 6.2.4. Program je potrebno ročno zagnati na 

samem modulu NXT. Problem takega zagona je, da če želimo robota ustaviti, ga 

moramo najprej ujeti in šele nato ročno izklopiti. Dobra stran obeh (NXT-G in Bricx) 

programov je v tem, da pri delovanju ne potrebujemo USB kabla in da je pri 

izvajanju programa odzivanje robota hitrejše (program se izvaja na modulu NXT). 

Rezultati so pokazali, da tudi z uporabo programa Bricx nismo dosegli povsem 

tekočega delovanja robota. Pri prehodu skozi ovinek je robot deloval počasi in 

zmedeno. 

4.4 Upravljanje modula NXT z  Bluetoothom 

Modul NXT lahko upravljamo preko Bluetootha z telefonom ali računalnikom. Ta 

način je preprost in atraktiven za učence in dijake, saj v kratkem času lahko naložijo 

program in vodijo robota. S tem dobijo motivacijo in zanimanje za nadaljnje 

programiranje robotov. 

4.4.1 Telefon z operacijskim sistemom Android 

Kot krmilno enoto lahko uporabimo mobilni telefon z vmesnikom Bluetooth. 

Program MINDroid deluje na telefonih z operacijskim sistemom Android in je na 

Bricx NXT-G Proporcionalno sledenje črti 
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voljo brezplačno. Program deluje tako, da robota upravljamo zgolj z nagibanjem 

telefona. 

Delovanje modula NXT preko telefona smo preizkusili z modelom Wildfire s 

operacijskim sistemom Android verzije 2.2.1. Na razpolago imamo tri možne načine 

nameščanja aplikacij na telefon. Lahko izbiramo med direktnim prenosom datotek, 

preko črtne kode ali preko računalnika. Izbrali smo nameščanje aplikacije preko 

črtne kode, ki je v današnjem času najbolj aktualna. Najprej smo s pomočjo 

programa Market (program za brskanje po internetu, ki je že nameščen na telefonu) 

poiskali in namestili program za branje črtnih kod (Barcode scanner). Ko imamo 

nameščen program, poiščemo na internetu ali v revijah pravokotno črtno kodo, kot je 

prikazana na spodnji sliki 19. 

 

Slika 19: Črtna koda 

Na telefonu zaženemo program Barcode scanner, ki sočasno vklopi fotoaparat. 

Telefon usmerimo na črtno kodo in počasi optično odčitamo iz leve proti desni, da si 

telefon zapolni najpomembnejše točke kode. Če smo uspešno odčitali, nas program 

avtomatsko poveže na stran, kjer je program naložen in začne s prenosom. Vsi 

programi, ki so povezani z modulom NXT, potrebujejo Bluetooth komunikacijo. 

Primer uporabe komunikacije modula NXT in telefona je prikazan na sliki 20. 

Večina brezplačnih programov, ki jih dobimo na internetu, vsebuje samo osnovne 

ukaze upravljanja, kot so npr. naprej, nazaj, levo, desno. Plačljivi programi pa 

omogočajo uporabo raznih tipal in aplikacij. 

1. Zaženi na telefonu program android Market, 

2. V iskalno vrstico vpiši "Barcode scanner", 

3. Najden program namesti na telefon, 

4. Na telefonu zaženi program za branje črtne kode 

"Barcode scanner", 

5. Približaj kamero črtni kodi, da jo optično 

prebere, 

6. Sledi navodilom na ekranu za namestitev. 

 

 Črtna koda  
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Slika 20: Povezava preko telefona (Remote-control, 2011) 

4.4.2 Računalnik 

Večina računalnikov nimajo vgrajenega Bluetooth vmesnika, zato je potrebno 

dodatno uporabiti USB Bluetooth ključ. Pomembno je, da se povezava med 

modulom NXT in USB Bluetoothom uspešno vzpostavi, kot prikazuje slika 21. 

 

Slika 21: Vzpostavitev Bluetooth vrat 

Za primere, kjer se robot ne vrti okoli svoje osi in je njegova razdalja potovanja 

manjša od 2 m, uporabimo USB kabel. Če pa smo omejeni z dolžino kabla in se 

robot vrti okoli svoje osi, pa je veliko lažje uporabiti brezžično povezavo. V 
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nasprotnem primeru bi se nam kabel zavrtel okrog robota in tako preprečil pravilno 

delovanje.  

V večini primerov imamo možnost priklopa preko USB Bluetooth adapterja ali preko 

IR povezave. Izbrati moramo takšnega, ki je najbolj primeren, priročen in uporaben. 

V našem primeru smo izbrali "nxt-remote", ki ima možnost povezave preko 

Bluetootha in možnost upravljanja z ukazi (tipkami) ali s tipkovnico. Na sliki 22 

vidimo, da lahko upravljamo z vsemi štirimi tipali in tremi motorji, kar pomaga pri 

testiranju komunikacije med modulom NXT in računalnikom. Uporabili smo vrata 

42 za komunikacijo med računalnikom in modulom NXT, dve tipali z vhodi 3 in 4 

ter odčitali njihove vrednosti. Robot je bil postavljen 12 cm od belega zidu, z 

odprtim tipalom. S smerokazi smo premikali robota po prostoru. S pritiskom na tipko 

"beep", smo opozarjali mimoidoče dijake, da je v prostoru robot. 

 

Slika 22: Upravljanje modula NXT z računalnikom 
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5 PRIMER DOBRE PRAKSE NA TEHNIŠKI UNIVERZI AACHEN 

Na Rheinisch-Westfaelische Tehnische Hochschule (RWTH) Aachen University v 

Nemčiji uporabljajo modul NXT s programom MATLAB (Behrens in drugi, 2010). 

Zato so razvili zbirko orodij, ki se imenuje "RWTH-MINDSTORMS NXT 

Toolbox". Ker je splošno dostopna na spletnih straneh in ker omogoča preko 

programa MATLAB robote daljinsko voditi, je zanimiva tudi za druge univerze. Ta 

zbirka orodij spodbuja študente, da pri reševanju nalog razmišljajo kot pravi 

inženirji. 

5.1 Učni načrti in cilji 

Tradicionalni dodiplomski študij elektrotehnike temelji na matematičnih in fizikalnih 

osnovah, na načelih elektrotehnike, računalništva in informatike. Najprej se študentje 

učijo teoretičnih osnov in šele nato se soočajo s pristnimi elektrotehniškimi problemi. 

Na začetku študija težko povežejo teoretične koncepte s praktičnimi 

elektrotehniškimi nalogami, zato njihova motivacija pogosto pade. V zadnjih 15 letih 

so bile uvedene različne novosti v učnih načrtih elektrotehnike, z namenom, da se 

prepreči padec motivacije v prvem semestru. Ključ do uspešnega in učinkovitega 

učenje sta navedla Saint-Nom in Jacoby: "Ne glede na to, koliko konceptov se 

naučiš, ne glede na to kako globoko greš, ne glede na to, kako težki so izpiti, je edina 

učna snov, ki si jo zapomniš tista, ki se te dotakne" (Behrens in drugi, 2010). Za 

boljšo motivacijo študentov je najboljši tak pedagoški pristop, da se študentje 

počutijo kot inženirji. 

Teoretična izhodišča študija temeljijo na analogni elektrotehniki, kar za študente ni 

najbolj privlačno, saj je sedaj era digitalnih sistemov. Na različnih univerzah zato 

študente uvajajo v diskretni čas signalov in sistemov na samem začetku učnega 

načrta. Študirajo matematiko in digitalno obdelavo signalov s predstavitvijo in 

analizo digitalnih sistemov, ki krepi teoretične osnove za nadaljnji študij 

elektrotehnike in dopolnjuje klasične predmete analogne tehnologije. Z znanjem 

osnov matematične in digitalne obdelave signalov ter matematičnih programskih 

orodij kot sta MATLAB in LabVIEW, ima študent dobre možnosti za zaposlitev. 

Prvi semester združuje digitalno obdelavo signalov z računalniškim programiranjem 
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in z usmerjenimi elektrotehniškimi problemi, ki dajejo študentom prvi vpogled v 

praktične metode in osnovne koncepte in jim tako pomaga, da uporabijo svoje znanje 

pri drugih izzivih kasneje pri študiju. 

V študijskem letu 2007-2008 je bil v kurikulumu elektrotehnike in informacijske 

tehnologije na RWTH Aachen University, ustanovljen projekt, imenovan "srečanje 

MATLAB-a z LEGO MINDSTORMS". Predavanja zajemajo osnove linearne 

algebre in digitalne signale in so osredotočena na tri glavne cilje: 

- uporabo matematičnih metod in osnov praktičnih aplikacij digitalne obdelave 

signalov, 

- osnovno programiranje in učenje (z uvedbo MATLAB-a kot orodje za 

elektrotehniko) in 

- posnemanje praktičnih nalog iz elektrotehnike z LEGO MINDSTORMS NXT 

roboti. 

Učne izkušnje so v zadnjem desetletju pokazale, da takšna kombinacija z računalniki 

pri uvajalnih tečajih lahko študente zelo hitro in uspešno pripelje do novih znanj in 

nadaljnjih raziskovanj. V laboratorijih se MATLAB uporablja za programiranje, saj 

zagotavlja neposreden in intuitiven dostop do vektorjev in matrik. Poleg tega pa to 

opremo prav tako pogosto uporabljajo v industriji in v višjih letnikih na RWTH 

Aachen University. V času projekta pridobijo študentje predvsem znanje iz 

programiranja v MATLAB-u. Drugi praktični tečaji so pokazali, da so za študente 

bolj privlačni tisti projekti, ki poleg računalniškega programiranja, vključujejo še 

osnove robotike in praktične poskuse. Tako so lahko študentje neposredno povezani 

z njihovo uporabo in tehnologijo. Projektne naloge so zasnovane glede na 

predstavljene omejitve modula NXT. Takšne omejitve projekta so bistvenega 

pomena pri reševanju elektrotehniških nalog. Projekt je sestavljen iz glavne naloge in 

šest osnovnih vaj, ki si jih študentje individualno izberejo. Vsaka vaja je jasno 

predstavljena in dokumentirana z jasnimi zahtevami in cilji. V laboratorijih sledijo 

trem ključnim ciljem: 

- prenos matematičnih pojmov in metod na praktične elektrotehniške naloge, 
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- uporaba MATLAB-a za izvajanje matematičnih konceptov na računalniku in 

- združevanje programa MATLAB s praktičnimi elektrotehniškimi načrtovanjem v 

dejanskem svetu izvedb, ki presegajo simulacije in računalniško programiranje. 

Osnovne vaje v parih vsebujejo učenje programiranja v MATLAB-u, uporabo 

RWTH-MINDSTORMS NXT Toolboxa, raziskovanje NXT strojne opreme in 

gradnjo robota. V zaključnem delu projekta se študentje združijo v skupine po štiri, 

kar jim daje svobodo za uresničitev lastnih idej, robotskih konstrukcij in izumov. Za 

manj ustvarjalne študente je mogoče dobiti že pripravljene podrobne opise osnovnih 

vaj. Študentje morajo v svojih rešitvah LEGO MINDSTORMS upoštevati posebnosti 

kot so: 

- razlike med tipali ali motorji istega tipa zaradi širjenja proizvodnje in zunanjih 

pogojev, 

- oprijem tal in 

- naključne zamude prenosa Bluetootha.  

Ob zaključku mora vsaka ekipa predstaviti svoje robote, algoritme in rešitve. Ker 

projekt spodbuja študente, da izvajajo svoje lastne projekte in jim daje prostor za 

ustvarjanje posameznih robotov in aplikacij, se pričakuje, da bo pri študentih 

motivacija višja kot pri klasičnih predavanjih. Poleg tega pa projekt krepi vzajemni 

učeni proces, v katerem študenti v okviru svojih ekip pridobijo razne veščine, kot so: 

- sodelovanje, 

- timsko delo in 

- vodstvene sposobnosti. 

Strokovni delavci so na voljo tudi po koncu projekta, da študentom pomagajo pri 

reševanju problemov v omejenem času z omejenimi sredstvi. Predstavijo jim še svoje 

pristope in rešitve (Behrens in drugi, 2010). 
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5.2 Podpora MathWorks  

RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox je bil uradno objavljen leta 2008. V istem 

letu je MathWorks naredil dostop na daljavo preko Bluetootha in to z brezplačno 

kodo. Ta koda se lahko uporablja tudi za projektne naloge, vendar pa zagotavlja 

manjšo funkcionalnost kot nova zbirka orodij. Zaradi manjše funkcionalnosti 

RWTH-MINDSTORMS modula NXT, se je MathWorks odločil, da se leta 2010 

umakne in s svojo kodo pomaga spodbujati RWTH–MINDSTORMS NXT Toolbox 

preko svojih spletnih straneh Academia. Z letom 2009 so se odločili, da bodo začeli 

nagrajevati in spodbujati najboljše študente v projektih (Behrens in drugi, 2010). 

5.3 Praktične projektne dejavnosti 

V prvem delu laboratorijskih vaj se študenti seznanijo z modulom NXT in 

konfiguracijo strojne opreme. Ekipe izdelajo robota za vožnjo z modulom NXT, na 

katerem je programiran NXT firmware. Njihov prvi cilj je, da robot sledi črni črti na 

belem listu papirja.  

Drugi del vaj uvaja uporabo Bluetooth komunikacije med robotom in računalnikom z 

uporabo MATLAB-a. Po vzpostavitvi brezžične povezave preko MATLAB-a z 

uporabo RWTH-MINDSTORMS NXT orodja, študentje ustvarjajo in interpretirajo 

en sam paket preko Bluetootha. Prvi korak je spreminjanje argumentov posameznih 

ukazov, kot so pogostnost tona ali trajanje časa. V drugem koraku se v MATLAB-u 

naučijo uporabe funkcij tipala dotika.  

NXT servomotorji so obravnavani v naslednjem koraku, kjer študentje merijo vrtenje 

notranjega tipala in delajo z različnimi prestavnimi razmerji.  

Nato se osredotočijo na meritve svetlobnega tipala, na programiranje s časovnikom 

in MATLAB-m GUI vmesnikom. Tu se študentje prvič spoznajo z barvno 

občutljivostjo tipala v primerjavi s človeškim očesom. Študentje uporabijo za meritev 

svetlobe različno obarvane predmete s pomočjo časovnih objektov v MATLAB-u, ki 

omogočajo samodejno in periodično branje tipala. 

Na koncu projekta študentje razvijejo raziskovalnega robota, ki z uporabo 

ultrazvočnega tipala prebere svoje lokalno okolje. Če želi najti odprta vrata v 
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prostoru, izmerjeno vrednost tipala obdela z osnovnim filtrom operacij in določi 

končno smer izhoda. Ko robot najde odprtino v prostoru, avtomatsko zažene motorje 

skozi odprta vrata v zaprtem prostoru (slika 23) (Behrens in drugi, 2010).   

 

Slika 23: Skeniranje profila v prostoru (Behrens in drugi, 2010) 

5.4 Vrednotenje in rezultati 

Po končanem projektu je bila preko spleta izvedena še prostovoljna anonimna 

anketa, ki je vsebovala vprašanja o splošnih konceptih projekta, o laboratorijskih 

vajah in o doseženem napredku študentov. V raziskavi je sodelovalo 131 študentov. 

Na sliki 24 so prikazani rezultati  anket, ki so jih izpolnjevali študentje po končanem 

projektu. Projekt je želel dokazati, da lahko z uvedbo projektnega reševanja 

"resničnih" problemov dosežemo zelo veliko motivacijo študentov. 48 % študentov 

je ocenilo, da je bilo njihovo znanje na začetku projekta iz MATLAB programiranja, 

kot "povprečno". Po izvedenem projektu je 48 % študentov ocenilo izboljšanje 

svojega znanja programiranja z "odlično" in 44 % z "dobro". 
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Slika 24: Ocena rezultatov projekta, ki temelji na anonimni spletni oceni študenta. 

Odgovori so bili označeni z A: odlična, B: dobra, C: povprečna, D: pod povprečjem 

in E: neustrezno (Behrens in drugi, 2010). 

Čeprav so ti rezultati subjektivni, so se študentje strinjali, da so z opravljenim 

projektom pridobili razne veščine. Te ugotovitve so v skladu z izkušnjami iz drugih 

projektov, ki temeljijo na izboljšanju študentovih znanj v programiranju ob uporabi 

robotskih kompletov.  

Na vprašanje, katere pozitivne vidike projekta so študentje prepoznali, so bile podane 

naslednje izjave: 

- soočenje s problemi, ki se ne obravnavajo na teoretičnih predavanjih, 

- teoretične osnove bi lahko bile podkrepljene s praktičnimi izzivi, kar bi privedlo 

do višje ravni razumevanja in 

- praksa čim bolj usmerjena z delom v MATLAB-u. 

Rezultati ankete kažejo tudi, da se je motivacija študentov izboljšala. Kar 40 % 

študentov je svojo motivacijo ocenilo z "odlično" in 47 %  z "dobro". Slika 24 kaže 

tudi oceno za timsko delo. 74 % študentov je ocenilo sodelovanje s svojimi kolegi 

kot "odlično" ali "dobro". Skupna ocena projekta je bila v kar  89 % "odlična" ali 

"dobra". Ustvarjalnost študentov in raznolikost pri uporabi posameznih idej za 

konstrukcijo robotov in izumov, je presegla vsa pričakovanja. Ocena je pokazala, da 
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45 % anketirancev izvaja svoje individualne robotske sisteme. Primeri teh so 3-D 

okolja, skeniranje cilja, iskanje steklenice, vozilo na cesti, bowling robot, avtonomno 

parkiranje vozila, sortirni stroj in črtne kode. 

Medtem ko so mnogi študentje trdili, da je bilo delo s strojno opremo izziv, so bili 

nekateri udeleženci drugačnega mnenja. Najbolj so kritizirali brezžično povezovanje 

preko Bluetootha in kompleksnost nadzora nad motorjem. 

Ostali rezultati ankete so pokazali, da bi se 87 % študentov še enkrat pridružilo 

projektu in si želijo, da bi se kompleti LEGO MINDSTORMS uporabljati tudi v 

drugih projektih. 76 % študentov je ocenilo MATLAB-v spletni test kot "odličen" ali 

"dober". Kar 95 % študentov je uporabljalo dokumentacijo in MATLAB-ove 

primere, ki so bili pripravljeni za ta projekt. Rezultati ocenjevanja jasno kažejo, da so 

bili študentje zelo motivirani v času projekta. Koncept laboratorija je pomagal 

študentom tudi tako, da so se naučili: 

- socialnih veščin, 

- timskega dela, 

- vodenja dodeljene naloge v določenem časovnem okviru, 

- reševanja občasnih konfliktov, 

- predstavitve rezultatov in 

- sodelovanja ter komuniciranje z vrstniki za boljše doseganje izobraževalnih 

ciljev. 

Ob koncu projekta so sodelujoči nadzorniki podali svoje pripombe in opažanja o 

aktivnosti skupinske dinamike, navdušenju, konkurenci med ekipami in porabi časa 

za izboljšanje robotskih algoritmov. Poleg tega so nadzorniki opazili tudi proces 

vzajemnega učenja znotraj in med ekipami (Behrens in drugi, 2010).  



51 

 

5.5 NXT in MATLAB 

V tem delu bomo na kratko opisali MATLAB, LEGO MINDSTORMS NXT 

Toolbox, potrebne sistemske zahteve za pravilno delovanje robota NXT in osnovne 

lastnosti Bluetootha in USB-ja. 

5.5.1 MATLAB 

Program MATLAB je močno orodje za programiranje in simulacijo. Njegov 

intuitiven način omogoča enostaven in hiter uvod v osnove programiranja, še posebej 

za začetnike. MATLAB omogoča uporabniku, da na numeričen način rešuje 

kompleksne matematične probleme. Pogosto se uporablja kot dragoceno orodje za 

razvoj demo aplikacij. Prav tako se pogosto uporablja v industriji za simulacijo in 

razvoj, za pridobivanje naprednih veščin programiranja in na področju izobraževanja 

(Behrens in drugi, 2010).  

Pogosto najdemo na internetu tudi orodja, ki so jih izdelali posamezniki, kot je na 

primer orodje modul za robotiko (Robotics, 2011), in so v prostem dostopu. Orodja 

vsebujejo množico funkcij, ki jih lahko uporabimo v svojih programih. Te funkcije 

so zapisane za vse najbolj pogoste operacije s področja, ki ga orodje pokriva (npr. 

modul za načrtovanje in vodenje - vsebuje funkcije za izris stopničastega odziva, 

Bodejevega diagrama, krivulje lege korenov, iskanje ničel in polov, itd). 

V MATLAB-u je tako za osnovni program kot za orodja na voljo obsežna pomoč v 

obliki *.pdf dokumentov ali na spletnih straneh. Del pomoči so demo programi, ki 

nazorno prikazujejo možnosti, ki jih MATLAB ponuja. Dodatna podpora, vključno s 

primeri uporabniških aplikacij, je na voljo tudi na njihovi spletni strani. 

5.5.2 RWTH–MINDSTORMS NXT Toolbox 

To programsko orodje so razvili na univerzi RWTH Aachen za nadzor LEGO 

MINDSTORMS NXT robota s programom MATLAB preko brezžične povezave 

Bluetooth ali USB-ja (Behrens in drugi, 2010). RWTH-MINDSTORMS NXT 

Toolbox je prosta in odprto kodna programska oprema. Na RWTH Aachen 

University je bil za izobraževalne namene ustanovljen projekt z imenom "srečanje 

MATLAB-a z LEGO MINDSTORMS". Prva verzija Toolboxa je bila končana 
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decembra 2007. Februarja 2008 so ustanovili spletno stran, na kateri je bil na voljo 

prenos Toolboxa pod licenco GNU General Public. Poleti 2008 so izboljšali različico 

2.0 na področju komunikacijskih plasti in uvedli USB priključke. Nadgradili so tudi 

module NXT z možnostjo povezovanja z več napravami hkrati. Kasneje v letu 2008 

je bil prvi naloženi NXC program, ki je ponujal možnosti nadzora nad motorji. 

Čeprav je nadzorni mehanizem pogosto pripeljal do nenadnih premikov motorjev, se 

je njihova natančnosti zelo izboljšala. V tem času je bilo že podprtih več zunanjih 

tipal. V letu 2009 je bil poudarek na natančnosti programa za nadzora nad motorji. 

Neprestano izvajajo tudi druge izboljšave, kot so posodabljanje dokumentacije, 

stabilnosti in učinkovitosti odgovarjanja vprašanj na internetni strani (Leite, 2010). 

Ciljna publika RWTH-MINDSTORMS NXT Toolboxa za MATLAB so študentje in 

dijaki. V večini primerov so ti brez ali pa imajo le osnovno znanje programiranja. 

Začetnikom je omogočeno, da začnejo s preprostimi ukazi, ki jih najdejo v 

dokumentaciji in jih tako privede do zelo hitrih rešitev. Zaradi neprestanega 

spreminjanja naprednih tehnologij kot so spletne kamere, USB in Bluetooth 

gonilniki, mora paket RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox brez težav podpirati 

vse gonilnike v MATLAB-u. Vsa ta zunanja strojna oprema pravilno deluje le, če so 

njihovi algoritmi v celoti razviti za MATLAB-o kodo. Poleg primerov so na voljo še 

seznami funkcij in njihovi celotni opisi. Dokumentacijo RWTH-MINDSTORMS 

NXT Toolbox lahko najdemo na internetu ali pa v MATLAB-u (ob nameščenem 

dodatku RWTH-ja). Poleg dokumentacije je priložena tudi pomoč za posamezen 

ukaz, ki je obogatena s primeri. Za začetnike je prikazana pomoč korak za korakom, 

dostopne so razne vaje in demo programi. Ker je zbirka dokumentov objavljana kot 

odprto kodna, je mogoče stvari komentirati, prilagoditi ali pa razširiti glede na 

pomen dokumenta. Toolbox je tako sestavljen iz več kot 14.000 vrstic. Ena tretjina 

besedila so komentarji, druga tretjina so pomoči, preostala tretjina pa vsebuje 

izvršljivo kodo. 

Programska oprema je združljiva z različnimi sistemi kot so Windows, Mac OS in 

Linux platforme. Poskrbljeno je tudi za takojšnjo uporabo povezave Bluetootha in 

USB-ja z modulom NXT. Uporaba originalnih LEGO MINDSTORMS NXT orodij 

je funkcionalno omejena večinoma na MATLAB. Je pa res, da prvotni firmware 

(komunikacijski protokol za NXT komunikacije) vsebuje le osnovni nabor orodij za 
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razvoj in manj kompleksne postopke, zato je za uporabnike z večjimi zahtevami le 

tega nujno potrebno nadgraditi. 

Čeprav obstaja širok izbor poslovne in brezplačne MINDSTORMS programske 

opreme za različne programske jezike, smo uporabili le dve izvedbi v MATLAB-u. 

Prvi programski paket, ki ga je razvil T. Chikamasa, temelji na nadzoru zanke v 

MATLAB-u in Simulinku. Osredotoča se na napredno teorijo nadzora in zahteva od 

študentov začetno poznavanje Simulinka. Drugi programski paket je razvil G. Gutt in 

temelji na daljinskem nadzoru in uporablja Bluetooth komunikacijo. Tak način 

povezave zahteva dodatno programsko opremo med Bluetoothom in MATLAB-m 

(Behrens in drugi, 2010). 

5.5.3 Sistemske zahteve 

Če želimo uporabljati z MATLAB-m orodje RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox 

(slika 25), moramo zadostiti naslednjim sistemskim zahtevam (RWTH–

MINDSTORMS NXT Toolbox, 2011): 

- operacijski sistem: Windows, Linux ali Mac OS, 

- MATLAB verzije 7.7 (R2008b) ali višjo, 

- LEGO MINDSTORMS NXT (združljiv z NXT 1.0, NXT 2.0, NXT in 

izobraževanje), 

- LEGO MINDSTORMS NXT firmware v1.28 ali višji, 

- za povezave Bluetooth: Bluetooth 2.0 adapter priporočamo model LEGO in 

- za povezave USB: Uradni MINDSTORMS NXT Driver "Fantom", v1.02 ali 

višji. 

V primeru uporabe starejše različice MATLAB-a, kot je 7.3 (R2006b), lahko pride 

do težav kot so:  

- program ne prepozna modula NXT, 
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- program ne prepozna raznih MATLAB-ih ukazov in 

- nepravilno delovanje programa pri zagonu. 

 

Slika 25: Spletna stran RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox (Toolbox, 2011) 

5.5.4 Bluetooth in USB 

Modul NXT 2.0 je prvi izmed LEGO izdelkov, ki uporablja komunikacijsko opremo 

za vzpostavitev povezave preko Bluetootha med programom MATLAB in 

MINDSTORMS vmesnikom. Ukazi (podatki), ki jih pošljemo iz programa 

MATLAB, se lahko prenašajo preko USB-ja ali Bluetooth brezžičnega 

komunikacijskega kanala. Vsi paketi, poslani preko Bluetooth povezave, se vedno 

shranijo v datoteko, ki je neposredno poslana do končnega cilja in se tam tudi izvede 

(ukaz). Ta način izvedbe ni primeren za direktno povezavo med MATALB-m in 

modulom NXT. Zato RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox poslane pakete prenese 

na modul NXT (spomin) in jih s pomočjo ukazov izvede. Vsak paket ima točno 

določen niz ukazov.  

Sestava strukture protokola Bluetooth je naslednja: 

Prva dva bajta določata skupno dolžino paketa in izvedeta povratno informacijo o 

dostavi. Tretji bajt določa tip ukaza, ki je lahko neposreden ali sistemski ukaz z ali 

brez potrdila. Naslednja dva bajta definirata ukaze, zadnji bajti paketov pa nosijo 

uporabne informacije (na primer vrednosti parametrov). Ko modul NXT prejme 
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paket preko Bluetootha, firmware interpretira vsebino in izvede ukaz. Struktura 

paketa je prikazana na sliki 26. 

 

 

Slika 26: Struktura veljavnega paketa Bluetooth, ki jo določi Bluetooth 

komunikacijski protokol (Behrens in drugi, 2010) 

Pri uporabi USB kabla sta za komunikacijo izpuščena prva dva bajta, ki opisujeta 

dolžino paketa. Celoten pregled komunikacije med MATLAB-m in modulom NXT, 

ki zagotavlja tako nizki kot tudi visoki nivo funkcij (več o tem v poglavju 5.6.2), je 

prikazan na sliki 27. 

 

Slika 27: Pregled komunikacije med MATLAB-m in NXT strojne opreme z uporabo 

večplastne strukture (Behrens in drugi, 2010) 

Zgornji del slike 27 prikazuje strukturo programa MATLAB na računalniku, spodnji 

del slike pa prikazuje uporabo posameznih motornih nastavitev in tipal na modulu 

NXT. 

PC/MATLAB 

Dolžina, 

LSB 

Dolžina, 

MSB 
Tip ukaza Ukaz Bajt 5 Bajt 6 … 
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Uporabnost programskega vmesnika Toolbox je bistvenega pomena za delo 

začetnikov. Omogočili so uporabo brezžičnih komunikacijskih protokolov za visoko 

nivojske funkcije z neposrednimi ukazi v MATLAB-u. Na ta način so se izognili 

prenosu programa na modul NXT. Z uporabo komunikacijskega protokola se je 

uporabnost in motivacija povečala. Procesiranje podatkov poteka na računalniku in 

ne na modulu NXT. Pri testiranju prenosa podatkov preko tipal z Bluetoothom, USB 

kablom in modulom NXT, smo ugotovili, da je prihajalo pri enakem programu (npr. 

sledenje črni črti) do velikih časovnih zakasnitev. Prenos in obdelava podatkov je 

bila hitrejša na modulu NXT, kot pa preko računalnika (Bluetooth in USB kabel). 

Eno od pomembnejših pomanjkljivost modula NXT 2.0 je, da je uporaba brezžičnega 

kanala zelo počasna. Govorimo o lastnostih komunikacijskih poti med modulom 

NXT in računalnikom, kar pomeni, da imamo omejeno pasovno širino in časovni 

zamik v realnem času zanke. Popolna funkcionalnost modula NXT ni takojšnja. Za 

začetnike ni potrebno, da so komunikacijske poti hitre, saj za nadzor robota in za 

pridobivanje raznih podatkov ni dolgotrajnega procesiranja. Na podlagi tega 

koncepta so MATLAB-ove funkcije, ki jih ima zbirka orodij, organizirane v 

večplastno strukturo programske opreme. 

Če uporabljamo vmesnik strojne opreme Bluetooth (npr. Bluetooth USB ključ), kjer 

se uporablja protokol komunikacijske radijske frekvence, se celotna komunikacija 

Bluetootha izvaja preko virtualnih serijskih vrat (COM). Ko je modul NXT 

neposredno priključen na računalnik z operacijskim sistemom, potrebujemo za 

izmenjavo podatkov z modulom NXT USB virtualne ("Fantom") gonilnike. Pri 

neposredni povezavi USB-ja se podatki običajno prenesejo v roku 3 ms (odvisno od 

računalnika in operacijskega sistema), vključno s časom vrnitve podatkov nazaj na 

računalnik. Prenos podatkov preko Bluetootha je od 1-3 Mb/s, odvisno od razdalje 

modula NXT (maksimalno 100 m). Upoštevati moremo tudi možnost napak (izguba 

paketov), ki se lahko pojavijo naključno med prenosom. Vendar pa ozko grlo izvira 

iz Bluecore čipa za strojno opremo NXT, ki potrebuje 30 ms za prehod od prejema 

do dostave podatkov. To v zaprti zanki omejuje nadzor v realnem času. Tu je 

potrebno upoštevati tudi razne druge dejavnike, kot so kakovost, razdalja Bluetooth 

povezave, motnje v okolici, tip USB ključa (lahko imamo Bluetooth že vgrajen v 

računalniku) in verzija (v1.0, v2.0 ali v3.0). 
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Na spletni strani RWTH-ja (RWTH, 2011) je naštetih nekaj USB Bluetooth ključev, 

ki so bili testirani na modulu NXT. Testirali smo dva USB ključa. Razlika med 

obema je bila v hitrosti oziroma verziji čipa (USB 1.0 ima 12 Mbit/s in 2.0 pa 480 

Mbit/s prenosa podatkov). Ugotovili smo, da modul NXT podpira samo USB verzije 

1.0. Pri verziji 2.0 je v MATLAB-u delovala samo enostranska povezava med 

računalnikom in modulom NXT. 

Bluetooth komunikacija je v primerjavi z USB kablom veliko počasnejša, še posebej 

če uporabljamo verzijo 1.0.  

Bluetooth prenos podatkov po verzijah: 

- pri verziji 1.0 je 721 kbit/s, 

- pri verziji 2.0 je 2.1 Mbit/s in 

- pri verziji 3.0 pa 24 Mbit/s. 

Ko na modulu NXT vključimo Bluetooth, sistem Windows sam poišče napravo in jo 

namesti. Za pravilno delovanje prenosa podatkov med računalnikom in modulom 

NXT mora biti povezava neprekinjena. Istočasno sistem določi vrata, na katerih bo 

potekala komunikacija (npr. COM3). Z ukazom COM_MakeBTConfigFile nastavimo 

nastavitve za Bluetooth komunikacijo. Vse nastavitve je potrebno shraniti v datoteko, 

v našem primeru (slika 28) je to bluetooth.ini.  

 

Slika 28: Konfiguracija Bluetootha v MATLAB-u 
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Komunikacijo med modulom NXT in računalnikom vzpostavimo z ukazom h = 

COM_OpenNXT ('bluetooth.ini'). S črko h smo komunikacijo poimenovali. 

Komunikacija se vzpostavi le, če so nastavitve pravilne. Ko je konfiguracija uspešno 

zaključena lahko v nadaljevanju programa uporabljamo ukaz h = COM_OpenNXT () 

brez parametra.  

5.5.5 Vzpostavitev povezave med modulom NXT in RWTH-MINDSTORMS 

NXT Toolboxom v MATLAB-u 

Če želimo upravljati modul NXT v programu MATLAB, moramo kreirati mapo 

RWTH-MINDSTORMS NXT Toolbox (Atorf, 2007). V tej mapi najdemo skoraj vse 

ukaze, ki jih potrebujemo za programiranje modula NXT. Pri povezavi z USB 

kablom je potrebno najprej namestiti gonilnike za MATLAB inačice R2007a (LEGO 

MINDSTROMS NXT Driver) in nato še virtualne USB gonilnike. Naslednji korak je 

namestitev izvršljivega
3
 programa MotorControl22.rxe na modul NXT. Na internetni 

strani Bricxa (Bricx, 2011) imamo dve možnosti prenosa podatkov na računalnik. Ali 

program prenesemo direktno ali pa preko protokola FTP-ja
4
 (FTP, 2011). Zaženemo 

program NeXTExplorer.exe (slika 29) in vzpostavimo komunikacijo (USB ali 

Bluetooth) med računalnikom in modulom NXT ter prenesemo program 

MotorControl22.rxe na modul. Ta program omogoča neposreden daljinski nadzor 

nad motorji, s čimer dosežemo večjo natančnost. Zdaj je modul NXT pripravljen za 

uporabo (slika 30). 

                                                 

 
3
 Program, ki ga izvaja modul NXT  

4
 FTP (File Transfer Protocol) je programski standard  (protokol) za prenos datotek med računalniki z 

različnimi operacijskimi sistemi 
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Slika 29: NeXTExplorer 

 

Slika 30: Zagon programa MotorControl22.rxe 

5.6 Osnovne operacije v programu MATLAB 

V tem delu bomo opisali najpogosteje uporabljene osnovne operacije, za delovanje 

robota. Ostale ukaze, ki se uporabljajo za komunikacijo (USB ali Bluetooth) med 
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modulom NXT in računalnikom v MATLAB-u, najdemo na internetni strani 

MathWorks. 

Toolbox struktura (slika 31) omogoča štiri ukazne nivoje, in sicer: 

- nizko nivojske funkcije: najnižji nivo je sestavljen večinoma iz zasebnih funkcij, 

ki uporabniku niso neposredno dostopne (npr. ukaz MOTOR_A).  

- neposredni NXT ukazi: so osnovi ukazi, ki že omogočajo uporabo 

komunikacijskega protokola (USB kabel ali Bluetooth npr. ukaz 

NXT_ResetMotorPosition). 

- visoko nivojske funkcije: tu se nahajajo napredne funkcije, ki močno presegajo 

izvedbo komunikacijskega protokola (npr. ukaz StopMotor). Nekatere funkcije in 

parametri so skriti pred uporabniki, da se bolj osredotočijo na bistvene težave 

robota. Na primer, namesto da zahtevajo znanje o specifičnih nastavitvah tipal, 

načinu delovanja in časovnih omejitvah, opisujejo navodila za enostavne 

upravljanje NXT tipal. 

- visoko nivojski nadzor in storitev: ta nivo je namenjen predvsem optimizaciji 

(spremlja trenutna stanja motorjev in tipal npr. ukaz NXTMotor) in konfiguraciji 

(asistent za ustvarjanje Bluetooth konfiguracije) modula NXT. 
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Slika 31: Pregled nivojskih funkcij (Behrens in drugi, 2010) 

 

5.6.1 Komunikacija 

Z ukazom h = COM_OpenNXT() najprej vzpostavimo komunikacijo med modulom 

NXT in računalnikom, kot smo opisali v poglavju 5.5.4. V MATLAB-u se izpišejo 

podatki, kot kaže slika 32. 



62 

 

 

Slika 32: Uspešna povezava med računalnikom in modulom NXT v MATLAB-u 

To je prvi komunikacijski stik med modulom NXT (v tem delu še ročno zaženemo 

program MotorControl22.rxe) in programom MATLAB. Po koncu uporabe modula 

NXT komunikacijo prekinemo z ukazom COM_CloseNXT(h). Tako preprečimo 

nadaljnjo porabo baterij na modulu NXT, kjer se še vedno izvaja program 

MotorControl22.rxe. Z ukazom COM_SetDefaultNXT nastavimo modulu NXT 

prevzete nastavitve, kar pomeni, da v nadaljevanju ni potrebno več vpisovati 

spremenljivke (npr. v tem primeru h). 

5.6.2 Tipala in motorji 

Ukaz NXT_PlayTone (f, t) se uporablja za zvočne signale v obliki tona. Sestavljen je 

iz frekvence f [Hz] in dolžine tona t [ms].  

NXT_ResetMotorPosition (Port, isRelative) nastavi notranji števec modula NXT za 

katerikoli motor. Ukaz ima dva dodatna parametra: 

- Port – določa tip motorja (MOTOR_A, MOTOR_B ali MOTOR_C) in 

- isRelative – določa uporabo relativnega ali absolutnega števca 
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NXT_StartProgram (filename) zažene program na modulu NXT. 

NXT_StopProgram (filename) zaustavi program na modulu NXT. 

OpenLight (Port, Mode) je ukaz, ki se ga uporablja za aktiviranje svetlobnega tipala 

na vhodu. Sestavljen je iz dveh parametrov: 

- Port – določa vhodna vrata na katere je povezano svetlobno tipalo (npr. 

SENSOR_3) in 

- Mode – omogoča vklop LED diode, ki sveti z rdečo barvo (ukaz active).  

GetLight (Port) je ukaz, s katerim odčitamo trenutno vrednost svetlobnega tipala na 

vhodu. 

OpenUltrasonic (Port) odpre ultrazvočno tipalo na vhodu (npr. SENZOR_4). 

GetUltrasonic (Port) pripravi ultrazvočno tipalo na branje trenutne razdalje. 

MotorB = NXTMotor (Port) je ukaz, ki izdela objekt (MotorB) z izhodnimi vrati, ki 

jih določimo z argumentom (npr. [MOTOR_B]). 

MotorC.SendToNXT(Port, Power, TachoLimit, SpeedRegulation, 

ActionAtTachoLimit) je ukaz, ki pošlje potrebne nastavitve motorja C na modul NXT 

in tako aktivira delovanje motorja C. Ukaz ima možnosti dodatnih parametrov kot so:  

- Port: 

PORT NASTAVITEV VREDNOSTI 

A 0 

B 1 

C 2 

 

- Power – je za določanje moči motorja, ki se lahko vrti naprej (vrednost od 1 do 

100) ali nazaj (vrednost od -1 do -100), pri vrednosti 0 je motor ustavljen,  

- TachoLimit – določa, na kateri razdalji bo motor obrnil, 
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- SpeedRegulation – se uporablja takrat, ko robot naleti na oviro. Tako bodo 

motorji samodejno povečali svojo moč in poskušali obdržati konstantno hitrost, 

- ActionAtTachoLimit – se uporablja za način ustavljanja robota. Imamo tri 

možnosti:  

1. ustavi počasi, 

2. ustavi počasi in blokira in 

3. blokira in zadrži (pri tej možnosti je velika poraba baterij, ker motor še vedno 

drži blokirana kolesa), 

- SmoothStart – če nastavimo na true, je gibanje robota pospešeno. To se uporablja 

takrat, ko se robot začne premikati. Pri vožnji kolesa ne izgubijo oprijema s 

tlemi. 

Tic in toc se uporabljata za določanje začetka in konca delovanja štoparice. 

Ostali ukazi so obrazloženi v nadaljevanju pri predstavitvi ostalih programov. 
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6 PRIMERI ZA UPORABO LEGO MINDSTORMS NA POSLOVNO-

TEHNIŠKI FAKULTETI 

Za študente PTF, ki niso strogo tehnično usmerjeni, je MATLAB primerno orodje. Z 

njim se srečajo pri nekaj predmetih in jim ponuja enostavno okolje za kompleksne 

matematične operacije. V nadaljevanju bomo podali primer za uporabo 

MINDSTORMS NXT v kombinaciji z programom MATLAB in predmetom 

avtomatsko vodenje sistemov. 

6.1 Učne vsebine predmeta avtomatsko vodenje sistemov 

Učne vsebine so razdeljena na 4 glavna poglavja, ki zajemajo (AVS, 2011): 

1. predstavitev sistemov zveznega vodenja, zahtevne, integrirne, nestabilne in 

nelinearne procese, matematična orodja in Laplaceove transformacije, 

2. matematične analize signalov, signali v računalniških sistemih, vzorčenje signalov, 

različne povezave med signali in praktični vidiki vzorčenja in pretvarjanja, 

3. "modeliranje in analiza sistemov", matematično modeliranje, prenosno funkcijo, 

predstavitve sistemov v obliki primerni za signale računalniških sistemov, povezava 

med različnimi oblikami linearnih sistemov, primeri modeliranja in simulacije, 

4. "načrtovanje zveznih sistemov vodenja", analiza regulacijskih sistemov v 

časovnem prostoru, osnovne regulacijske algoritme v industrijskih regulacijskih 

sistemih, simulacijo regulacijskih algoritmov in več zančni regulacijski sistem 

(upoštevanje motnje, kaskada, multivariabilno vodenje). 

Predmet obsega 30 ur predavanj in 15 ur računalniških vaj v programu MATLAB. 

Vaje vključujejo modeliranje in računalniške simulacije sistemov, načrtovanje 

regulatorjev in simulacije regulacijskih sistemov ter njihovo načrtovanje (AVS, 

2011). Vaje bi lahko popestrili s praktičnim primerom načrtovanja regulatorja PID, 

katerega delovanje bi študentje lahko preizkusili v praksi. 
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6.2 Sledenje črni črti z regulatorji P, PI in PID v MATLAB-u 

Primer sledenja črti, ki smo ga že obravnavali v programih NXT-G in Bricx, bomo 

uporabili še z uporabo regulatorjev P, PI in PID. Regulatorji PID so v industriji 

uporabljajo kot stalna praksa za nadzor strojev, vozil in robotov. 

6.3 Teorija regulacij 

Regulacija je postopek, pri katerem regulirano vrednost primerjamo z želeno 

vrednostjo in jo spreminjamo tako, da je čim bližja želeni vrednosti. Na sliki 33 je 

prikazan proporcionalno-integrirno-diferencirni regulator (regulator PID), ki je v 

procesni industriji najpogosteje uporabljeni regulator. Ima enostavno izvedbo, dobre 

dinamične lastnosti in je zelo robusten med delovanjem. Njegovo delovanje temelji 

na izračunu vrednosti napake, ki nastane kot razlika med izmerjeno(y(t)) in želeno 

(r(t)) vrednostjo. Regulator PID poskuša napako čim bolj zmanjšati in prilagoditi 

sistem glede na vhodne signale. Regulator PID vsebuje tri člene: proporcionalni (P), 

integracijski (I) in diferencialni (D) člen. P je neposredno odvisen od trenutne 

velikosti napake, člen I je odvisen od integrala preteklih napak, člen D pa od hitrosti 

spreminjanja napake, s katerim lahko deloma predvidimo prihodnje delovanje 

sistema. 

 

Slika 33: Bločni diagram regulatorja PID (Encyclopedia, 2011) 

r(t) – želena vrednost, 

e(t) – signal napake, razlike med želeno in izmerjeno vrednostjo, 

u(t) 
r(t) 

Sistem 
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y(t) – izmerjena vrednost, 

u(t) – regulirana vrednost. 

6.3.1 Regulator P 

Pri proporcionalni regulaciji vodimo sistem glede na signal napake e(t) (slika 34) in 

za ta sistem je značilno, da napaka e(t) vedno ostane (slika 37). Ta pa je manjša, če 

povečamo ojačenje Kp. Vendar ojačenja ne smemo preveč povečati, saj tako pride do 

velikega nihanja regulacijskega sistema. Do nihanja pride lahko v sistemih višjega 

reda in sistemih z mrtvim časom. Vsi parametri, ki smo jih uporabili, so opisani v 

poglavju 6.4. 

 
 

Slika 34: Regulator P 

Kp – proporcionalno ojačenje sistema 

Vrednost u(t) za regulator P izračunamo po enačbi 
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6.3.2 Regulator PI 

Regulator PI vsebuje dva člena, proporcionalnega (P) in integrirnega (I) (slika 35). 

Integrirni del je odvisen tudi od pretekle vrednosti napake in prispeva k točnosti 

regulacije. 
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Slika 35: Regulator PI  

Vrednost u(t) za regulator PI izračunamo po enačbi 
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Ki - integrirno ojačenje sistema 

Ti – integrirni čas 

Diskretna enačba po enačbi (3) 
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Vpliv integralnega dela je večji, če je Ti manjši. Če je Ti večji, pa je vpliv 

integrirnega dela manjši. Premočan vpliv I-dela lahko povzroči nihanje signala. 

6.3.3 Regulator PID 

Diferencirni del je odvisen od dinamike napake in poveča hitrost odziva regulacije. S 

regulatorjem PID (slika 36) hitreje dosežemo želeno vrednost. 

 

Slika 36: Regulator PID  

Vrednost u(t) za regulator PID izračunamo po enačbi 
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Slika 37 prikazuje odziv regulatorja P, PI in PID na stopnico: 

 

Slika 37: Odziv regulatorja P, PI in PID na stopnico (Pavlič, 2012) 

6.4 Nastavitev parametrov 

Za dobro delovanje regulacije je ključnega pomena nastavitev parametrov. Parametre 

za regulator PID lahko določimo z različnimi metodami, kot so Ziegler-Nicholsova, 

Chien-Hrones-Reswickova, Cohen-Coonova metoda in ročne ter programske 

nastavitve (Encyclopedia, 2011). Osredotočili smo se na metodo Zieglerja in 

Nicholsa (Mujanović, 2011) z nihajnim preizkusom. Pri tej izkustveni metodi v 
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prvem koraku izločimo integrirni in diferencirni člen (Ti→∞, Td = 0). Koeficient 

proporcionalnega člena Kp nato postopno povečujemo, vse dokler na izhodu 

regulatorja ne dobimo nihanja s konstantno amplitudo. To vrednost ojačenja 

označimo s Ks in skupaj s periodo nihanja Pc izračunamo po tabeli 8 glavne 

konstante regulatorjev. 

Tabela 8: Parametri regulatorja P, PI in PID (Sluka, 2009) 

 

 

Tv – vzorčni čas oziroma čas izvajanja glavnega programa (v 4 minutah se je 

program izvedel 10.000 krat - Tv = 0.024 s)  

Pc – perioda nihanja robota (Pc = 0.5 s) 

Periodo nihanja Pc smo merili tako, da se je program izvedel 10000 krat in pri tem 

merili čas. Pomanjkljivost te metode je, da lahko zaprtozančni sistem v postopku 

načrtovanja privede do neskončnosti.  

Signali regulatorjev so v primeru sledenja črni črti: 

r(t) – želena vrednost; robot naj bi se gibal po meji med belo in črno. Zato smo s 

svetlobnim tipalom (aktivno – s prižgano diodo) odčitali vrednost za belo barvo 

(vrednost 706) in za črno barvo (vrednost 368). Iz dobljenih podatkov smo izračunali 

povprečno vrednost (offset = 537, slika 39) in to predstavlja našo želeno vrednost. 

y(t) – izmerjena vrednost je odčitek tipala in niha med  386 in 706, 

e(t) – napaka je razlika med želeno in izmerjeno vrednostjo in je med 0 in 169, 

u(t) – regulirana vrednost je v našem primeru obrat robota in je označeno s Turn. 
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Po Ziegler-Nicholsovi metodi smo robota spustiti po črni črti. Aktivirali smo 

regulacijo P in povečevali moč motorjev dokler nismo dosegli nihanja med belo in 

črno barvo, kot je prikazano na sliki 38. Moč motorjev je bila Tp = 22 in iz te lahko 

na osnovi enačbe (1) določimo Ks: 

100
)(

)(


error

T

te

tu
K

p

s                                                                                               (7) 

Pri čemer je error razlika med belo in r(t). Vrednost smo za namene računanja na 

modulu NXT še pomnožili s 100. Vrednost Kp mora biti med 1 in 100, sicer program 

javi napako. 

 

Slika 38: Delovanje robota oziroma nihanje (Clemson university, 2011) 

Ko smo torej pridobili še zadnji podatek, smo po tabeli 8 izračunali Kp, Ki in Kd. 

6.4.1 Delovanje programa  

Naloga robota je, da čim hitreje in tekoče sledi črni črti. Najprej smo uporabili 

regulator P. Koeficienta Ki in Kd smo nastavili na vrednost 0, Kp pa na vrednost 6.5. 

Robot je pri sledenju neprestano popravljal svojo pozicijo. Prehodi med barvama 

(bela – črna) so bili zelo intenzivni, zato je bilo premikanje robota počasno. Podoben 

princip delovanja smo imeli v programu NXT-G (poglavje 4.2.2). 

Nato smo nadaljevali s regulatorjem PI, kjer je koeficient Kd enak 0, Ki = 0.5 in Kp = 

5.85. V primerjavi s regulacijo P je bilo gibanje robota neprimerno boljše, saj ni imel 

več težav z iskanjem črne črte pri prehodih skozi ovinek. Še vedno se robot ni odzval 

na progo s tekočim delovanjem brez nihanja. Problem je nastal na ravnem delu, kjer 

je še vedno izgubljal črno sled. 

obrat 

levo 
obrat 

levo 

obrat 

desno 
obrat 

desno 
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Z uporabo regulatorja PID (rdeči okvir na sliki 39), smo dosegli, da je robot odpravil 

še zadnjo napako ter tako ohranjal smer in hitrost in sledil črni črti hitro in tekoče (Kp 

= 7.8, Ki = 0.75 in Kd = 20.31). 

Na sliki 39 je prikazan diagram poteka programa. Na ta način bi študentje lahko na 

konkretnem primeru gibanja robota spoznali razlike med posameznimi regulatorji in 

tudi pomen nastavitev parametrov. Opisane rezultate smo dobili s parametri, ki smo 

jih nastavili po tabeli 8. Če te parametre spremenimo, dobimo povsem drugačno 

obnašanje. 

ZAČETEK

ČRNA=368
BELA=706

Tp=22
Pc=0.5

Tv=0.024
integral=0

lastErroe=0
derivative=0

powerC=0
powerB=0
števec=1

offset=(ČRNA+BELA)/2
error=BELA-offset

Kc=((0-Tp)/(-error-0))*100
Kp=0.6*Kc

Ki=(2*Kp*Tv)/Pc

Kd=(Kp*Pc)/(8*Tv)

zanka Števec>10000 senzor

error=senzor-offset
integral=integral+error

derivative=error-lastError
Turn=Kp*error+Ki*integral

+Kd*derivative
powerB=Tp+Turn
powerC=Tp-Turn

powerB
powerC

powerB>100powerB=100

powerB<-100

powerB=-100

powerC>100powerC=100

powerC<-100

powerC=-100

lastError=error

powerB
powerC

Konec

DA

DA

NE

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

 

Slika 39: Diagram poteka za sledenje črni črti z uporabo regulatorja PID  

V prilogi 3 je naveden program v MATLAB-u za sledenje črtni črti. 

Na sliki 40 je podana primerjava med gibanjem robota pri uporabi dvopoložajnega 

regulatorja in regulatorja PID. 
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Slika 40: Delovanje robota v MATLAB-u 

6.5  Ustavljanje pred oviro s  regulatorjem P, PI in PID in skeniranje 

profila 

Idejo za drugo nalogo smo povzeli po primeru iz univerze RWTH Aachen, opisanem 

že v poglavju 5.3. Vključuje ustavljanje robota pred oviro, pregledovanje okolice in 

izris slike prostora. 

Na sliki naj bi bili razvidni vsi predmeti, ki jih je zaznal v krogu 360°. Ustavljanje 

pred oviro je mogoče izvesti na enostaven način. Moč motorjev se glede na končni 

cilj postopoma zmanjšuje. V praksi pa se izkaže, da se robot ustavi na razdalji, ki je 

drugačna od želene. Vzroki za to so lahko različne hitrosti robota ali različnosti 

terena oziroma tal (mokra, gladka, hrib, dolina, itd). Večkrat se je zgodilo, da robot 

ni dosegel cilja. To lahko izboljšamo s regulacijo PID. Uporabimo podoben 

algoritem kot v primeru sledenja črni črti. Želena vrednost (r(t)) je v tem primeru 

ciljna razdalja, merjena vrednost (y(t)) pa razdalja do ovire. Regulacijo se uporabi 

samo za končno izravnavo, regulirana vrednost (u(t)) je enaka moč motorjev in je 

označena s Tp.  

Robot ima dve nalogi. Za prvo najprej nastavimo ciljno razdaljo. Z odčitkom razdalje 

s ultrazvočnim tipalom ugotovimo, na kateri razdalji se nahaja ovira. Glede na 

Delovanje 

robota z 

dvopoložajnim 

regulatorjem v 

MATLAB-u 

Delovanje 

robota z 

regulatorjem 

PID v 

MATLAB-u 
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odčitano razdaljo in na končni cilj se robot začne premikati naprej ali nazaj, odvisno 

ali je postavljen pred ali za končnim želenim ciljem. Ko robot doseže končni cilj, se 

ustavi in ponovno odčita razdaljo ter preveri ali je res enak želenemu cilju. Če 

razdalji nista enaki, robot uporabi za izravnavo regulacijo PID. Ko robot doseže 

zadano razdaljo, se ustavi in s piskom opozori na konec prve naloge. Drugi del 

naloge skenira okolico in izriše sliko v grafičnem načinu. Program vključi 

ultrazvočno tipalo in zažene motor. Motor naredi en krog oziroma 360° (slika 23) in 

MATLAB pri tem izriše sliko prostora. Diagram poteka programa je prikazan na 

sliki 41. 

Začetek

čas=0
Makserr=20
target=15

Pc=0.5
Tv=0.024

Ks=((2*(target-d))*100)/Makserr
Kp=0.6*Ks

Ki=(10*(2*Kp*Tv)/Pc)
Kd=(1.3*(((Kp*Pc)/(8*Tv))/10))

mPower=((abs(Kp)+abs(Ki)+abs(Kd))-100)

zanka

senzor

Konec

DA

NE

target>senzor target=senzor mPower=100

mPower=0

NE

DA

mPower=-100

Čas>2 ali
mPower=0

čas
razdalja

hitrost=razdalja/čas
pospešek=hitrost/čas

Cilj=ni izpolnjen

zanka
Cilj=izpolnjen ali 

mPower=0

zanka senzor Cilj=izpolnjen

target=senzormPower=0senzor
DA

NE

NE

DA

DA

NE

DA

NE

target=senzor
NE

DA

target>senzor

DA

NE

mPower

Ks=((2*(target-d))*100)/Makserr
Kp=0.6*Ks

Ki=(10*(2*Kp*Tv)/Pc)
Kd=(1.3*(((Kp*Pc)/(8*Tv))/10))

mPower=(100-(abs(Kp)+abs(Ki)+abs(Kd)))

mPower

k=0
zasukstopinj=30

zankamPower=30

k>360

NE

DA
izpis profila

senzor

pauza=0.7
tabelak=senzor

k=k+30

Cilj=izpolnjen

 

Slika 41: Diagram poteka za ustavljanje pred oviro in skeniranje profila z uporabo 

regulatorja PID  
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Robot se je s pomočjo regulatorja PID zelo hitro nastavil na končno želeno vrednost. 

Če regulacije PID nismo uporabili, se robot nikakor ni mogel nastaviti na želeno 

vrednost.  

Program v MATLAB-u za ustavljanje robota pred oviro in skeniranje profila je v 

prilogi 4. 

 

6.6 NXT in Simulink 

Za programiranje modula NXT v Simulinku potrebujemo knjižnico 

"lego_nxt_lib.mdl" in vse pripadajoče programe, ki jih najdemo pod imenom VU-

LEGO Real Time Target (VU-LEGO, 2011). Ti programi so: Win7zip, Cygwin, 

Cygwin packages, Gnu arm compiler, NXT osek, Toppers SG, NXT tools, NXT 

enhanced firmware, Fantom USB driver in Compile mex files. V ukazni vrstici 

MATLAB-a napišemo installer(1) in sledimo navodilom. Po namestitvi, v ukazno 

vrstico vpišemo ukaz "mex –setup" in izberemo pretvornik med Simulinkom in 

modulom NXT, ki ga MATLAB sam priporoča. S tem ukazom lahko nadgradimo 

verzijo modula NXT na 1.28 ali novejšo.  

Če želimo izvajati programe v VU-LRT-u, potrebujemo dodatno licenco za Real-

Time Workshop, ki je študentske inačice R2011b in starejše nimajo. MATLAB 

R2007a, ki smo jo imeli na razpolago ne omogoča povezave med programom 

Simulink in modulom NXT. Zato je opisan le postopek, kako vstavimo VU_LRT 

knjižnico in opis posameznih blokov, ki jih ta knjižnica ponuja. 

6.6.1 VU-LRT 

VU-LRT blockset (slika 42) je knjižnica, ki jo uporablja program Simulink za 

programiranje LEGO MINDSTORMS NXT. Knjižnica vsebuje grafično oblikovane 

ikone. Ikone imajo obliko motorjev, kodirnikov, tipk, ultrazvočnih, barvnih in 

svetlobnih tipal, itd. Bloki omogočajo komunikacijo v realnem času z gostiteljskim 

računalnikom preko USB-ja ali Bluetootha. 

Izdelan model (program) v Simulinku prenesemo na modul NXT in zaženemo. Za 

prenos potrebujemo orodje MathWorks Real Time Workshop (pregleda in naloži 
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program na modul NXT). VU-LRT blockset omogoča dostop do strojne zmogljivosti 

32-bitnih modulov LEGO MINDSTORMS NXT znotraj okolja Simulink. Na ta 

način samodejno ustvari in navzkrižno zbere potrebne kode za izvajanje programa v 

realnem času (Real-Time, 2011). 

Pri dodajanju knjižnic v MATLAB-u moramo biti zelo pazljivi, saj z neznanjem hitro 

lahko izbrišemo že obstoječe knjižnice. Z ukazom edit slblocks pregledamo vsebino 

knjižnice, ki je v večini primerov napisana za bloke, ki jih ne uporabljamo 

(MathBlocks, 2011). Preneseno knjižnico iz interneta prekopiramo na že obstoječo 

knjižnico, ki se nahaja v glavni mapi MATLAB-a. Če smo knjižnico pravilno 

preslikali, se prikaže slika 42. Z uporabo ukaza "which lego_nxt_lib" bo MATLAB 

izpisal, kje se ta knjižnica trenutno nahaja. 

 

Slika 42: Knjižnica slblocks.m 

Za prikaz grafičnih blokov (slika 43), moramo ponovno zagnati program Simulink. 
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Slika 43: Knjižnica VU-LRT Blockset 

Z uporabo takih orodij so razvijalci naredili uporabniku prijazen grafični način, ki 

omogoča enostavno programiranje in preglednost. Uporabnik tako povleče in spusti 

katerega koli od teh blokov v svojo zasnovo ali gre to za tipala ali motorje. Bloki so 

opisani v tabeli 9. 

Tabela 9: Opis blokov in funkcij knjižnice VU-LRT 

SIMBOL OPIS 

 

Battery Volts - trenutna napetost akumulatorja 

 

Time - čas v ms 

 

Run Button - 1, če pritisnete gumb "Run", ostalo 0 
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Enter Button - 1, če pritisnete "Enter" gumb, ostalo 0 

 

Sound Tone – določa pogostost in trajanje tonov vožnje - 

notranji zvočnik 

 

DC Motor - določa napetost motorja kot odstotek baterije v 

voltih 

 

Encoder - število impulzov dajalnika, ko se motor vrti 

 

Light Sensor - merilo jakosti svetlobe 

 

Sound Sensor - merilo različnih frekvenc 

 

Touch Sensor -1, če pritisnete, ostalo 0 

 

Sonar Sensor - poda razdaljo do najbližjega predmeta 

 

Accel Sensor - meritev linearnega pospeška vzdolž osi X, Y in 

Z 
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Gyro sensor - meri kotno hitrost 

 

USB Interface - omogoča model za komunikacijo z 

gostiteljevim računalnikom preko USB-ja 

 

BT Interface - omogoča komunikacijo z gostiteljevim 

računalnikom prek vmesnika Bluetooth 

 

Slika 44 prikazuje primer uporabe blokov v Simulinku, ki je zelo primeren za 

študente. Ta način uporabe je za študente zelo dober, ker je Simulink zelo intuitiven 

in enostaven in tudi zelo lahko razumemo algoritem delovanja. 

 
Slika 44: Primer v Simulinku 
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7 ZAKLJUČEK 

LEGO MINDSTORMS NXT je napredni didaktični pripomoček, ki se vse pogosteje 

uporablja v osnovnih in srednjih šolah ter tudi na fakultetah. Uporaba kompleta je 

namreč smiselna tako pri spodbujanju raziskovalnega dela študentov kot pri 

pedagoškem delu v osnovnih in srednjih šolah, predvsem pri naravoslovnih, 

družboslovnih, matematičnih in tehničnih predmetih. NXT torej lahko vključimo v 

učne cilje na vseh treh nivojih izobraževanja. 

V današnjem času lahko računalnik uporabljamo praktično brez znanja 

programiranja, lažje razume procese v ozadju in v končni fazi lahko učinkoviteje 

izkoristi možnosti, ki jih računalniki ponujajo. Takšno znanje tudi prispeva k temu, 

da učenci in dijaki pridejo do prave predstave o "mislečih strojih" in odpravljanju 

precej pogosto napačnega prepričanja, da znanje v človeških glavah sčasoma ne bo 

več potrebno (Krapež in Rajkovič, 2003). 

S pomočjo didaktičnega kompleta LEGO MINDSTORMS NXT učenje 

programiranja postane zabavno in zanimivo ter motivira učence (SIRikt, 2012). 

Napredek pri uporabi nizko cenovne strojne opreme in samodejno generiranje kode 

programskega orodja zagotavlja priložnost za učitelje, da vključujejo študente in 

dijake v zahtevne programske aplikacije, ki so povezane s programiranjem.  

Programski jezik NXT-G je zelo intuitiven ter prilagojen učenju programiranja, zato 

se otroci lahko preko igre naučijo algoritmičnega razmišljanja, delovanja senzorjev 

ter konstrukcije robotov. Zahtevnejša programska orodja, kot sta Bricx in MATLAB, 

pa omogočajo hitrejše gibanje in izdelavo bolj kompleksnih robotov. Praktično delo 

z roboti, ki se gibljejo tako kot jih sprogramiramo, je velika motivacija za študente in 

dijake. Je dobra osnova za razvijanje sposobnosti timskega projektnega dela, kar v 

nadaljevanju koristi pri obsežnejših in zahtevnejših projektih. 

Precej fakultet, med njimi tudi PTF, uporablja za programiranje in simulacijo 

program MATLAB. Ker so na univerzi v Aachenu v Nemčiji razvili orodje RWTH-

MINDSTORMS NXT Toolbox, ki omogoča nadzor NXT, bi lahko pouk popestrili s 

praktičnim delom na tem robotu. Izkušnje iz Aachena namreč kažejo da z uvedbo 

reševanja resničnih problemov dosežemo zelo veliko motivacijo študentov in 
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izboljšanje znanja MATLAB-a. Skozi opravljene naloge so študentje poleg timskega 

dela in socialnih veščin pridobili še na ustvarjalnosti, vodenju, komunikaciji z 

vrstniki in reševanju konfliktov (Behrens in drugi, 2010). 

V nalogi smo iskali možnosti povezave LEGO MINDSTORMS NXT s programom 

MATLAB za študente PTF. Pripravili smo dva konkretna primera: sledenje robota 

črni črti in ustavljanje robota pred oviro ter skeniranje okolice. V obeh primerih je 

bila uporabljena regulacija PID, ki omogoča hitrejše in natančnejše delovanje. Na ta 

način smo povezali učenje programiranja in učne vsebine pri predmetu "avtomatsko 

vodenje sistemov", ki vključujejo tudi različne načine regulacije. 

Ker so rezultati na tuji ustanovi pokazali, da se je robot v povezavi s programom 

MATLAB pri izobraževanju zelo dobro obnesel, bi bilo smiselno predlagane primere 

vključiti tudi v pouk na PTF. Seveda je mogoče glede na razpoložljivost kompletov 

in programske opreme še razširiti nabor izzivov.  
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PRILOGA 1: KATALOGI ZNANJ 

1. Računalnikar 

http://www.cpi.si/srednje-poklicno-izobrazevanje.aspx 

1. Ime modula: NAPREDNO VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME 

1.1. Usmerjevalni cilji: 

Dijak: 

- pozna osnove logičnih vezij, 

- izdela krmilje s pomočjo programirljivih relejev, 

- izdela preprost sistem s pomočjo mikrokrmilnika, 

- dokumentira izdelane aplikacije. 

1.2. Poklicne kompetence: 

- upravljanje in izvedba krmilj s programirljivimi napravami 

- uporaba in programiranje mikrokrmilnikov  

1.3. Operativni cilji: 

1.3.1. Informativni cilji 

- pozna osnovne logične funkcije, elemente in vezja,  

- pozna lastnosti tipal, 

- pozna lastnosti izvršnih členov, 

- pozna vrste krmilj, 

- pozna lastnosti in možnosti programirljivih relejev,  

- pozna delo s programskim paketom za programiranje relejev,  

- pozna prednosti izdelave krmilja s programirljivo napravo, pozna vhodno-izhodne enote (A/D 

pretvornik, časovnik, komunikacijski vmesnik),  

- pozna vrste in lastnosti vodil,  

- pozna preprosto mikroprocesorsko vezje,  

- loči med programskimi jeziki (strojni, zbirnik in višji),   

- zna inicializirati in uporabljati vhodno izhodne enote,   

http://www.cpi.si/srednje-poklicno-izobrazevanje.aspx
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- pozna programski model mikroprocesorja,   

- pozna programiranje v zbirnem jeziku,   

- zna uporabljati podprograme in prekinitve.   

1.3.2. Formativni cilji 

- opiše krmilni sistem, 

- realizira logično funkcijo z gradniki logičnih vezij,  

- programira programirljivi rele s pomočjo računalnika,    

- realizira logično funkcijo s programirljivim relejem,   

- poveže tipala na programirljivi rele, 

- poveže izvršne člene na programirljive releje,  

- poveže naprave na izhode programirljivega releja ter jih krmili glede na vhodne vrednosti, 

- pripravi dokumentacijo o izvedbi krmiljenja,  

- upošteva navodila za varno delo ter varno delovanje krmilja, glede na potrebe aplikacije izbere 

ustrezen mikrokrmilnik,  

- na preprost sistem mikroprocesorja priključi tipala in porabnike,  

- uporablja razvojno okolje za mikroprocesor (mikrokrmilnik) za programiranje v višjem 

programskem jeziku,  

- preizkuša pravilnost programov na simulatorju in na ciljnem sistemu, 

- napiše preprost program za krmiljenje, zajemanje in regulacijo, 

- dokumentira izdelano aplikacijo. 

2. Ime modula: PROGRAMIRANJE NAPRAV 

2.1. Usmerjevalni cilji 

Dijak: 

- razume osnovno zgradbo programirljivih naprav in osnovni princip delovanja, 

- pozna razliko med sintakso in semantiko jezika, IDE okolja, 

- pozna potek prevajanja programov (objektna koda – strojna koda) in povezovanje, 

- razume pravilen zapis programa, zapis algoritma, gradnike algoritmov in lastnosti algoritma, 
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- uporablja različne načine zapisov algoritmov: besedilni opis, pseudo kod in grafični zapis (npr. 

diagram poteka …), 

- razvija algoritmično mišljenje 

- spozna načrtovanje programov, 

- pozna simbole in stavke izbranega programskega jezika,  

- zna izpisovati in vnašati podatke, 

- pozna vrste spremenljivk in pretvarjanje tipov, 

- zna deklarirati in definirati spremenljivke in operatorje za delo z njimi,  

- zna zapisati pogojni stavek in programske zanke, 

- zna zapisati enostavne funkcije (podprograme), 

- uporablja večkratne vrednosti, nize, delo z nizi in polja, 

- zna uporabiti programske knjižnice/pakete, 

- zna pravilno dokumentirati, pripraviti navodila in predstaviti izdelan program, 

- upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja, 

2.2. Poklicne kompetence 

- algoritmično reševanje problemov 

- načrtovanje in izdelava preprostega programa 

- uporaba znanih rešitev na novih primerih 

2.3. Operativni cilji: 

2.3.1. Informativni cilji 

- opiše pojem programskega jezika in programa,  

- našteje in opredeli vrste programskih jezikov, 

- spozna in nauči se uporabljati programski paket za pisanje, prevajanje, popravljanje in 

dokumentiranje programov, 

- formulira pojem algoritma in našteje obvezne in želene lastnosti algoritma,  

- našteje osnovne elemente algoritma, 

- opiše osnovno zgradbo algoritma, 
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- razloži strukturo programa, 

- loči med enostavnimi in sestavljenimi tipi,  

- spozna vhodne in izhodne operacije in jih uporabi pri reševanju problemov, 

- našteje krmilne stavke in jih uporabi pri reševanju problemov, 

- navede vrste zank, 

- formulira strukturo podprograma, 

- opiše možnosti za prenos parametrov, 

- razume zgradbo tabelaričnih podatkovnih tipov, 

2.3.2. Formativni cilji       

- določi vlogo prevajalnika in tolmača, 

- razloži postopek prevajanja in tolmačenja,  

- pridobi spretnosti za uporabo grafičnega okolja programskega paketa, 

- uporabi urejevalnik, prevajalnik, razhroščevalnik, povezovalnik in pomoč, 

- uporabi različne načine podajanja algoritma, 

- loči gradnike algoritma, 

- zapiše algoritem, 

- deklarira spremenljivke in konstante enostavnih podatkovnih tipov,  

- inicializira spremenljivke, 

- uporabi prireditveni stavek,  

- našteje aritmetične, logične in bitne operatorje in jih razvrsti po prioriteti, 

- oblikuje izpis podatkov, 

- razvrsti zanke glede na značilnosti delovanja, 

- oceni primernost izbire določene zanke pri posameznem primeru, 

- našteje vrste podprogramov in določi njihove glavne značilnosti,  

- deklarira in uporabi tabelarične spremenljivke, 

- definira in uporabi lastne podatkovne tipe, 
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- napiše postopke za izvedbo osnovnih operacij na tabelaričnih podatkih,  

- prepozna sestavljene podatkovne strukture, 

- razstavi sestavljene podatkovne strukture na osnovne prvine, 

- za podano problemsko nalogo poišče, deklarira, izpelje in argumentira izbrano podatkovno 

strukturo, 

- opiše pomen in načine testiranja programskega izdelka,  

- spozna ustrezen način dokumentiranja programskih izdelkov, 

- predstavi način in potek testiranja programske opreme, 

- za podano programsko rešitev zbere ustrezne testne podatke, 

- sprejema in obravnava poročila testnih uporabnikov, 

- napiše programsko dokumentacijo. 

2. Računalniški tehnik 

http://www.cpi.si/poklicno-tehnisko-izobrazevanje.aspx 

1. Ime modula: UPORABA MIKROPROCESORSKIH NAPRAV 

1.1. Usmerjevalni cilji: 

Dijak: 

- pozna zgradbo, delovanje in uporabo mikroprocesorskih vezij,  

- uporablja razvojno okolje mikroprocesorja (IDE) in programira,  

- razvije algoritmično razmišljanje, 

- sposobnost ustvarjanja v timu,  

- pridobiva podatke iz različnih virov informacij,  

- uporablja standarde, priročnike in tabele pri reševanju problemov. 

1.2. Poklicne kompetence: 

- programiranje mikroprocesorska vezja  

- izvajanje krmiljenja, zajemanja in regulacije z mikroprocesorskimi vezji  

- odgovorno ravnanje s strojno opremo 

1.3. Operativni cilji: 

http://www.cpi.si/poklicno-tehnisko-izobrazevanje.aspx
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1.3.1. Informativni cilji 

- spozna spominske enote,   

- spozna vhodno-izhodne enote (A/D pretvornik, časovnik, komunikacijski vmesnik),  

- pozna vrste in lastnosti vodil,  

- spozna preprosto mikroprocesorsko vezje,  

- pozna programski model mikroprocesorja 

- loči med programskimi jeziki (strojni, zbirnik in višji),   

- razume načine naslavljanja v zbirnem jeziku,   

- spozna programiranje v zbirnem jeziku,   

- spozna programiranje v višjem programskem jeziku,   

- zna izdelati algoritem preprostega programa,  

- uporablja razvojno okolje za mikroprocesor (mikrokrmilnik),  

- zna inicializirati in uporabljati vhodno izhodne enote,   

- zna uporabljati podprograme,   

- zna načrtovati preproste krmilnike z mikroprocesorjem,  

- zna priključiti tipala na mikroprocesor,   

- zna zajemati vhodne veličine (analogne in digitalne),  

- na izhode mikroprocesorja zna priključiti elemente za krmiljenje porabnikov večjih moči 

(tranzistor, rele, tiristor, triak, optospojniki),  

- zna izbrati iz kataloga ustrezne gradnike krmilnika.         

1.3.2 Formativni cilji 

- poišče proizvajalce in tipe mikro krmilnikov,  

- napiše preprost program, 

- preizkuša pravilnost programov na simulatorju,  

- testira delovanje programa na  ciljnem sistemu,  

- napiše program za krmiljenje (npr. Električni pomik stekel),  

- napiše program za zajemanje (npr. Merjenje temperature prostora),  
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- napiši program za regulacijo (Avtomatska klima),  

- izdela preprost sistem s pomočjo mikroprocesorja, 

- na preprost sistem mikroprocesorja priključi tipala in porabnike,  

- napiše navodilo za uporabo aplikacije. 

2. Ime modula: NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH APLIKACIJ 

2.1. Usmerjevalni cilji: 

Dijak: 

- razvija algoritmično mišljenje, 

- pozna orodja za izdelavo programov in jih izbere v skladu s problemom, 

- samostojno in v skupini uporablja izbrani programski jezik na novih problemih, 

- samostojno izpopolnjuje znanje z uporabo elektronskih in papirnih gradiv v maternem in tujih 

jezikih, 

- rokuje z datotekami, 

- uporabi več modulov v programu in presodi o smiselnosti lastne knjižnice, ki jo zna 

implementirati, 

- načrtuje razvoj programa, tako da ga razdeliti na več manjših delov in skupinsko reši celoten 

problem, 

- izdela, namesti in vzdržuje program, 

- testira programe in uporabi tehnike razhroščevanja programov, 

- dokumentira, pripravi navodila in predstavi izdelan program, 

- razume in zna uporabiti temeljne koncepte objektnega programiranja. 

2.2. Poklicne kompetence: 

- algoritmično reševanje problemov 

- načrtovanje razvoja enostavnejšega programa 

- izdelovanje manjših delov (komponent) večjega programa 

- testiranje programov in izdelovanje dokumentacije 

2.3. Operativni cilji: 

2.3.1. Informativni cilji 
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- načrtovanje zahtevnejših programov  

- razloži prednosti modularne zgradbe programov in uporabe knjižnic,  

2.3.2. Formativni cilji 

- pozna in uporablja modularno zgradbo programov, 

- prepozna smiselnost uporabe lastnih knjižnic, 

- kreira in uporablja lastne module in knjižnice v kompleksnih programih, 

- objektno programiranje 

- pozna temeljne značilnosti objektnega programiranja (razred, objekt, lastnosti, metode, skrivanje 

podatkov, dedovanje, polimorfizem), 

- uporabi statične lastnosti in metode, 

- razhroščevalnik 

- uporablja tehnike za razhroščevanje programov, 

- uporabi razhroščevalnik izbranega orodja za izdelavo programov na realnih primerih. 

3. Tehnična gimnazija 

1. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Dijaki: 

- pridobijo splošna znanja s področja računalništva, 

- spoznajo možnosti za elektronsko komuniciranje ter uporabo in delovanje računalniških mrež, 

- pridobijo temeljna znanja o sintaksi in semantiki enega programskega jezika, 

- spoznajo programske ukaze, 

- spoznajo postopke pisanja, dokumentiranja in testiranja programske opreme (osnovna raven), 

- pridobijo spretnosti za učinkovito uporabo sodobne informacijske tehnologije, 

- razvijajo sposobnost za algoritmično reševanje problemov, 

- razvijajo sposobnost za abstraktno mišljenje, 

- spoznajo možnosti, ki jih ponujajo informacijski sistemi, 

- spoznajo skupinsko delo in razvijajo sposobnost za skupinsko delo. 

2. OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN/ALI VSEBINE 
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2. LETNIK 

Cilj predmeta: 

- razumevanje procesiranja informacij na strojnem nivoju 

- spoznati osnovne komunikacijske modele in njihovo uporabnost 

- spoznati zgradbo komunikacijskega sistema in razumeti njegovo delovanje 

Vsebine: 

- zgradba in delovanje komunikacijskega sistema 

- ukazi. 

3. LETNIK 

Cilj predmeta: 

- spoznati različne programske jezike in  jih razvrstiti po namenu in uporabi 

- spoznati zgradbo programa in osnovna sintaktična pravila pri pisanju programa  

- spoznati pojem algoritma v splošnem smislu in lastnosti algoritma 

- pridobljeno znanje o tipih in algoritmih prenesti v programski jezik in samostojno reševati 

probleme s pomočjo višjega programskega jezika  

- pridobiti si občutek za razvijanje algoritmov  

- poznati in razumeti osnovne gradnike programskega jezika  

- slediti dogodkom v programu  

- utrditi logiko pisanja algoritmov in pretvorbo le-teh v program 

- napisati program in razbiti ga na podprograme, ga vnesti v računalnik in  spoznati pomembnost in 

funkcionalnost manjših modulov programa  

- poznavanje pravil za prenos parametrov 

- spoznati tabelarični podatkovni tip in uporabljati enodimenzionalne  ter večdimenzionalne tabele 

Vsebine: 

- Predstavitev različnih programskih jezikov in namen uporabe 

- Definicija algoritma 

- Lastnosti algoritmov 

- Diagram poteka 
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- Primer programa 

- Osnovni podatkovni tipi 

- Celoštevilčni tip 

- Realni tip 

- Znakovni tip 

- Logični tip 

- Vhodno/izhodne operacije 

- Krmilni stavki 

- Prevajanje 

- Uporaba razhroščevalnika 

- Testiranje in dokumentiranje programov 

- Pretvorba algoritma v program in obratno 

- Podprogrami 

- Uporaba vgrajenih podprogramov 

- Pravila za posredovanje parametrov 

- Tabele 

- Enodimenzionalne tabele 

- Delo z enodimenzionalnimi tabelami 

3. DRUGI STANDARDI ZNANJ 

Dijak: 

- pozna, razume in zna uporabiti algoritme za iskanje minimuma, urejanje podatkov, izračun vsote, 

povprečja, iskanje največjega skupnega delitelja, izpisovanje podatkov v premem in obratnem 

vrstnem redu, izpeljavo sestavljenih matematičnih operacij s pomočjo enostavnih (npr. množenje 

s seštevanjem ali deljenje z odštevanjem) …, 

- pozna sintakso in semantiko enega programskega jezika, 

- zna uporabiti programske ukaze, 

- pozna postopke pisanja, dokumentiranja in testiranja programske opreme (osnovna raven). 

3. LETNIK 
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PROGRAMIRANJE 

Dijak: 

- pozna pojem algoritem in načine predstavitve algoritma, 

- pozna osnovne gradnike v diagramu poteka, 

- zna uporabiti osnovne podatkovne tipe in izvajati operacije nad njimi, 

- zna zapisati krmilne stavke programskega jezika in razume njihovo delovanje, 

- uporablja okolje programskega paketa (vnos, prevajanje in izvajanje programa, testiranje 

programa), 

- zna zapisati algoritem v diagramu poteka za enostavnejše probleme, 

- zna pretvoriti zapis algoritma v program in program dokumentirati, 

- pozna pomen in zgradbo podprogramov, 

- zna uporabiti vgrajene podprograme, 

- zna uporabiti ustrezno vrsto parametrov, 

- zna napisati svoj podprogram, 

- zna definirati in uporabljati uporabniško definirane tipe podatkov. 

4. LETNIK 

PROGRAMIRANJE 

Dijak: 

- pozna vrste datotek, 

- definira datoteke, 

- zna priti do podatkov v datotekah, 

- vpisuje, bere in spreminja podatke v datotekah, 

- zna programsko obravnavati napake pri delu z datotekami. 
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PRILOGA 2: PROGRAM V BRICX-U ZA SLEDENJE ČRNI ČRTI 

task main(){ 

float offset;   // deklaracija in  

  float Kp = 1.9;    // inicializacija spremenljivk 

  float Ki = 0.001; 

  float Kd = 15; 

  float Tp = 50; 

  float error; 

  float integral; 

  float derivative; 

  float lastError; 

  float turn; 

  float powerB; 

  float powerC; 

  int tooLow; 

  int tooHigh; 

  wait10Msec(200);     //pavza 2 sekundi 

  PlaySound(soundBlip); 

  tooLow = SensorValue(LS); //odčita vrednost svetlobnega tipala 

na svetli podlagi 

  wait10Msec(200); 

  tooHigh = SensorValue(LS); //odčita vrednost svetlobnega tipala na 

temni podlagi 

  PlaySound(soundBlip); 

  offset = ((tooLow + tooHigh)/2) + 2; //izračuna povprečno vrednost 

  wait10Msec(100); 

  HTMAGstartCal(MS); //izvede uravnavo tipala na podlagi 5 odčitkov 

  while(true){ //začetek osnovne PID zanke 

    if(HTMAGreadVal(MS) <= -20 || HTMAGreadVal(MS) >= 20) 

//če je odčitana vrednost tipala manjša ali enaka -20 ali večja ali 

enaka 20 je pogoj izpolnjen  
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{  

ClearTimer(T1);//postavi T1 na 0 sekund 

while(HTMAGreadVal(MS) <= -20 || HTMAGreadVal(MS) >= 20) 

{ 

 if(time100(T1) >= 40) 

{ 

StopAllTasks(); //prekine izvajanje programa če preseže 4 sekunde  

        } 

        nMotorPIDSpeedCtrl[motorB] = mtrNoReg; //izklopi regulacijo 

motorja B 

        nMotorPIDSpeedCtrl[motorC] = mtrNoReg; //izklopi regulacijo 

motorja C 

        motor[motorB] = 0; //izklopi motor B 

        motor[motorC] = 0; //izklopi motor C 

      } 

      nMotorPIDSpeedCtrl[motorB] = mtrSpeedReg; //vklop regulacije 

hitrosti motorja B 

      nMotorPIDSpeedCtrl[motorB] = mtrSpeedReg; //vklop regulacije 

hitrosti motorja C 

    } 

    error = SensorValue(LS) - offset; //izračuna razliko med 

odčitano in srednjo vrednostjo 

    integral = integral + error; //izračuna I člen 

    derivative = error - lastError; //izračuna D člen 

    turn = (Kp*error) + (Ki*integral) + (Kd*derivative); //izračuna 

PID 

   powerB = Tp - turn; //izračuna moč motorja B 

   powerC = Tp + turn; //izračuna moč motorja C 

    motor[motorB] = -powerB; //nastavi motor B  

    motor[motorC] = -powerC; //nastavi motor C 

    lastError = error; //shrani izračunano napako 

    wait1Msec(5);} 

} 
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PRILOGA 3: PROGRAM V MATLAB-U ZA SLEDENJE ČRNI ČRTI 

% 368 - 706 - offset = 163 - error = 84 

% Pc = 0.5 - nihanje NXT-ja 

% Tv = 0.024 - hitrost izvajanja zanke - 4 min pri 10000 ponovitev 

% Ks = 14.7929 

% IZRAČUN po Ziegler-Nichols metodi: 

% Kp = 0.5*Ks - regulator P  

% Kp = 0.45*Ks ; Ki = (1.2*Kp*Tv)/Pc - regulator PI  

% Kp = 0.6*Ks ; Ki = (2*Kp*Tv)/Pc ; Kd = (Kp*Pc)/(8*Tv) – regulator PID  

h = COM_OpenNXT() //odpre komunikacijo z modulom NXT  

COM_SetDefaultNXT( h ) // nastavi prevzete nastavitve modula NXT  

OpenLight( SENSOR_3, 'ACTIVE' ) //aktivira svetlobno tipalo na 

vratih 3 

LS1 = GetLight( SENSOR_3 ) //odčita vrednost tipala 

MotorB = NXTMotor( [ MOTOR_B ] ) 

MotorC = NXTMotor( [ MOTOR_C ] ) 

CRNA = 368 //vrednost spremenljivke CRNA 

BELA = 706 //vrednost spremenljivke BELA 

offset = (CRNA+BELA)/2 //srednja vrednost 

error = BELA - offset //razlika med vrednostjo spremenljivke BELA in 

srednjo vrednostjo 

Tp = 22 //inicializacija konstant 

Pc = 0.5 

Tv = 0.024 

Ks = ((0 - Tp)/(-error - 0))*100 //izračun vrednosti spremenljivke Ks 

Kp = 0.6*Ks //izračun PID koeficientov 

Ki = (2*Kp*Tv)/Pc 

Kd = (Kp*Pc)/(8*Tv)  

integral = 0 

lastError = 0 

derivative = 0 
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for j = 1 : 10000  //začetek zanke 10000 ponovitev 

OpenLight( SENSOR_3, 'ACTIVE' ) 

LS = GetLight( SENSOR_3 ) 

error = LS - offset 

integral = integral + error //izračun I člena 

derivative = error – lastError //izračun D člena 

Turn = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative //izračuna PID 

Turn = Turn/100 

powerB = round (Tp + Turn) //izračuna moč motorja B  

powerC = round (Tp - Turn) //izračuna moč motorja C 

    if powerB > 100 //omejitev vrednosti na -100 in 100 

         powerB = 100;  

       elseif powerB < -100 

         powerB = -100; 

    elseif powerB > -100 

         powerB = powerB; 

    elseif powerB < 100 

         powerB = powerB; 

    end 

   if powerC > 100 //omejitev vrednosti na -100 in 100 

         powerC = 100; 

       elseif powerC < -100 

         powerC = -100; 

    elseif powerC > -100 

         powerC = powerC; 

    elseif powerC < 100 

         powerC = powerC; 

       end 

MotorB.Power  = powerB; //nastavi moč motorja B 

MotorC.Power  = powerC; //nastavi moč motorja C 
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lastError = error //shrani izračunano napako  

MotorB.SendToNXT() //pošlje nastavljeno vrednost modulu NXT 

MotorC.SendToNXT() 

end 

NXT_StopProgram(h) //konec programa 
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PRILOGA 4: PROGRAM V MATLAB-U ZA USTAVLJANJE PRED OVIRO IN 
SKENIRANJE PROFILA 

% Makserr = 20 smo določili največjo možno napako NXT modula (napaka 

je mogoča, če bi se NXT modul znašel v ekstremnih pogojih) 

h = COM_OpenNXT() 

COM_SetDefaultNXT( h ) 

m = NXTMotor( [MOTOR_B; MOTOR_C] ); // kreiramo objekt s katerim 
bomo upravljali motorB in motorC na modulu NXT 

m.SmoothStart = true; // določimo, da kolesa motorja ob zagonu ne 
izgubijo oprijema s tlemi 

OpenUltrasonic( SENSOR_4 ) //vklop tipala  

pause( 0.1 )  

GetUltrasonic( SENSOR_4 ) //odčita vrednost tipala 

Hizr = 0 //inicializacija konstant 

l = 1 

i = 1 

t = zeros(1,63) 

Makserr = 20                

target = 15 

Pc = 0.5 

Tv = 0.024 

r = GetUltrasonic( SENSOR_4 )  

d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

if target > d //primerja odčitano razdaljo od želene  

   m.Power = -100 

   m.SendToNXT() 

elseif target < d 

   m.Power = 100 

   m.SendToNXT() 

elseif target == d 

   NXT_StopProgram(h) 

end 
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tic //zažene merjenje časa 

pospesek = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

pospesek2 = 0 

while pospesek2 < 2 //zanka za izračun hitrosti in pospeška v 2 

sekundah po zagonu  

    pospesek1 = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

    pospesek2 = pospesek - pospesek1 

    cas = toc 

    Hizr = pospesek2/cas 

    a = ((Hizr)/cas) 

end 

Cilj = true 

while Cilj  //zagon zanke za s katero modul NXT doseže želeno 

razdaljo 

    while d < target | d > target, //če se odčitana vrednost 

razlikuje od želene  

          d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

          p = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

       if d == target  //preverimo ali je cilj že dosežen 

          t(i) = d //polnjenje tabele razdalj za izris  

          i = i + 1 //števec indeksa tabele 

          m.Power = 0  //zaustavitev motorjev 

          c = toc //ustavi čas 

          v = (r - p)/c //izračun končne hitrosti 

          m.SendToNXT() //pošljemo vrednost motorja modulu NXT 

          pause ( 0.7 ) 

          d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

          v1 = (pospesek - d)/c  //izračun hitrosti 

          p = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

          toc 

          tic 
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          if d < target //zanka za izračun PID če je odčitana   

razdalja manjša od želene 

             tic 

             t(i) = d 

             i = i + 1  

             Ks = ((2*(target - d))*100)/Makserr 

             Kp = round ( 0.6*Ks ) 

             Ki = round (10*(2*Kp*Tv)/Pc) 

             Kd = round (1.3*(((Kp*Pc)/(8*Tv))/10)) 

             m.Power =  round ((abs(Kp) + abs(Ki) + abs(Kd)) - 100) 

//izračun moči motorja 

             c = toc 

             toc 

             v = (target - p)/c 

             m.SendToNXT() 

          elseif d > target  //zanka za izračun PID če je odčitana   

razdalja večja od želene 

             tic 

             d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

             p = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

             t(i) = d 

             i = i + 1 

             Ks = ((2*(target - d))*100)/Makserr 

             Kp = round ( 0.6*Ks ) 

             Ki = round (10*(2*Kp*Tv)/Pc) 

             Kd = round (1.3*(((Kp*Pc)/(8*Tv))/10)) 

             m.Power =  round (100 - (abs(Kp) + abs(Ki) + abs(Kd))) 

             c = toc 

             toc 

             v = (p - target)/c 

             m.SendToNXT() 
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          elseif d == target //če je odčitana razdalja enaka želeni 

                 tic 

          end 

       end 

    end 

          pause( 1.4 ) 

          d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

    if d == target //ponovna preverba odčitane razdalje po pavzi 1,4 

sekunde 

       Cilj = false //dosegli smo želeno razdaljo 

       m.Stop('brake') //ustavimo motorja 

       NXT_PlayTone(800,500, h) //modul NXT odda zvok 

    end 

    v = (p - target)/c  

end 

plot(t) //izris grafa odčitanih razdalj 

k = 1 //inicializacija konstant za izris skeniranega profila 

kot = zeros(1,360) 

d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

kot(k)=d //shranjevanje odčitanih vrednosti v tabelo 

while k < 360 //zanka za zasuk tipala za 30 stopinj 

    k = k + 30 

SetMotor(MOTOR_A); 

        SetPower(30); 

        SetAngleLimit(30); 

    SendMotorSettings3(); 

    d = GetUltrasonic( SENSOR_4 ) 

    pause ( 0.7 ) 

    kot(k)=d //shranjevanje odčitanih vrednosti v tabelo 

end 



107 

 

plot(kot) //izris profila 

NXT_StopProgram(h) 
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