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Fotozávora 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 2x LEDMod, 1x Infravysílač, 1x Infrapřijímač 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy detekce pomocí světelné brány. Světelná 

brána je tvořena vysílačem světla a jeho přijímačem. Za neustálého osvitu přijímače pomocí infračerveného 

paprsku světla, docílíme nepřerušené brány. Pokud světlo přerušíme, přijímač to zjistí a na to můžeme 

reagovat.   

Neviditelný infračervený paprsek budeme vysílat pomocí infračervené diody. Ten budeme ověřovat 

přijímačem v podobě infratranzistoru, který je citlivý na příslušné délky záření. Pokud dopadá na 

fototranzistor světlo o správné délce a intenzitě, tak se fototranzistor otevře a propustí napětí. Když ale bude 

zakrytý, tak se uzavře a nepropustí žádné napětí. 
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Proporciální řízení stejnosměrných motorů  
 

1x MERKUR board - advanced PICAXE, 1x Bridge 2x1A, 2x tlačítko, 2x přepínač, 2x potenciometr, 2x 

stejnosměrný motor 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy řízení stejnosměrných motorů pomocí 

programovatelných mikrokontroléru Picaxe. Experiment umožňuje nezávisle řídit dva stejnosměrné motory 

bez zpětné vazby.  

Pro spínání dostatečně vysokého proudu pro otáčení motorů je použit výkonový prvek, jelikož 

výstupní pin mikrokontroléru dodá maximálně 20mA. Výkonový prvek v tomto experimentu představuje 

integrovaný obvod TB6612, v něm se nachází dvojitý H-můstek. Integrovaný obvod TB6612 je osazen na 

modulu Bridge 2x1A. Ten už se postará o dodání dostatečné energie pro motory a na základě informací 

z řídící jednotky nastaví rychlost a směr motorů. A to provede pro každý motor odděleně, na základě dvou 

digitálních stavů pro určení polarity na cívce motoru a výsledného smyslu otáčení. Pomocí pulzně šířkové 

modulace spíná H-můstek do motoru napětí a tím mění jeho rychlost. 
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Řízení analogového servomotoru 
 

1x vývojová deska MERKUR board basic - PICAXE, 1x analogový servomotor Vigor VS-2, 2x 

potenciometr, 1x stupnice servomotoru 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s ovládáním analogového servomotoru pomocí 

mikrokontroléru. Lze plně řídit jeden servomotor s analogovým regulačním obvodem. 

Servomotor je nejčastěji polohovatelný elektromotor s převodovkou a řídícím obvodem a především 

zpětnou vazbou informující o poloze výstupní hřídele. Servomotory rozdělujeme podle stylu řízení polohy 

výstupní hřídele a velikosti. V praxi se se servomotory setkáváme skoro u každého elektricky řízeného 

motoru, jelikož potřebujeme na základě zpětné vazby z výstupní hřídele, vykonat konkrétní pohyb 

elektromotorem. Neplatí však, že zpětná vazba musí být elektronická, například při řízení automobilu probíhá 

zpětná vazba přes řidiče a stejně tak, když řídíme model přes vysílačku je zpětnou vazbou oko člověka. My se 

nyní seznámíme s řízením analogových servomotorů, dále můžeme narazit na digitální a různé typy 

výstupních pohybů: lineární, rotační atd. 
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Řízení digitálního servomotoru 
 

1x vývojová deska MERKUR board basic - PICAXE, 1x digitální servomotor Vigor VSD-18MB, 2x 

potenciometr, 1x stupnice servomotoru, 2x nosné desky 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s ovládáním digitálního servomotoru pomocí 

mikrokontroléru. Lze plně řídit jeden servomotor s digitálním řídicí obvodem. 

Servomotor je nejčastěji polohovatelný elektromotor s převodovkou a řídícím obvodem a především 

zpětnou vazbou informující o poloze výstupní hřídele. Servomotory rozdělujeme podle stylu řízení polohy 

výstupní hřídele a velikosti. V praxi se se servomotory setkáváme skoro u každého elektricky řízeného 

motoru, jelikož potřebujeme na základě zpětné vazby z výstupní hřídele, vykonat konkrétní pohyb 

elektromotorem. Neplatí však, že zpětná vazba musí být elektronická, například při řízení automobilu probíhá 

zpětná vazba přes řidiče a stejně tak, když řídíme model přes vysílačku je zpětnou vazbou oko člověka. My se 

nyní seznámíme s řízením digitálních servomotorů, dále můžeme narazit na analogové a různé typy 

výstupních pohybů: lineární, rotační atd. 
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Proporciální řízení krokového motoru 

 

1x MERKUR bord advanced PICAXE, 1x ULNMod, 1x krokový motor, 1x potenciometr, 1x přepínač, 1x 

tlačítko 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy řízení krokového motoru pomocí 

programovatelných mikrokontroléru Picaxe. Experiment umožňuje řídit krokový motor v obou směrech a 

plynule měnit jeho rychlost. Pro spínání dostatečně vysokého proudu a napětí do cívek motoru je použit 

výkonový prvek, jelikož výstupní pin mikrokontroléru dodá maximálně 20mA. Výkonový prvek v tomto 

experimentu představuje integrovaný obvod ULN2803, v něm se nachází tranzistory v Darlingtonově 

zapojení. Integrovaný obvod ULN2803 je osazen na modulu ULNMod, na kterém jsou jeho vývody v pádech 

paralelně spojené pro zvýšení spínaného proudu na 1A. Ten už se postará o dodání dostatečné energie pro 

motor a na základě informací z řídící jednotky nastaví rychlost a směr motoru. 

U krokového motoru je velkou výhodou možnost počítání kroků. Díky znalosti velikosti pootočení 

hřídele motoru za jeden krok, lze počítat výstupní polohu hřídele. K tomu je nutné začít počítat od 

referenčního bodu, abychom si byli jisti výslednou polohou. Podle rychlosti a pořadí krokování motoru 

určujeme rychlost a směr otáčení hřídele. 
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 Měření vzdálenosti infračerveným dálkoměrem 
 

1x MERKUR board Basic - PICAXE, 1x dálkoměrné čidlo GP2Y0A21, 1x OLED displej AXE033 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy zpracování signálu nesoucí informaci o 

vzdálenosti. K měření vzdálenosti využívá optických prvků. 

Pro získání hodnoty vzdálenosti je použito infračervené dálkoměrné čidlo s označením GP2Y0A21, 

které měří v rozsahu 10-80cm. Vzdálenost je změřená pomocí odrazu infračerveného paprsku. Dálkoměrné 

čidlo vyšle infračervený paprsek světla, který se odrazí od překážky a doputuje spět do čidla. Dopadený 

paprsek změří, pomocí speciální sítě senzorů obsažených v čidle, úhel dopadu a podle toho vyhodnotí 

vzdálenost. Tu poté předá v podobě analogového signálu v rozpětí 0-3V, kde velikost napětí odpovídá 

naměřené vzdálenosti. Pokud se paprsek neodrazí od překážky, tak čidlo oznámí, že nic nenašlo nulovou 

úrovní signálu na výstupu. 
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Měření magnetického pole Hallovou sondou 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x modul Hallova sonda, 1x modul LED, 2x nosné desky 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy detekce magnetického pole. K jeho nalezení 

je využita Hallova sonda.  

Pro detekci magnetického pole využijeme elektrickou součástku s názvem Hallova sonda. Ta je 

tvořena úzkou polovodivou destičku, skrze ní prochází proud. Při přiblížení destičky (Hallova sondy) 

k magnetickému poli, skrze ní začne procházet indukční tok a přeskupí náboje v destičce na jednu 

stranu. Takto v Hallově sondě vzniká napětí. Hallovo napětí se dá vypočítat pomocí vzorce [Uh = 

k*I*B], kde k je konstanta (zahrnuje typ materiál a tloušťku destičky), I je stejnosměrný proud a B je 

magnetická indukce způsobená magnetickým polem. 
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Generování zvukových efektů 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x ULNMod, 1x LED 2x1, 1x reproduktor, 1x tlačítko, 2x 

potenciometr 

Pomocí mikrokontrolérů Picaxe lze velmi snadno generovat zvuky různých frekvencí. 

V jednoduchých experimentech vyzkoušíme pro vygenerování zvuků příkazy sound, tune, pulsout a pwmout.  

K nastavení programových konstant využijeme dva potenciometry a jedno tlačítko. Na výstupech bude 

především reproduktor a také indikační dioda. 

Generování zvuků si vyzkoušíme na mikrokontroléru PICAXE 08M2. Programy lze velmi snadno 

upravit i pro ostatní typy mikrokontrolérů PICAXE. 
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Automatické osvětlení - fotorezistor 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x LDRMod, 1x LED 2x1, 1x přepínač, 1x potenciometr 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy detekci okolního světla. K jeho změření je 

využita součástka s názvem fotocitlivý odpor – fotoodpor.  

Množství okolní osvětlení můžeme změřit pomocí fotoodporu, který mění svůj odpor podle množství 

světla, které na něj dopadá. Takže pokud dáme fotoodpor do tmy, jeho odpor se zvýší a naopak pokud ho 

vystavíme světlu, tak se jeho odpor sníží. Ve výsledku podle proměnlivého dporu můžeme zjistit, kolik světla 

dopadá na fotoodpor. 
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Modul optického kabelu  
 

2x MERKUR board Basic - PICAXE, 3x LED dioda, 1x optický vysílač, 1x optický kabel, 1x optický 

přijímač, 3x tlačítko  

Tento experiment je zaměřen na seznámení s komunikací pomocí optického kabelu. Pro přenos dat 

pomocí optického kabelu využijeme dvě mikrokontrolérové desky. Jednu jako vysílač a druhou jako přijímač. 

Vstup pro vysílač jsou tři tlačítka, sloužící pro zadání přenášené informace. U přijímače jsou na výstupech tři 

LED diody, pro znázornění výstupní informace. Samotná komunikace probíhá nejprve pomocí vysílání 

elektrického signálu do optického vysílače. V něm se informace přemění na světelný signál a následně se 

vysílá do optického přijímače. Ten optický signál opět přemění na elektrický a pošle do přijímacího 

mikrokontroléru. Podle vstupního signálu rozsvítí přijímací mikrokontrolér LED diody. Optické vlákno 

sloužící k propojení vysílače a přijímače musí splňovat specifické vlastnosti, například maximální délka, 

index lomu, maximální ohyb atd.  
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Refexní B&W čidlo 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x QRDmod, 2x LED 3x1, 1x tlačítko 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy odrazu světla od černé a bíle barvy. K jeho 

změření je využita součástka s názvem fotocitlivý tranzistor a k osvitu je využita IR dioda.  

Množství odraženého světla je úměrné k barvě a materiálu odraženého povrchu. Po osvitu materiálu 

infračerveným světlem, změříme množství odraženého světla pomocí fototranzistoru. Pokud se světlo odrazí 

od tmavého povrchu, bude většina pohlcena a do fototranzistoru se dostane malé množství odraženého světla 

a fototranzistor se neotevře. V případě odraženého světla od světlého povrchu, dojde k minimálnímu pohlcení 

a odražení valné většiny světla zpět do fototranzistoru, tím dojde k jeho otevření a průtoku proudu.  
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IR komunikace 
 

2x MERKUR board Basic - PICAXE, 3x LED dioda, 1x IR vysílač, 1x fototranzistor, 3x tlačítko  

Tento experiment je zaměřen na seznámení s komunikací pomocí infračerveného světla. Pro přenos 

dat pomocí infračerveného světla využijeme dvě mikrokontrolérové desky. Jednu jako vysílač a druhou jako 

přijímač. Vstup pro vysílač jsou tři tlačítka, sloužící pro zadání přenášené informace. U přijímače jsou na 

výstupech tři LED diody, pro znázornění výstupní informace. Samotná komunikace probíhá pomocí vysílání 

modulovaného signálu na 38kHz přes infra diodu do fototranzistoru. Fototranzistor se otvírá a zavírá podle 

dopadaného světla, takže blikání vysílací infračervenou diodou, reprezentuje následně jako elektrický signál. 

Podle vstupního signálu rozsvítí přijímací mikrokontrolér LED diody. 
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Měření atmosférického tlaku 
 

1x MERKUR board Basic - PICAXE, 1x čidlo LPS331AP, 1x OLED displej AXE033 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy měření atmosférického tlaku. K měření je 

použito čidlo LPS331AP. Hodnotu z čidla zpracujeme pomocí mikroprocesoru a zobrazíme na displeji. Čidlo 

komunikuje pomocí I2C sběrnice. Čidlo měří v rozsahu od 26kPa do 126kPa. Hodnota z čidla je v 24-bitovém 

formátu a proto je nutno po jejím načtení jí dále zpracovat v mikroprocesoru nebo ručně.  
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Měření odrazivosti laserem 
 

1x MERKUR board Basic - PICAXE, 1x Laserový modul, 1x Fototranzistor, 1x OLED displej AXE033 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy zpracování odrazu laserového paprsku. 

Klasické laserové dálkoměry pracují s výkonnými lasery a měří dobu putování světelného paprsku od vysílače 

k přijímači. Podle naměřeného času se následně spočítá výsledná vzdálenost. Jelikož náš experiment 

neobsahuje takto výkonný procesor, který by stihl měřit čas putování světelného paprsku, vystavíme si 

s měřením síly odrazu od různých materiálů. Experiment obsahuje tři typy odrazných desek s různým 

povrchem. Pomocí odrazných desek si vyzkoušíme změnu napětí na fototranzistoru z různých vzdáleností, 

úhlů a povrchů. 
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Měření kouře a hořlavých plynů 
 

1x MERKUR board Basic - PICAXE, 1x OLED displej AXE033, 1x senzor kouře a hořlavých plynů 

Tento experiment je zaměřen na seznámení s měřením vlastností plynů. Zde konkrétně s detekcí kouře 

a hořlavých plynů. Pro získání informace o konkrétní vlastnosti plynů, kterou lze elektronický vyhodnotit 

musíme použít elektronické čidlo. Zde konkrétně čidlo z materiálu, který je citlivý na požadovanou vlastnost 

plynu. To následně převede na elektrický signál pro zpracování nadřazenou logikou. Řídící mikrokontrolér 

podle hodnoty z čidla může spustit požadovanou akci při překročení zadaných hodnot, např.: požární hlásič 

spustí alarm při detekci hořlavého kouře. V našem příkladu si je vypíšeme naměřenou hodnotu z čidla a 

displej. 
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Měření vzdálenosti ultrazvukovým dálkoměrem  
 

1x vývojová deska MERKUR bard basic PICAXE, 1x dálkoměrné čidlo SRF08, 1x LCD displej, dvě nosné 

desky, napájecí konektor 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy zpracování signálu nesoucí informaci o 

vzdálenosti. K měření vzdálenosti využívá ultrazvukové prvky. Pro získání hodnoty vzdálenosti je použito 

ultrazvukové dálkoměrné čidlo s označením SRF08, které měří v rozsahu 3cm-6m. Vzdálenost je změřená 

pomocí odrazu ultrazvukové vlny. Dálkoměrné čidlo vyšle ultrazvukovou vlnu, která se odrazí od překážky a 

doputuje zpět do čidla. Pro získání informace o vzdálenosti je využito měření času, za který cestovala 

ultrazvuková vlna od čidla a zpět. Z naměřené doby a znalosti rychlosti šíření zvuku, se následně výpočte 

výsledná hodnota vzdálenosti. Tu poté čidlo uloží a zpřístupní po I2C sběrnici. 
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Měření otáček a regulace 
 

1x MERKUR bord - advanced PICAXE, 1x Bridge 2x1A, 1x tlačítko, 1x přepínač, 1x potenciometr, 1x 

stejnosměrný motor, 1x OLED displej, 1x IRBeamMod 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy regulace otáček elektromotoru pomocí 

mikrokontroléru PICAXE. Experiment umožňuje řídit stejnosměrný motor se zpětnou vazbou a informace o 

řízení zobrazit na displeji. Pro spínání dostatečně vysokého proudu pro otáčení motoru je použit výkonový 

prvek, jelikož výstupní pin mikrokontroléru dodá maximálně 20mA. Výkonový prvek v tomto experimentu 

představuje integrovaný obvod TB6612, v něm se nachází dvojitý H-můstek. Pro detekci otáčení výstupní 

hřídele motoru je použito speciální čidlo s názvem rotační enkodér. Ten může být v různých provedeních 

podle požadované přesnosti a použití. Velice často jsou přesné a vcelku levné enkodéry v provedení malých 

magnetických pásků nalepených na hřídel motoru, na kterých se střídá severní a jižní pól. Polarita 

magnetického pásku je při otáčení motoru vyhodnocována a podle počtu změn se počítá rychlost otáčení. 

Dalším častým provedením enkodéru je disku s otvory po obvodu, připevněný na hřídel motoru. Zde se 

vyhodnocuje pomocí fotozávory počet přerušení přes otvory v disku. V obou případech se počítá počet 

impulzů změn pří otáčení motoru. 
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RC komunikace 
 

1x MERKUR board Advaced - PICAXE, 1x RC vysílač, 1x RC přijímač, 4x Led 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s přenosem signálu pomocí rádiových vln. Z ovládacího 

vysílače budeme zasílat signál bezdrátově do přijímače. Signál z přijímače vyhodnotíme pomocí 

mikroprocesoru. Bezdrátový signál bude modulován na frekvenci 433,927MHz. Na vysílači budeme 

informaci zadávat pomocí tlačítek. U přijímače budeme číst příchozí informací zakódovanou do podoby 

čtyřbitového čísla 0-15. Každé číslo odpovídá jednomu stisknutému tlačítko, nebo kombinaci tlačítek. Dle 

příchozího čísla, odpovídající zmáčknutému tlačítku, rozsvítíme pomocí mikroprocesoru LED diody. Vysílač a 

přijímač je nutné před použitím spárovat. Toho docílíme nastavením stejné kombinace přepínačů na vysílači a 

přijímač. Pro správnou funkci experimentu je nutné osadit 4xAA baterie do vysílače. 
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Světlovod 
 

1x Stab5V, 1x Světlovodný LED 3x1 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy vedení světla. K přivedení světla a konkrétní 

místo využijeme světlovodu. Přivedení světla na konkrétní místo je ve většině zařízení nutností. Například od 

LED diod na plošné spoji k informačnímu panelu. K vedení světla se využívá speciálních světlovodů, které 

mohou mít různé tvary a zabarvení. V našem experimentu si vyzkoušíme světlovodný kabel. Pozor, nezměnit 

s optickým kabelem pro tok dat. Náš světlovodný kabel je průhledný a černým obalem a zakončený plastem 

ve tvaru diamantu pro snadné uchycení na panelu. Světlo skrze něj vedeme z LED diody, napájené 5V. 
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Měření síly tlakovým čidlem 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x modul tlakového čidla, 1x OLED displej, 2x nosné desky 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy měření síly pomocí odporového 

čidla. Tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka používaná k nepřímému měření mechanického napětí 

na povrchu součásti prostřednictvím měření její deformace. Dříve používané mechanické, optické ale i 

akustické a pneumatické tenzometry byly vytlačeny tenzometry elektrickými odporovými a polovodičovými, 

což jsou pasivní čidla nalepená na povrchu součásti (páskové tenzometry) nebo pevně spojená s měřeným 

tělesem (průmyslové tenzometry pro váhy, trvalé sledování mostních konstrukcí), která převádějí 

mechanickou deformaci na změnu elektrického odporu. Polovodičové tenzometry jsou tvořeny páskem 

vyříznutým z monokrystalu polovodiče (křemíku, germania aj.) znečistěného difuzí jiného materiálu. 

Mechanické namáhání krystalické mřížky ovlivňuje výrazně pohyblivost nosičů náboje a tím i měrný odpor 

materiálu tenzometru. Podle typu znečištění odpor materiálu s deformací roste, nebo klesá. 
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Měření teploty NTC termistorem 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x modul NTC termistor 4k7, 1x modul OLED displej, 2x nosné 

desky 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy měření teploty. K měření je použit NTC termistor 

4k7.  

Pro měření teploty využijeme elektrotechnickou součástku NTC termistor, protože její elektrický odpor je 

závislý na teplotě. NTC termistor je termistor s negativním teplotním koeficientem, což znamená, že se při 

zahřívání součástky její elektrický odpor klesá. 

Naměřenou hodnotu zpracujeme pomocí mikrokontroléru Picaxe 08M2 a výslednou hodnotu zobrazíme na 

displeji. Termistor připojíme k analogovému vstupu na mikrokontroléru  a displej připojíme na výstup ze 

sériového portu mikrokontroléru. 
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WiFi modul 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x OLED displej, 1x WiFiSerial modul 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy přenosu přes lokální WiFi síť a její konfiguraci. 

V experimentu využíváme k vytvoření sítě a komunikaci přes ní, WiFi modul s názvem WiFi Serial. Tento 

modul nám umožňuje vytvořit přístupový bod pro vlastní WiFi síť a následně převádět síťovou komunikaci na 

určitém portu, na sériovou linku a přes tu následně komunikovat s připojeným mikrokontrolérem. Docílíme 

toho následně. Nejprve sestavíme experiment a zapojíme elektroniku. Následně, po připojení napájecího 

napětí, se do přibližně minuty vytvoří modul WiFi síť s názvem XpicoWiFi_XXXXXX, kde za XXXXXX 

jsou dosazeny unikátní identifikátory každého modulu. Na síť se lze připojit s heslem XPICOWIFI. Pak lze 

zahájit komunikaci na adrese 192.168.0.1 a portu 10001 s mikrokontrolérem a výsledek lze sledovat na 

displeji. Pro vyzkoušení lze použít například program TELNET, který je součástí operačního systému 

Windows. K pokročilejší konfiguraci lze využít webové rozhrání modulu na adrese http://192.168.0.1/ . Zde 

se přihlásíme s uživatelským jménem: admin a heslem: PASSWORD. Veškeré konfigurace jsou na vlastní 

zodpovědnost a mohou zavinit i nesprávnou funkci modulu. Proto je dobré nejprve prostudovat přeloženou 

dokumentaci k WiFi modulu a následně provádět změny se kterými jsme si jisti.  

 

http://192.168.0.1/
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Barevné RGB čidlo 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x modul RGB senzor, 1x modul OLED displej, 2x nosné desky 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy snímání barev. K měření je použit RGB senzor 

ColorPAL.  

Pro snímání barvy využijeme RGB senzor ColorPAL. Tento senzor měří podíl množství červeného, zeleného a 

modrého světla odraženého od snímaného povrchu.    

Snímané barvy zpracujeme pomocí mikrokontroléru Picaxe 08M2 a výsledné hodnoty RGB zobrazíme na 

displeji. Senzor a displej připojíme k sériovému portu na mikrokontroléru. 
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 Měření vlhkosti 
 

1x MERKUR board basic - PICAXE, 1x Modul SHT11, OLED Displej 

Tento experiment je zaměřen na seznámení se s principy měření vlhkosti. K měření je využita součástka 

s názvem SHT11.  

Vlhkost vzduchu můžeme změřit pomocí senzoru SHT11.   Výstupem ze senzoru jsou plně digitální data již 

kalibrovaných naměřených hodnot, které jsou v nejvyšším rozlišení 14 bitů pro teplotu a 12 bitů pro vlhkost. 

Hodnotu ze senzoru zpracujeme pomocí mikrokontroléru Picaxe 08M2. Naměřenou vlhkost zobrazíme na 

displej.  Pomocí čtyř vodičů VDD, GND, SCK a DATA připojíme senzor k mikrokontroléru. 


