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Bevezetés 

A híreket olvasva, az interneten bukkantam rá, egy a LEGO által épített gépre, 

amelybe beülve, képet készít az adott személyről, majd azt a képet 

átszerkesztve, egy kisebb felbontású képet kapva és azt 4 színre lebontva, 

majd annak alapján LEGO kockákra szortírozva, kioszt nekünk egy doboznyi 

LEGO kockát, amit a megvásárlás után kirakhatunk saját magunk egy LEGO 

alaplapra. Ezen ötlet láttán, megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék 

építeni egy olyan gépet, ami ugyan ezt megcsinálja, továbbá magától ki is rakja 

a kockákat, e mellett használni lehessen egyéb körökben, mint pl. nyáklemez 

gyártás, lézergravírozás, stb.. A készülék megépítéséhez remek alapot adott az 

egyetemen, az IB Controll által meghirdetett verseny, amely egy Raspberry Pi 

számítógépet biztosít, azért, hogy a versenyen résztvevők megvalósíthassák 

saját ötleteiket. 
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Készülék leírása 
Tervezés 

A készülék Autodesk Inventor 2015 szoftverrel lett megtervezve, a tervezésnél szempont 

volt a robosztus kivitel, a gyors legyárthatóság és összeszerelés. A gép a tervezése során 

lézervágásra, továbbá a szükséges elemeke hajlításra elő lettek készítve. A tervezés 

megközelítőleg 2 hetet vett igénybe. A gyártás után, a kész elemeket porszórással 

lefestettük, ezután következhetett az összeszerelés. 

 

Szükséges komponensek 

A készülék működéséhez szükség volt egy 5” átmérőjű, érintő felülettel ellátott LCD 

kijelzőre, amely közvetlenül csatlakozik a Raspberry PI számítógéphez: 
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Egy Arduino CNC vezérlő panelre, amely tartalmazza a mozgatáshoz szükséges 

motorvezérlőket és egy ATMEL mikrovezérlőt: 

 

Egy tápegységre, amely egy PlayStation3 játékkonzolból lett kibontva, amely ellátja 12V 

tápfeszültséggel a rendszert. 

 

Egy kisebb méretű vákuum pumpára, amely a LEGO kockák mozgatásánál nyújt 

segítséget. 
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Egy egyedileg legyártott vezérlő és tápellátó áramkörre, amely ellátja stabil 5V 

tápfeszültséggel a Raspberry Pi számítógépet, továbbá tartalmaz egy FET- es meghajtású 

kapcsoló áramkört, amellyel kapcsolható a vákuum pumpa, az opcionálisan 

alkalmazható lézergravírozó fej, esetlegesen egy marófej is. 

 

A Nyák lemezen található 3db DC-DC konverter, amiből egy a stabil 5V tápfeszültségért 

felelős, a másik kettő, pedig a kapcsolható kimenetre van kötve, így azok kapcsolt 

kimenetei 0-12V feszéltség között tetszőleges tartományban állíthatók, továbbá a panel 

még tartalmaz fix 12V kapcsolt kimenetet is. A FET alapú félvezetős meghajtás lehetővé 

teszi a PMW jeles vezérlést is, a kapcsolható maximális áram elérheti a 150A 

áramerősséget, de a tápegység maximálisan 32A áramig terhelhető, így ez a mérvadó.  

 

Továbbá szükséges 3db léptető motor, lineáris vezetők a mozgatáshoz, bordásszíjak, 

csavarok, csatlakozók, kötőelemek, kábelek, egy WIFI modul a vezeték nélküli 

kommunikációhoz, egy munkaasztal (esetünkben egy préselt falemez) és egy adagoló 

egység a LEGO kockák „adogatásához”. 
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Függőleges tengely 

A Z tengely, avagy a függőleges tengely teszi lehetővé az LEGO elemek felvételét és lerakását, 

továbbá CNC üzemmódban marásra, gravírozásra és Lézergravírozásra is használhatjuk. A 

tengely 3D nyomtatással készült, FDM technológiával PLA műanyagból, amely kellőképp ellenáll 

az őt érő erőhatásoknak. A modul, mozgó része úgy lett kialakítva, hogy 4 csavar kivételével, 

könnyen cserélhető legyen a ráhelyezett szerszám. 

 

  



Oldal 8 / 14 
 

LEGO adagoló 

Az egyik legnagyobb kihívást, a LEGO adagolásának megoldása jelentette. Két prototípus után 

jutottam el, a használható megoldáshoz, ami nem a leghatékonyabb, de egyszerűen 

kivitelezhető és legyártható. Az első elképzelés egy doboz volt, aminek LEGO alakú kimeneti 

nyílásán rezgés hatására majd kipotyognak a kockák, de ez nem így lett, sokszor összeakadtak, 

nem volt járható út. 

A második próbálkozás szintén egy rezgésen alapuló adagoló volt, egy olyan, amit nagyobb cégek 

is használnak, egy bizonyos tál alapú, rezgőadagoló. Megterveztem, megépítettem, de sajnos 

ennek a működéséhez pontos számítások kellenek és erre nem áll rendelkezésre elég idő. 

 

A végleges megoldás, egy a gravitáción alapuló, sima becsúsztatós adagoló lett, amely alkalmas 

a 4 szín tárolására, azokból pedig 40-40 darabra. A hátrány az, hogy egy 32x32-es alapnál is már 

jó párszor újra kell tölteni menet közben. Az adagoló szintén 3D nyomtatással készült el. 

 



Oldal 9 / 14 
 

Összeszerelés 

Belső felépítés 

A legyártott alkatrészek megszerzése után, a készüléket összeszereltem, megvizsgálva a furatok, 

és hogy minden alkatrész a helyén van-e, továbbá, ami nem lett feltervezve, azok helyének 

kialakítása következett. Az összeszerelést követően végre hajtottam pár tesztet, hogy helyesen 

működik-e minden. Az összeszerelés után - mivel az alkatrészek nem voltak lefestve - 

szétszereltem a gépet, majd elküldtem por festeni. Miután megérkezett minden, elérkezett a 

végleges összeszerelés, bekábelezés és a tesztelések „hada”. 
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Szoftver 
A Raspberry -n futó szoftver Python nyelven lett megírva, a vizuális felület pedig a TkInter, 

Python alapú GUI, grafikus felületet megjelenítő programcsomag segítségével lett 

leprogramozva. A program 2 szkriptből áll, egy gcodeConv.py és legoGui.py fájl. Továbbá tartozik 

a program mellé egy settings.txt is, amely a beállításokat tartalmazza. 

A legoGui.py szkript felelős a vizuális megjelenésért, az egyes ablakok kinézetét írja le, itt vannak 

a funkciók leprogramozva, a képátalakítás, a gép vezérlése, stb.. 

 

A gcodeConv.py szkript a képből - Gcode fájlá alakításért felelős. A Gcode fájl a gép működéséhez 

szükséges, e fájl alapján tud működni a gép, a CNC shield –en keresztül. Továbbá e programrész 

alatt található meg a settings.txt tartalmának feldolgozása is. 
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Szoftver működése 

A készülék indulásakor 4 menüpont alól választhatunk. Az első a LEGO menüpont, ahol a 

benyitott képet alakíthatjuk át kirakhatóvá, a második a Vezérlés menüpont, ahol a gépet 

mozgathatjuk, koordinátákat olvashatunk le és egyéb kezelőfelületeket találunk, a harmadik a 

CNC menüpont, ahol a Gcode fájlokat küldhetjük el a gépnek (CNC Shield), a negyedik menüpont 

alatt a gép Beállításait kezelhetjük. 

 

LEGO menüpont 

Ezen menüpontot megnyitva, lehetőségünk adódik a LEGO alaplapunk méretének megadására, 

majd ha ezt megtettük, egy képet benyitva, átalakíthatjuk azt az alapra szabva. 

 

Tehát a kép felbontása lecsökken (32x32 v. 48x48) és 4 színre bontódik (fekete, fehér, szürke, 

sötét-szürke). Amennyiben nem megfelelő a kép, akkor két csúszkával állíthatjuk annak 

fényességét és kontrasztosságát.  
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Amint megfelel a kép számunkra, továbbmehetünk a következő ablakra, ahol megjelennek a 

felvételre váró kockák koordinátái, a LEGO alap bal alsó (null) koordinátája és egyéb beállítási 

lehetőségek. 

 

Ha mindennel végeztünk, akkor a Mentés gombra kattintva a program kigenerálja a Gcode 

fájlunkat, amit a későbbiek során a CNC menüpont alatt elindíthatunk. 

Vezérlés menüpont 

Itt található a gép mozgatásához szükséges funkció gombok, továbbá számlapok, ahol a gép 

aktuális helyzetéről kaphatunk visszajelzést. Ez a visszajelzés szükséges a LEGO kockák felvételi 

helyeinek meghatározásához, továbbá a LEGO alap beméréséhez is. 
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CNC menüpont 

Ezen menüpontra kattintva elérhetővé válik a Gcode fájl feltöltés. A folyamat elindítása után egy 

kijelző mutatja az eltelt és a hátralévő időt. Folyamat közben lehetőségünk van szüneteltetni, 

folytatni, továbbá elvetni a folyamatot. 

 

Beállítások menüpont 

Itt csak pár funkció elérhető, később még számos beállítási opció közül lehet majd választani. 

Jelenleg itt kapcsolhatjuk ki a készüléket és amennyiben szükséges, kiléphetünk a programból. 
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Az elkészült gép 

Jó pár óra programozás és tervezés után a gép elkészült, a kockákat a rendeltetésük szerint 

pakolja, továbbá lézergravírozó funkció is tesztelésre került.  

 

A gép befogadó méretei: 600x650x300mm 

Munkaterülete: 500x500x40mm 

 


