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TARTALOM
BirdCam projekt: Raspberry Pi-s mozgásérzékelős madármegfigyelő kamerarendszer konstruálása
„A kamera lokális hálózaton, élőben közvetített képét fogom felhasználni kártyaszámítógépen elemzésre/feldolgozásra, illetve megjelenítésre egy épület – akár egy
hotel – különböző pontjain található monitorokon/kézi kijelzőkön…”
tovább

A Raspberry Pi-vel érkező Wolfram Mathematica programcsomag
és néhány felhasználási területe
„Ahogy készítője, Stephen Wolfram elmondta, könnyebb lenne azt felsorolni, mire
nem lehet használni programját/nyelvét.”
tovább

Raspberry Pi Pico gitáreffektpedál készítése
„… hogyan készítettem Raspberry Pi Pico segítségével digitálisan vezérelt relés
kapcsolót a japán Vemuram cég Jan Ray overdrive pedáljának prototípusához.”
tovább

Ajánló
Az ISZE Inspiráció hírlevelének jelen és következő száma a Gábor Dénes Tehetségpont (GDT) tagjainak a 2020/21-es tanévben megvalósított Raspberry Pi alapú
projektjeiből mutat be néhányat.
A szerzők célja egyrészt az, hogy példákat mutassanak ezen mikroszámítógép változatos felhasználási lehetőségeire, másrészt a cikkek viszonylag rövid terjedelme
ellenére is sok gyakorlati információval/tanáccsal szolgáljanak.
A GDT Raspberry Pi diákműhelye sokéves múltra tekint vissza. Kétéves kihagyás
után indult újra igen összetartó csapattal, kibővült érdeklődési körrel, online. Szakmaszeretetükről és termékeny tanévükről is kaphatnak benyomást a cikkeket olvasók.
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BIRDCAM PROJEKT: RASPBERRY PI-S MOZGÁSÉRZÉKELŐS MADÁRMEGFIGYELŐ KAMERARENDSZER
KONSTRUÁLÁSA
Rácz Mirkó

Absztrakt

A Gábor Dénes Főiskolán távoktatásos
mérnökinformatikus
hallgatóként első
tanévemet teljesítettem Franciaországból.
A Gábor Dénes Tehetségpont három
diákműhelyében
vagyok aktív résztvevő: Raspberry Pi,
ÉlményMatek, Innovációs és Kutató.
Hobbijaim között
van a természetjárás/-fotózás és a
számítástechnika,
informatika.
Természetvédelmi
övezetben dolgozom, tavakkal és
erdőkkel körülölelt
hotelben, ahol a
színes állatvilág zavartalanul élhet.
Családom és a hotel
vendégei is állatbarátok, rendszeresen
gondozzuk a vadon
élőket is.
Mivel alaposan szeretném megismerni
a minket körülvevő
élővilágot, felmerült
bennem a kérdés,
hogyan egyesíthetném informatikai
érdeklődésemmel?
Ezért valósítottam
meg a cikkben ismertetett projektemet.

Ebben a cikkben izgalmas példát láthat
az olvasó a természet és az informatika találkozására: Raspberry Pi kártyaszámítógépen futó szoftver mozgást
érzékelve madarakról készít közeli képeket madáretetőhöz kihelyezett kamerát használva. A mozgásérzékelést a
Motion [1] videójelelemző szoftver végzi a kamera élő képének vizsgálata
alapján.
A cikk lépésről lépésre ad gyakorlati
útmutatást azoknak, akik hasznos, izgalmas, ugyanakkor komolyabb programozói tudást nem igénylő projektet
szeretnének megvalósítani, miközben
tapasztalatot szereznek az IP kamerák
és a Raspberry Pi kártyaszámítógépek
üzemeltetésében, illetve a fotózásban
és az otthonukat körülvevő állatokkal
kapcsolatban.
Kulcsszavak: Raspberry Pi, mozgásérzékelős kamerarendszer, madármegfigyelés.
1. Bevezetés
Az elmúlt években robbanásszerűen
nőtt az okoseszközök száma az élet
számos területén, így a háztartásokban
is. Ennek oka például, hogy az okos
eszközökkel automatizált folyamatokkal időt spórolhatunk, vagy hogy a
nagyfokú személyre szabhatóság sok
ember kreativitását felélénkíti. Esetemben a természetfotózás iránti szenvedélyemet tudtam részben kielégíteni
BirdCam automatizált rendszeremmel.
BirdCam madárfigyelő kamera projektemben egyesítettem érdeklődési köre-

imet, egyrészt betekintést adva a hotel
(ahol dolgozom) vendégei számára a
madarak világába, másrészt lehetőséget adva saját informatikai fejlődésemnek. Természetesen léteznek hasonló,
készen
megvásárolható
kamerák,
azonban a tanulásnak a legjobb módja
a saját megoldásaink kidolgozása, a
felmerülő
feladatokból/problémákból/
nehézségekből tanulás; ráadásul a saját rendszer lényegesen „testre szabhatóbb”.
A
cikk
hasznos
információkkal/
mintákkal szolgálhat a Raspberry Pi
alapon megvalósítható rendszerek iránt
érdeklődő informatika tanárok, hobbisták számára. A madármegfigyelő rendszer készítését lépésről lépésre mutatom be. A cikk végigvezeti az olvasót a
projekt előzményein, a megfigyelőrendszer prototípusain, majd a megvalósításon
két
különböző
kivitelben:
Raspberry Pi 4, illetve Raspberry Pi
Zero kártyaszámítógépet használva.
2. A BirdCam projekt előzményei és
terve
Az elképzelés egyszerű, ahogy az 1.
ábra mutatja. Egy adott objektum –
esetemben madáretető – megfigyelése
IP kamerán keresztül. A kamera lokális
hálózaton, élőben közvetített képét fogom felhasználni kártyaszámítógépen
elemzésre/feldolgozásra, illetve megjelenítésre egy épület – esetemben hotel
– különböző pontjain található monitorokon/kézi kijelzőkön, például a cikk
leadása idején digitális képkeretem
első prototípusán, ahogy a 7. fejezetben majd bemutatom.
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Ezen prototípus hátránya, hogy a kamera szöge nem
ideális; gyenge a WiFi-jel, ha nem a routerhez közel
helyezzük el; valamint időjáráslimitált, nem víz- és
fagyálló.
Második prototípus. Bár az első prototípus problémái közül itt egyiket sem oldottam meg, de változtattam a formavilágon. Így sokkal kompaktabb lett, elhelyezhettem madárházban (lásd 3. ábra).
1. ábra: A mozgásérzékelős kamerarendszer eszközeinek
kapcsolata [saját]

Először tekintsük át, hogy a madármegfigyelő rendszer magjának elképzelése hogyan fejlődött ki prototípusain keresztül.

3. ábra: Második prototípus
[saját]

3. A BirdCam prototípusai
Mint sok tanuló projekt, ez is ötleteléssel és prototípusok készítésével indult. A mozgásérzékelésért és
a közvetítésért felelős szoftver a MotionEye [2],
amelyről később lesz bővebben szó. A prototípusok
között szoftvereket tekintve csak az operációs rendszerekben van különbség, viszont a „hardverek” között jócskán látható eltérés, mivel számos modellt
építettem, hogy különböző helyzeteket próbálhassak
ki. A közben felmerült problémákat megoldva készült
el a végleges BirdCam rendszer. Na de melyek voltak a prototípusok és a problémák?
Első prototípus. Ez kezdetleges megoldás volt,
amelynél csak azt szerettem volna látni és tesztelni,
hogy működik-e a MotionEye és hogy tud-e jó minőségű képeket készíteni, valamint hogy a feladathoz
megfelelően konfigurálható-e.

Az első prototípus felépítése egyszerű volt: műanyag
dobozba (az esetleges eső elleni részleges védelem
érdekében) helyeztem el Raspberry Pi Zero-t, amelyre a szalagkábeles kameramodult kapcsoltam. A
szerkezetet tápkábel látta el árammal. A doboz aljára
apró dobozkát ragasztottam támaszték gyanánt,
hogy a kamera szöge jobb legyen (lásd 2. ábra).
2. ábra: Első prototípus [saját]

Ezen prototípus hátrányai tehát ugyanazok, mint az
előző verzióé. Gyorsan neki is láttam a további ötletek keresésének.

Harmadik prototípus. Itt azt igyekeztem elérni,
hogy a kamera szöge tetszőlegesen állítható legyen,
és az időjárás se tehessen kárt a gépben. Ehhez a
kamerát beltérben állványon helyeztem el, és ráirányítottam a madarakra (lásd 4. ábra). Azonban ez a
próbálkozás volt a legrövidebb életű, mivel nagyon
rossz lett a képek minősége az ablaküvegen tükröződő fények miatt. Az ablaküveg tisztaságára is figyelni kellett volna, amely felesleges problémafaktor.

4. ábra: Harmadik prototípus [saját]

Ezen prototípus hátránya tehát a rossz képminőség,
valamint mert a kameraállvány nagy, ablaknyitásnál
folyton át kell helyezni, aztán ismét pozícióba állítani.
Negyedik prototípus. Ez már majdnem a kifejlett
változat. Itt kültéri IP kamerát használok (erről bővebben később írok). Az IP kamerát PoE (Power
Over Ethernet) adapteren keresztül működtetem:
Ethernet kábelen csatlakozik a hálózatra és kapja a
tápellátást. A kamera házilag barkácsolt állványon áll
az ablakpárkányon (lásd 5. ábra).
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Az IP kamera már víz- és fagyálló, és bár tetszőlegesen lehet állítani a kamera szögét, még mindig nem
voltam elégedett a végeredménnyel, mivel kevés volt
a megfigyelt hasznos terület (lásd az 5. ábra bekarikázott részén). Így tehát még egy apróságot meg
kellett oldanom.
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4. A BirdCam megvalósításához használt
hardverek
Ebben a fejezetben bemutatom a madármegfigyelő
rendszeremnél használt eszközöket. A fejezet végén
megadom, hogy mely webáruházakban szereztem
be azokat, milyen (körülbelüli) áron, és felsorolom a
további szükséges alapanyagokat, eszközöket is.
Router. A rendszer alapja egy router, amelyen keresztül elérik egymást az eszközök, s amely IP címet
rendel hozzájuk. Ez esetemben egyszerű TP-LINK
Archer C50 típusú router [3] (lásd 8. ábra).
8. ábra: TP-link Archer C50 [3]

5. ábra: Negyedik prototípus [saját]

Ezen prototípus hátránya tehát az, hogy a kamera
pozíciója nem megfelelő.
Ötödik prototípus. Itt sikerült megvalósítanom az
elképzeléseimet, és csupán a kamera pozícióján
kellett módosítanom: deszkán kilógattam a fal előttre
(lásd 6. ábra).
6. ábra: Ötödik prototípus [saját]

Ezen prototípus hátránya, hogy az emberi szemnek
nem elég csinos, illetve a madaraknak nem maximálisan vonzó a környezet.
Hatodik prototípus. Itt a tartó súlyt madárházra cseréltem (lásd 7. ábra). Ez nem csupán esztétikai javítás, hanem funkcionalitás terén is megfelelő, illetve
még egy okot ad a madaraknak arra, hogy fotók alanyává váljanak.

Kamera. Az IP kamera kiválasztásánál egyrészt az volt
fontos, hogy támogassa a PoE (Power over Ethernet)
szabványt, mert így elegendő egy darab kábelt vezetni a
kamerához. Másrészt lényeges volt, hogy vízálló kültéri
kamera legyen. Ezért a Reolink RLC-520 típusú eszközt
választottam (lásd 9. ábra).
9. ábra: Reolink RLC-520 [4]

PoE adapter. Ahogy feljebb már említettem, a kamera a PoE szabványnak megfelelően működik. Ez
annyit jelent, hogy speciális PoE adapterrel egyetlen
szállá egyesítjük a tápkábelt és az Ethernet kábelt,
így csupán egy kábelt kell kihúzni a kamerához. Én
TP-Link TL-POE150S típusú adaptert választottam
(lásd 10. ábra).
10. ábra: TP-Link TL-POE150S [5]

7. ábra: Hatodik prototípus
[saját]

Most, hogy áttekintő képet kaptunk a madármegfigyelő rendszer környezetének kifejlődéséről, tekintsük át, hogy milyen hardverháttér szükséges hozzá.

Raspberry Pi. A számításokat/feldolgozást, majd a
végleges fényképek elérését biztosító egység az én
esetemben Raspberry Pi 4 8 GB modell [6], de a 2
GB-os vagy a 4 GB-os modell is megfelelő lett volna.
Ennél régebbi (Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 2) kártyaszámítógépet azonban már a támogatás hiánya
és a minimális árbeli különbség miatt nem láttam
érdemesnek beszerezni. Ha mégis a lehető legol-
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csóbb alternatívát keressük, akkor a Raspberry Pi
Zero széria valamelyik modellje lehet megfelelő. Később a 4-es (lásd 6.1. fejezet) és a Zero (lásd 6.2.
fejezet) modellre fogom megadni a rendszer készítésének lépésit.
Az én választásom azért esett a Raspberry Pi kártyaszámítógépre, mert bővíthető, számos portot tartalmaz, kezelése könnyű, és nem mellesleg az operációs rendszerek tárházából teljesen ingyen válogathatunk, a Linux disztribúciókat az Open Source
tartalmaknak köszönhetően bárki le tudja tölteni. Mivel a képfeldolgozás megterhelő lehet, ajánlott hozzá
aktív hűtéses gépház az élettartam növelésének érdekében. A Raspberry Pi 4 főbb részegységeit a 11.
ábra mutatja.

Eszköz
típusa

Márka

Router

TP-link
Archer

Kamera

Reolink
RLC-520

PoE
adapter

TP-Link TL
-POE150S

Kártyaszámítógép

Raspberry
Pi 4 Model
B 8 GB

Micro
SDkártya

Webáruházbeli URL
https://www.tp-link.com/
hu/home-networking/
wifi-router/archer-c50/
https://reolink.com/
product/rlc-520/
https://aqua.hu/perifrik/
tp-link-tl-poe150sadapter-t77283
https://www.rpibolt.hu/
raspberry-pi-4-model-b8gb
https://aqua.hu/
adathordozk/32gbmicrosdhc-sandisk-ultra
-android-cl10-u1-a1sdsqua4-032g-gn6ma-186503-t950163

Összesen

2021

Ár
(HUF)*
10.000
22.000
6.000
32.000

6.000

76.000

Webáruházak postaköltsége
Egyéb alapanyagok: háztartásban fellelhető műanyag doboz,
deszka, szigetelő szalag, szög, csavar.
Szükséges eszközök: mérőszalag, kalapács, fúró, fűrész.
* Kerekített árak, 2020. szeptember – 2021. március

1. táblázat: A BirdCam projekt hardverigénye [saját]

A projekthez szükséges hardverelemek után tekintsük át a szükséges szoftvereket is, két általam is
bejárt megvalósítási út mentén.

11. ábra: Raspberry Pi 4 Model B [7]

Micro SD-kártya. A memóriakártya nélkülözhetetlen
alkotóelem, hiszen a Raspberry Pi számítógépek
nem rendelkeznek belső háttértárral, ennek funkcióit
az SD-kártya látja el. Minél megbízhatóbb és gyorsabb a kártya, annál jobb. Én a SanDisk Ultra 32 GB
-os kártyát választottam (lásd 12. ábra). (A használt
kameraszoftver lehetőséget nyújt a képek felhőben
való tárolására, a kameramegfigyelő rendszer készítője belátása szerint azt is igénybe veheti).
12. ábra: SanDisk Ultra SD-kártya
[8]

A használt hardvereszközeim adatait az 1. táblázat
foglalja össze, felhívva a figyelmet a postaköltségre,
a további szükséges alapanyagokra, eszközökre is.

5. A BirdCam megvalósításához használt
szoftverek
A hardver szép és jó, azonban szoftver nélkül gyakorlatilag használhatatlan, így most lássuk, mivel
kelthetjük életre a számítógépet. Mindegyik használt,
illetve ajánlott szoftver ingyenesen elérhető.
Raspberry Pi Imager. A Rasberry Pi Foundation
biztosítja számunkra a Raspberry Pi Imager szoftvert
[9], amely segítségével telepíthetünk, kiírhatunk operációs rendszert a Micro SD-kártyánkra. Választhatunk a szoftver által felkínált operációs rendszerek
közül, vagy telepíthetünk vele általunk letöltött rendszert. A használható operációs rendszerek listája
például [10]-en tekinthető meg.
MotionEye. A MotionEye webalapú alkalmazást videó bemeneti jeleinek kezeléséhez készítették [2] a
Motion alkalmazáshoz [1]. Ebben érem el a kamerám képét, ebben állítom be a mozgásérzékelést és
minden egyéb funkciót. A madármegfigyelés mellett
használható akár otthoni biztonsági kamerarendszerekhez is, mivel akár több kamerát is tud kezelni,
mozgásérzékelés alapján értesítést tud küldeni.
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VNC Connect [11] – opcionálisan. Ez a szoftver
nem szükséges, amennyiben a Raspberry Pi kijelzőhöz van kötve, billentyűzettel/egérrel el van látva, és
azokkal szeretnénk használni a gépet. Azonban ha
„headless” módban használjuk, azaz nincsenek a
gépre kötve az előző kapcsolattartó perifériák, akkor
szükségünk lehet (az operációs rendszertől függően)
távoli elérést biztosító alkalmazásra, amelyen keresztül tetszőleges számítógépről kezelhetjük a
Raspberry Pi-t.
6. A BirdCam projekt lehetséges megvalósításai
A terv megvalósítása többféle módon is lehetséges.
Én kettőt mutatok most be, amelyek főbb jellemzőit a
2. táblázat foglalja össze.
Első megvalósítás: Az olcsóbb és gyengébb
Raspberry Pi Zero W kártyaszámítógép alkalmazása
energiatakarékosabb. A MotionEyeOS terminálalapú
operációs rendszert futtatja [12].
Erre az operációs rendszerre azért van szükség,
hogy minimalizáljuk az egyéb háttéralkalmazások
által használt erőforrásokat, és kizárólag a képfeldolgozás terhelje a processzort.
Második megvalósítás: Ez az egyik „legdrágább”
megoldás. A gyors és erős Raspberry Pi 4-es modellt használjuk. Erős processzora miatt Raspberry
Pi OS-t telepítünk rá, amelyen a képfeldolgozó szoftver mellett más feladatokat is futtathatunk, nem kell
kizárólag ennek a projektnek dedikálni a kártyaszámítógépet.

Hardver

1.

Raspberry Pi
Zero W

2. Raspberry Pi 4

Operációs
rendszer

Felhasználói
felület

Többfeladatos

Előnyök

MotionEyeOS Terminál

Nem

Olcsóbb,
energiatakarékosabb

Raspberry Pi
OS

Igen

Gyorsabb,
többfeladatos,
felhasználóbarát

Igen

2. táblázat: A BirdCam projekt lehetséges kivitelezési módjai közül kettő [saját]

Az IP kameránkat helyezzük üzemképes állapotba,
legyen aktív, és WiFi-n keresztül férjünk hozzá a
kamera képéhez – ezek alapján adom a további útmutatásokat az első és a második megvalósításokra.

2021

6.1. Első megvalósítás: Raspberry Pi Zero és
MotionEyeOS használata
Ebben a fejezetben az olcsóbb, kisebb, kompaktabb,
„headless” Raspberry Pi Zero-s megvalósításon haladunk végig lépésről lépésre.
6.1.1. MotionEyeOS kiírása a Micro SD-kártyára
1.Töltsük le a mi hardverünkhöz tartozó operációs
rendszert a GitHub oldaláról [13]. Ez a Raspberry
Pi Zero széria esetén a „motioneyeos-raspberrypi”
fájl lesz (lásd 13. ábra). Több segítséget töltött fel
Calin Crisan a GitHubra [12], érdemes átnézni
azokat.

13. ábra: MotionEyeOS GitHub oldala [12]

2.Töltsük le a Raspberry Pi Imager programot [9] és
telepítsük (lásd 14. ábra).
14. ábra: Raspberry Pi Imager
letöltési oldal [9]

3. Helyezzük be az üres (a folyamat során formázásra kerülő) Micro SD-kártyát a kártyaszámítógépbe,
majd válasszuk ki az Imagerben a kártyát, és a
már letöltött és kicsomagolt MotionEyeOS fájlt.
Nyomjuk meg a WRITE gombot, majd a felugró
ablakon a YES gombot (lásd 15. ábra).

15. ábra: Raspberry Pi Imager fájl kiválasztása, fájlformázás elfogadása [saját]

6.1.2. A WiFi konfigurációs fájl elkészítése
Mivel „headless” módban szeretnénk használni a
kártyaszámítógépet, ezért azt előre konfigurálni kell,
hogy felcsatlakozzon a WiFi hálózatra, amelyen keresztül el fogjuk érni a webes interfészt. A konfiguráció lépéseit az operációsrendszer dokumentációjában megtalálhatjuk [14], ezek az alábbiak.
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0. Amennyiben még nincs, telepítsük a NotePad++
szövegszerkesztő programot – letöltési oldaluk
[15].
1. Hozzunk létre új dokumentumot (lásd 16. ábra).
16. ábra: Üres
NotePad++
dokumentum
[saját]
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delnünk.

4. Írjuk át a country=US ISO 3166 típusú országazonosító kódot annak az országnak a kódjára,
ahol a Raspberry Pi üzemelni fog. Ez Magyarország esetén HU, a többi ország kódját pedig például
itt [16] megtalálhatjuk.
5. Az ssid és a psk értékének írjuk be rendben a
WiFi hálózatunk azonosítóját és a jelszavát. (Az
idézőjelpárokat ne töröljük ki.)
6. Mentsük el a fájlt wpa_supplicant.conf néven. Ügyeljünk arra, hogy az esetlegesen generált .txt kiterjesztést töröljük a fájlnév végéről
(lásd 19. ábra).

2. Az Edit/EOL Conversion főmenüpontban válaszszuk ki a Unix (LF) opciót (lásd 17. ábra). Ezzel a
sorvégi jeleket állítjuk át Linux-kompatibilissé.
17. ábra:
NotePad++
EOL Conversion
[saját]

19. ábra: A wpa_supplicant.conf fájl [saját]

7. Ezt a fájlt másoljuk át az operációs rendszer Micro
SD-kártyájának főkönyvtárába (lásd (20. ábra).

3. Illesszük be az alábbi (a 18. ábra által is mutatott)
kódot a dokumentumba.
country=US
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid="MyWiFiSSID"
psk="S3cr3tp@$$w0rc|"
}

20. ábra: A Micro SD-kártya főkönyvtára [saját]

6.1.3. Első indítás, adminfelületre belépés

1. Helyezzük be a Micro SD-kártyát a számítógépbe.
Majd mivel a Raspberry Pi Zero-kon nincs bekapcsológomb, csupán kössük áramforrásra, hogy
bekapcsoljon.
Ez után már nem kell hozzányúlnunk a Raspberry
Pi-hez, azonban szükségünk lesz valamilyen eszközre, amelyről elvégezhetjük a konfigurációt.
Most én Windows PC-t használok.
2. Csatlakoztassuk gépünket ahhoz a WiFi hálózathoz, amelyhez a Raspberry Pi Zero is csatlakozik.
3. Lépjünk be a routerünk beállításaiba, és a DHCP
→ DHCP Clients List menüpontban keressük ki a
csatlakoztatott eszközök közül azt, amelynek a
neve meye-vel kezdődik, majd másoljuk ki a MAC
címét (lásd 21. ábra).

18. ábra: wpa_config text [saját]
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Client Name

MAC Address

Assigned IP

meye-ea491bce

B8:27:EB:1C:4E:9B

192.168.10.101

21. ábra: DHCP felhasználók listája [saját]

A meye-vel kezdődő eszközhöz MAC címe alapján
érdemes állandó IP címet rendelnünk. Mivel az eszköz IP címe alapján fogjuk elérni minden alkalommal
a MotionEye adminfelületét, ezért nem célszerű,
hogy a router minden hozzácsatlakozásnál új IP címet rendeljen a géphez.
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Jelen esetben a link rtsp://-rel kezdődik, mert
Real Time Streaming Protocol technológiát használ
a kamera. Az ezután következő IP cím az a statikus
IP cím, amelyet a router DHCP beállításaiban hozzárendeltem a kamerához. Ez után található a kameraspecifikus portszáma és az azt követő codecspecifikus kulcsszavak (lásd 25. ábra).
25. ábra: MotionEye –
kamera
adatainak
kitöltése [saját]

4. Tetszőleges böngészőben írjuk a címsorba az
előbbi IP címet, majd ugorjunk az oldalra.
5. Jelentkezzünk be az adminfelületen: felhasználónév admin, jelszó nincs (lásd 22. ábra).

Ha jól adtuk meg a bejelentkezési adatokat, akkor a
kamera képe be kell hogy töltsön (lásd 26. ábra).

22. ábra: MotionEye
admin login [saját]

26. ábra: A MotionEye kamera első képe [saját]

6.1.4. A MotionEye konfigurálása
1. Kattintsunk a kamera hozzáadásához a 23. ábra
piros ellipszissel jelölt linkjén.
23. ábra: MotionEye – adminfelület első belépésnél
[saját]

2. Válasszuk ki a kamera típusát. Mivel én IP kamerát használok ebben a projektben, ezért a Network Camera opciót választom (lásd 24. ábra).

4. A fenti ábra bal felső sarkában lévő menügombbal
megnyithatjuk a beállításokat, és személyre szabhatjuk a program és a kamera beállításait. A
BirdCam esetén azt tapasztaltam, hogy képek
készítésére megfelelő a szoftver. A videófelvétel
és az élő közvetítés is létező opciók, azonban
ezeket én kikapcsoltam. Kísérletezzünk ezekkel
tetszés szerint, de a Rapsberry Pi Zero lényegesen lassabb lehet, ha a nagyfelbontású képfeldolgozáson felül utóbbiakat is bekapcsoljuk. Ezen
kívül többek között be lehet állítani felhőszolgáltatásba való automatikus feltöltést, értesítéseket
mozgásérzékelés alapján stb. (lásd 27. ábra).

24. ábra: MotionEye –
kamera típusának kiválasztása [saját]

3. Adjuk meg a kameránk adatait. Szükségünk lesz:

• arra a linkre, amelyen keresztül elérhetjük a kamera képét – ezt általában a termék használati
útmutatójában vagy weboldalán megtaláljuk;
• a kamerához tartozó belépési adatokra.

27. ábra: A MotionEye kamera beállításai [saját]
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6.1.5. A MotionEye használata
Miután a MotionEye szoftverben belátásunk szerint
elvégeztük a beállításokat, nincs más hátra, mint
kezelni a kamerát. Hogyha a kamera képére egyszer
rákattintunk, megjelennek az alábbi, fő akciógombok (lásd 28. ábra):
1. Teljes képernyős mód
2. Készített képek megtekintése
3. Készített videók megtekintése
4. Beállítások megnyitása
5. Pillanatkép készítése

30. ábra: A MotionEye kamera beállításainak felülete
[saját]

6.2. Második megvalósítás: Raspberry Pi 4 és
Raspberry Pi OS használata
Ebben a fejezetben a drágább, többfeladatos
(multitasking) Raspberry Pi 4 gépes megvalósításról
lesz szó.
6.2.1. A Raspberry Pi operációs rendszer kiírása
a Micro SD-kártyára

28. ábra: A MotionEye kamera kezelőfelületének fő akciógombjai [saját]

1. Töltsük le a Raspberry Pi Imager programot [9] és
telepítsük fel (lásd 31. ábra).

A készített képek kezelése az alábbiak szerint lehetséges (lásd 29. ábra):
1. Adott dátumon készült képek listája
2. Képek egyesével letöltése vagy törlése
3. Adott nap képeinek egyszerre letöltése vagy törlése, esetleg összefűzésük timelapse felvétellé

31. ábra: Raspberry Pi Imager letöltési oldaal [9]

2. Válasszuk ki a Raspberry Pi OS (32-bit) opciót
(lásd 32. ábra) vagy a Raspberry Pi OS FULL (32bit) verziót – ha szeretnénk előre installált szoftvercsomagokat is –, majd írjuk ki a Micro SDkártyára.

29. ábra: A MotionEye kamera fotók kezelésének felülete
[saját]

Az általános beállítások az alábbiak (lásd 30. ábra):
1. Felülethez való hozzáférés adatai
2. MotionEye szoftverfrissítés
3. Raspberry Pi kikapcsolása

4. Raspberry Pi újraindítás
5. Konfigurációs fájlok biztonsági mentése és visszaállítása

3. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a Rapsberry Pi
minden indításnál automatikusan csatlakozzon a
WiFi hálózatunkhoz, a 6.1.2. fejezet szerint hozzuk létre a konfigurációs fájlt. Ezt ebben az esetben is az SD-kártya főkönyvtárába másoljuk be.
4. Csatlakoztassunk a Raspberry Pi-hez kijelzőt és
beviteli perifériákat.
32. ábra: Raspberry Pi
Imager + Raspberry Pi
OS [saját]
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35. ábra: VNC Server
új kapcsolat menüpontja [saját]

6.2.2. A Raspberry Pi OS beállításai
1. Végezzük el a Raspberry Pi OS által felajánlott
kezdő lépéseket (lásd 33. ábra). Legyünk figyelmesek, mert az alapértelmezett billentyűzet nem
magyar, ezért a jelszót körültekintően adjuk meg,
mivel erre még szükségünk lesz.
33. ábra: Raspberry Pi
OS kezdő lépések
[saját]

2. Ez a lépés opcionális. A VNC segítségével Windows, Linux, macOS vagy akár Android és iOS
operációs rendszert futtató eszközünkről irányíthatjuk a Raspberry Pi-t, és nem kell képernyőre
kötnünk (elegendő a jelenlegi belső beállításokat
megtenni), illetve nem kell billentyűzetet/egeret
kötni rá. Ehhez nyissuk meg a Preferences →
Raspberry Pi Configuration ablakot. Itt menjünk
az Interfaces fülre, és aktiváljuk a VNC opciót
(lásd 34. ábra).
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6.2.3. A MotionEye telepítése
A telepítéshez a szoftver eredeti dokumentációját
fogjuk használni [17] [18].
1. Nyissuk meg a konzolt a Raspberry Pi-n, majd
telepítsük a motion működéshez szükséges függőségeket. Ehhez illesszük be az alábbi kódot
(lásd 36. ábra):
• sudo apt-get install ffmpeg libmariadb3
libpq5 libmicrohttpd12

36. ábra: A Raspberry Pi konzolja 1. [saját]

A folyamat alatt meg kell erősítenünk, hogy folytatni
szeretnénk az installációt (lásd 37. ábra).

37. ábra: A Raspberry Pi konzolja 2. [saját]

34. ábra: Raspberry Pi Configuration / Interfaces [saját]

3. A menüszalagon a VNC logóra kattintva felugrik a
VNC Server ablak. Az itt található IP címmel lehet
majd felcsatlakozni a Raspberry Pi-re a számítógépünkre letöltött VNC Viewer alkalmazáson keresztül.
4. Töltsük le a VNC Viewer alkalmazást a hivatalos
oldalukról például innen [11], majd telepítsük.
5. A VNC Viewerben a File→New connection…
fülre kattintva hozhatunk létre új kapcsolatot (lásd
35. ábra). Itt meg kell adnunk a VNC Server alkalmazásban látott IP címet és a Raspberry Pi jelszavát is. Ha nem szeretnénk, hogy a gép IP címe
megváltozzon, a 6.1.3. fejezet alapján érdemes
statikus IP címet rendelnünk az eszközhöz.

2. Ezután telepítenünk kell a Motion alkalmazást,
amely a MotionEye alapja. Ehhez az alábbi sorokat illesszük a konzolba, külön-külön lefuttatva:
• sudo wget https://github.com/Motion
Project/motion/releases/download/
release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.21_armhf.deb
• sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.2.21_armhf.deb
3. Telepítsük a Motion további függőségeit a konzolba az alábbi kódsort illesztve:
• sudo apt-get install python-pip
python-dev libssl-dev libcurl4openssl-dev libjpeg-dev libz-dev
Itt szintén meg kell erősítenünk, hogy folytatni szeretnénk.
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4. Telepítsük a MotionEye szoftvert is, a konzolba az
alábbi parancsot illesztve:
• sudo pip install motioneye
Ha a pillow modul telepítése elakad, azt a sudo
apt-get install python-pil paranccsal
külön telepíthetjük, majd újra kell futtatnunk a sudo pip install motioneye parancsot.
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3. Innen kezdve az eljárás hasonló, mint a Zero modell esetén, így a 6.1.4. fejezet alapján konfigurálhatjuk a MotionEye-t, a 6.1.5. fejezet alapján pedig megnézhetjük a funkcióit.
Amennyiben nem tölt be az oldal, próbáljuk használni a manuális szerverindító és -leállító parancsokat [19]:

5. Hozzuk létre a konfigurációs könyvtárat az alábbi
parancsokkal:

• meyectl startserver -b -c /path/to/
motioneye.conf
• meyectl stopserver -b -c /path/to/
motioneye.conf

• sudo mkdir -p /etc/motioneye

7. Jövőbeli tervek a BirdCam-hez

• sudo cp /usr/local/share/motioneye/
extra/motioneye.conf.sample /etc/
motioneye/motioneye.conf
6. Hozzuk létre a médiakönyvtárat az alábbi parancsokkal:
sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
7. Hozzunk létre az init scriptet, amely minden
indításnál elindítja a MotionEye szervert. Ehhez
az alábbi parancsokat illesszük külön-külön a konzolba:

BirdCam rendszerem már gondoskodik a képek készítéséről, de fontosnak éreztem szociális interakciót
is, ezért elkezdtem digitális képkeretet fejleszteni,
hogy vendégeink a nap bármely szakában megcsodálhassák a természetvédelmi területen ablakpárkányomra repülő madarakat. A hotel szalonjában elhelyezett digitális képkeretem első prototípusát a 38.
ábra mutatja.

• sudo cp /usr/local/share/motioneye/
extra/motioneye.systemd-unit-local /—
etc/systemd/system/motioneye.service
38. ábra: Digitális képkeret [saját]

• sudo systemctl daemon-reload
• sudo systemctl enable motioneye
• sudo systemctl start motioneye
8. Végül az alábbi parancsokkal ellenőrizzük, hogy
van-e elérhető frissítés a MotionEye-hoz.
• sudo pip install motioneye --upgrade
• sudo systemctl restart motioneye
6.2.4. A MotionEye konfigurálása
Ezeket követően a szerver minden indításál automatikusan el kell hogy induljon, és onnantól kezdve a
Raspberry Pi IP címén keresztül érhetjük el.
Tehát ahhoz, hogy csatlakozzunk:
1. A routerünk beállításaiban nézzük
Raspberry IP címét.

meg a

2. Egy böngésző címsorába másoljuk be az IP címet, és mögé írjuk oda a 8765-as portszámot,
mivel a MotionEye ezen keresztül működik. Az IP
cím ehhez hasonló lesz: 192.168.12.123:8765.

A BirdCam projekt továbbfejlesztésére természetesen már vannak terveim, amelyek között szerepel
például:

• saját médiaszoftver programozása a képkerethez;
• saját 3D nyomtatott keret tervezése, nyomtatása;
• hordozható, kisméretű kamera készítése tojáskeltetés megfigyeléséhez;
• gépi tanulás (machine learning) alkalmazása a
fényképezett madarak felismeréséhez.
8. Összefoglalás
A cikkben madármegfigyelő rendszerem készítését
mutattam be előzményein és prototípusain keresztül,
majd megvalósítását Raspberry Pi Zero, illetve
Raspberry Pi 4 alapon. Segítséget kívántam adni az
IP kamerák és a Raspberry Pi kártyaszámítógépek
üzemeltetésében tapasztalatot szerezni kívánóknak
hasznos, izgalmas, de komolyabb programozói tudást nem igénylő projekt megvalósításához.
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Az elmúlt hónapokban számos ritkább madárfaj (lásd
39. ábra) képét is rögzítette rendszerem a gyakran
láthatók mellett (lásd 40. ábra) és a váratlan vendég
mellett (lásd 41. ábra).
39. Fiatal fakopáncs
[saját]

40. ábra: A nálunk gyakori
kék cinegék lakmároznak
[saját]

41. ábra: Egy váratlan
vendég a madáretetőnél
[saját]
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A RASPBERRY PI-VEL ÉRKEZŐ WOLFRAM
MATHEMATICA PROGRAMCSOMAG ÉS
NÉHÁNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

A Gábor Dénes
Főiskola mérnökinformatikus szak
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lehetőségeivel
ismerkedett.

Absztrakt
A Raspberry Pi-re optimalizált operációs rendszer, a Rasbian ingyenesen
biztosítja a Wolfram Mathematica programcsomagot. A már három és fél évtizede folyamatosan fejlesztett szoftver
a számítástudomány legbonyolultabb
műveleteinek elvégzésére alkalmas.
Matematikai, biológiai, fizikai, kémiai,
asztrofizikai és szociológiai számításokra is képes, emellett a Google-hoz
hasonló keresőmotorként is funkcionál,
akár rímek is kereshetőek vele. Mára a
világ legnagyobb egyetemei, illetve
hallgatók milliói használják. A cikk
szerzője saját példáján mutatja be, hogyan indulhatunk el a programcsomag
használatának tanulásában.
Kulcsszavak: Raspberry Pi, Wolfram
Mathematica, Wolfram Alpha, Wolfram
JupyterLab, Wolfram nootebook, Wolfram Engine, Python.
1. Bevezetés
A Raspberry Pi-re optimalizált operációs rendszer, a Rasbian ingyenesen
biztosítja a Wolfram Mathematica programcsomagot. A Mathematica hatékony, szakterület-specifikus programozási nyelv is, több programozási paradigmát emulál a kifejezésátírásra (term
rewriting) alapozva. Stephen Wolfram
1986-ban kezdte el készíteni a programot, amelynek első verzióját 1988-ban
adta ki. A már három és fél évtizede
folyamatosan fejlesztett szoftver képes
a legbonyolultabb műveletek elvégzésére a számítástudományban – ideértve a neurális hálózatokat, a gépi tanulást, a képfeldolgozást, a geometriát és

az adattudományt. Alkalmas biológiai,
fizikai, kémiai, asztrofizikai és szociológiai számításokra, de keresőmotorként
is, amellyel akár rímek is kereshetők.
Adatbázisa segítségével a valós életből
vett adatokkal dolgozik.
A program és a hozzátartozó programnyelv jól dokumentált, rengeteg példával és az alapok elsajátítását megcélzó
dokumentációval rendelkezik.
A Mathematica a felsőoktatás központi
eszköze a tudomány, a technológia, a
mérnöki tudományok és a matematika
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics, STEM) különféle területein. [1] szerint a világ 200 legnagyobb
egyeteme, hallgatók milliói használják
naponta a technológiát, amelynek bár
kifejezetten egyszerű a használata, a
háttérben a legbonyolultabb kérdések
megválaszolására is képes.
A Mathematica fejlesztőjének célja az
volt, hogy egyedülállóan hatékony
megoldásokat kínáljon az oktatás számára minden területen és minden oktatási szinten. Éppen ezért a nyelve rendkívül egyszerű: elegendő mondatszerűen megfogalmazni a kérdésünket, és a
Mathematica választ fog rá adni. Szinte
hihetetlennek tűnik, de a bonyolultabb
egyenleteknél, algoritmusoknál sincs
szükség több soros programkódokra,
hanem akár egyszerűen, szöveges
formában is megadhatjuk a problémát.
Ráadásul a válasz nem csak egy-egy
szóban érkezik, hanem a vizsgált téma
megoldása azonnal és interaktívan kipróbálható, kedvünk szerint módosíthatjuk, vizsgálhatjuk.
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A gépi tanuló (machine learning) algoritmusok bemutatása például mindössze 3-4 soros programkóddal
megoldható. Hatalmas előnye tehát, hogy a problémák vizsgálatánál nem kell kódolással foglalkoznunk, hanem szinte azonnal rátérhetünk a lényegre
[1]. Hogyan is kell mindezt elképzelni?
Hogy megértsük, miről van szó valójában, ízelítőt
kaphatunk a már elkészült projektekből a Wolfram
Demonstrations Project oldalon [2]. Láthatunk interaktív példákat optikai illúziókra, geometriai transzformációkra, választási térképekre, mozgó ábrát a tengerszint előrelátható növekedéséről Ausztrália partjainál, vagy éppen a levegő nedvességtartalma és a
hajhullámok közötti összefüggésről.
Az oldal nem csak bemutatja a programban rejlő
lehetőségeket, de remek hely az ötletgyűjtésre és
tanulásra is, hiszen minden projekt nyílt forráskódú.
További, saját projektek megvalósításához látványos
ötleteket, a megvalósításukhoz pedig Wolfram függvényeket is ajánl a Wolfram Language Hackathon
Project Generator [3].
Wolfram forradalmi megközelítését a tudósok és a
nem tudósok számára a New Kind of Science című
könyvében is összefoglalta [4]. De meghallgathatjuk
magyarul feliratozva a 2010-ben a TEDTalks-ban
tartott előadását is [5].
A cikk következő fejezete bemutatja a programcsomagot, illetve főbb jellemzőit, majd az utána következő fejezet néhány felhasználási területét villantja fel.
2. A program története, nyelvének főbb jellemzői

2.1. A program célja és története
A programnyelv megalkotója az 1. ábra által mutatott
Stephen Wolfram brit fizikus-természettudós (1959-).
Szakmájából kifolyólag igen sokat dolgozott különböző, a fizikai problémák megoldásához szükséges
számításokkal, amelyek a legtöbb esetben teljesen
mechanikusak és igen hosszadalmasak voltak. A
monotonitás magával hozza a figyelmetlenségből
eredő tévedéseket, és máris elölről kell kezdeni a
számításokat. Ezért Wolfram elhatározta, hogy számításait számítógéppel fogja végeztetni.
1. ábra: Stephen Wolfram [6]
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„A tudományos munkát végzők már használtak számítógépet a számításaik elvégzésre, de ezt nem úgy
kell elképzelni mint manapság” – emlékszik vissza
Wolfram egy interjúban. „Az ember leadta a számításokat egy számítógép-programozónak, aki beállította
ezeket a számítógépen, és egy hét múlva lehetett
menni a kész eredményekért. A piacon még igen
kevés matematikai szoftver volt jelen, amik voltak
pedig leginkább az algebra területével foglalkoztak.”
Így 1979-ben – a web születése idején – Stephen
Wolfram elhatározta, hogy létrehozza a saját szoftverét. A kezdetekben megfogalmazott hozzá néhány
alapelvet. Az első az volt, hogy a program minden
felmerülő számítási problémára megoldást nyújtson,
és ne kelljen külső szoftvereket segítségül hívnia.
Másodszor a működése teljesen automatizált legyen,
ne legyen szükség a külső beavatkozásra a számítási irány meghatározásához. Harmadszor, a program
mindig a legmegfelelőbb algoritmust használja, és
legyen szimbolikus a nyelve. Ezen alapelvek mentén
végül 1988-ban elkészült a program első verziója,
amely igen nagy sikert aratott. Az elkövetkező évtizedekben a Mathematica által lefedett területek és
algoritmusok száma folyamatosan növekedett és
növekszik napjainkban is [7] [8].
2.2. Programozási nyelve és a használható
programozási paradigmák
A Mathematica programozási nyelve a hatékony,
szakterület-specifikus Wolfram. A Wolfram a kifejezésátíráson (term rewriting) alapul. Képes több programozási paradigmát is emulálni. Megvalósítható
benne a funkcionális programozás – általában ez a
leghatékonyabb –, a listakezelés, a mintaillesztés és
a procedurális programozás is.
A Mathematica az alábbi három fő részből áll:
1. C nyelven írt mag (kernel): végzi az utasítások
értelmezését, a tényleges számításokat.
2. Felhasználói felület vagy más kliens, például a
felhasználó által írt program: megjeleníti az eredményeket. A mag és a felhasználói felület közötti
kommunikáció a MathLink protokollal történik,
akár hálózaton is. A felhasználói felületek és a
magok több-több kapcsolatban is lehetnek.
3. Programkönyvtárak: a Wolframban írt kiegészítő
programok. Néhányukhoz licenc-et kell vásárolni,
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vannak amelyeket más cégektől szerezhetünk be,
de sok ingyeneset is találunk az interneten.
A Wolfram a tárolt szabályokat mindaddig igyekszik
alkalmazni az adott kifejezés átalakítására, amíg
lehetséges, vagyis végtelen kiértékelő rendszer.
A Wolfram szimbolikus nyelv, magasabb szintű, mint
a mai átlagos programozási nyelvek. Külön foglalt
operátorok állnak rendelkezésre az adatok lekérdezésére és módosítására, az aritmetikai és a logikai
műveletek elvégzésére, valamint a szöveg manipulálásra.
Például lista elemeit mindig {3, 4, 5, 11} módon adjuk meg. Ha egy függvénynek bemenő paramétert akarunk adni, azt mindig függvény[érték]
formában tehetjük meg. Természetesen ezeket kombinálni is lehet, így például a Nearest[{3, 4, 5,
11}, 2] a 3-at fogja visszaadni értékként, mivel a
listában a 2-es számhoz a 3-as van legközelebb.

Nézzünk
egy
másik
példát.
Vajon
a
Table[x^2, {x, 10}] mit ad eredményül?
Az x a változó. Az x^2-ből látjuk, hogy a változó
négyzetre emeléséről van szó. Az előző példában a
{} lista elemeit tartalmazta. Azt gondolhatnánk,
hogy a 10-et fogja négyzetre emelni a program, és
azt helyezi egy táblázatba. Gyanús, hogy ennek
nincs sok értelme. A Mathematica mindig a legalkalmasabb algoritmust hozza elő. Így tehát az eredmény: a számok 1-től 10-ig négyzetre emelve és
táblázatba téve:
out[1]={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100}.
Persze, ezt megírhatjuk explicit módon is:
Table[x^2, {x,1,10,1}], amely ugyanazt az
eredményt adja. Utóbbi szintaktikai magyarázata,
hogy a {x,1,10,1}-ben x változó, 1 az intervallum
kezdete, 10 az intervallum vége, 1 a lépésköz.
Lássunk még egy példát:
Integrate[1/(x^3 + 1), {x,0,1}]. A kulcsszó szerint integrálunk, mégpedig az
-et. De mi
a {x,0,1} jelentése? Ahogy már korábban is láttuk,
intervallum jelölés, és ez határozott integrál a [0;1]
intervallumon. Az eredmény pedig a Mathematica
parancssorában:
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Gyakorlatilag már el is sajátítottuk a Mathematica
programozási szimbolizmusának alapjait.
2.3. A Wolfram és a Raspberry Pi
Amennyiben rendelkezünk Raspberry Pi-vel és
Raspbian rajta az operációs rendszer, úgy a Wolfram Mathematicát ingyenesen használhatjuk.
Itt meg kell jegyeznem, hogy a Raspberry erőforrásai
végesek, a Mathematica futtatása során gyorsan
kifuthatunk a memóriából. Ezért ha mutatós ábrákat
szeretnénk vele rajzolni, illetve 3D-s objektumokat
megjeleníteni, mindenképpen legalább Raspberry Pi
4-est ajánlok 4 GB memóriával.
A Wolfram Language & Mathematica free on every
Raspberry Pi! oldalon többek között projekteket, közösséget és távoli fejlesztői csomagot is találunk [9].
3. Példák a Wolfram termékeire és felhasználási
területeire
Ez a fejezet a Wolfram termékcsoport néhány közés felsőoktatásban használható területét mutatja be.
3.1. Alpha
Korábbi egyetemi tanulmányaim során már kisegített
néhányszor a cég Wolfram Alpha programja [10],
amely a Mathematica keresőmotorja, és célja az univerzum alapjául szolgáló fizika modellezése és magyarázata.
Ezért amikor frissen beszerzett
Raspberry Pi kártyaszámítógépemen megláttam a
Wolfram Mathematica-t tudtam, hogy igen hasznos
programról van szó.
Termékcsoport szerint külön „ág” a Mathematica
szoftverei között az Alpha, de fontosnak tartom megemlíteni, hiszen itt tudjuk kipróbálni a lehető leggyorsabban, hogy mire képes a Mathematica.
Például, ha 2. ábra szerint beírunk egy másodfokú
egyenlőtlenséget, megoldja és még értelmezi is a
tartományokat.
2. ábra: Másodfokú egyenlőtlenség megoldási eredménye a
Wolfram Alpha-ban [saját]
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A Wolfram nem csak kiszámolja, de a tanulónak lépésről lépésre le is vezeti a deriválási (lásd 3. ábra),
illetve az integrálási szabályokat. Használhatjuk ehhez az Online Derivative Calculatort is [11]. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bonyolultabb függvényeket
általában helyettesítéses integrálással oldja meg a
program.
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Az elektronika területén – szintén grafikus felületen
megadva az adatokat – kiszámíthatjuk például a műveleti erősítő erősítését (lásd 6. ábra).

3. ábra: Deriválás lépésről
lépésre [saját]

6. ábra: Erősítés kiszámítása a Wolfram Alpha-ban [saját]

A Wolfram Alpha szabad szavas keresővel is rendelkezik, ezért ha például azt szeretnénk tudni, hol jár
most a Hubble űrteleszkóp, például a 4. ábra szerint
megadott „orbital path of hubble telescope” szöveggel kérdezhetjük meg.

A Mathematica használható kémiai reakciók kiegyensúlyozására is. Természetesen a megoldás
lépései itt is megtekinthetők (lásd például 7. ábra).
7. ábra: Kémiai reakció
kiegyensúlyozása
a Wolfram Alpha-ban [saját]

4. ábra: A Hubble űrteleszkóp aktuális helyének lekérdezése a
Wolfram Alpha-ban
[saját]

Grafikus felületen kérhetünk le egészségüggyel kapcsolatos adatokat, például hogy 30 éves embernek
mekkora az átlagos fehérvértest száma. A lekérdezéshez használt szöveg a „wbc level age 30” (lásd 5.
ábra).

5. ábra: Egy egészségügyi kérdésre adott válasz
a Wolfram Alpha-ban [saját]

A Wolfram Alpha online változatának főkategóriáit
(matematika, tudomány és technológia, társadalom
és kultúra, mindennapi élet) és alkategóriáit megtaláljuk a kezdőoldalán (lásd 8. ábra). Felső menüjéből
elérhetők többek között fő-/alkategóriákba rendezett
példák, de kérhetünk véletlen kiválasztott kérdéseket
is megválaszolása.
8. ábra: A Wolfram
Alpha kezdőoldala
a fő- és az altémákkal [10]
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3.2. JupyterLab
Számtalan életszerű feladatot adhatunk a diákoknak,
például (lásd 9. ábra): Budapest belvárosában bankrablás történt, a rendőrség nagy erőkkel igyekszik
lezárni a teljes várost. A bűnözők a Farkashegyi Repülőtér felé igyekeznek. Ha elérik a repteret nyertek,
ha nem, irány a dutyi! Mekkora sugarú körben kell a
rendőrségnek lezárnia a várost, hogy a bűnözők
fennakadjanak a hálón?
GeoGraphics[GeoCircle[{47.49,
Quantity[10, "Kilometers"]],
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Az egyik igen látványos megjelenésű programom a
Mathematica-ban bejelöl egy adott országot a világtérképen és megmondja, hogy ott éppen nappal
vagy éjszaka van (lásd 10. ábra).
10. ábra: Day and Night
program [19]

19.04},

GeoRange -> "City", Frame -> True]
9. ábra: „Mekkora sugarú
körben kell a rendőrségnek lezárnia a várost,
… ?” kérdés megadása
és eredménye a Wolfram
JupiterLabban [saját]

Ez után belekóstoltam a lineáris regresszió elvén
működő gépi tanulásba (machine learning). (A lineáris regresszióról például [20]-on olvashatunk.) A feladat, amelyet megoldottam, közlekedési lámpa színének megállapítása volt (lásd 11. ábra).
11. ábra: Lámpa színének
megállapítása a
Wolfram
Mathematicaban [saját]

3.3. Wolfram nootebookok
Az előbbi példát a JupyterLab segítségével jelenítettük meg. De a Wolfram képes úgynevezett notebookok kezelésére is, ahol szintén megjeleníthetünk
grafikát. Utóbbi használatát azoknak ajánlom, akik
nem rendelkeznek Raspberry Pi-vel, viszont szeretnének mélyebben foglalkozni a Mathematica-val
anélkül, hogy ezért fizetnének. Ez teljesen legális,
azonban ki kell hozzá alakítani a környezetet az
alábbi szoftverek telepítésével:

• Wolfram Engine [12].
• Wolfram Script [13].
• JupyterLab [14] vagy Python [15] – Itt vagy feltelepítjük az Anaconda-t [16], amely igen sok mindent
tartalmaz, nem csak a JupyterLab/notebookot, és
számunkra felesleges dolgokat is konfigurál, vagy
Pythont telepítünk.

Művészi alkotások létrehozására, sejtosztódás modellezésére, véletlen szám generálásra, ezáltal a
kriptográfia hatékonyságának növelésére is használják a Mathematica-t. A 12. ábra Stephen Wolfram
Rule 30 megnevezésű sejtautomata-algoritmusának
eredményét mutatja. Az algoritmus érdekessége,
hogy egyszerű, jól definiált szabályt használva,
komplex véletlenszerű struktúra áll elő. Éppen ezért
Wolfram úgy gondolja, hogy a sejtautomatika segíthet megérteni a természetben előforduló komplex
mintákat. Például a 30. szabályhoz hasonló minta
jelenik meg az elterjedt kúpos csigafaj, a Conus textile héján (lásd 13. ábra).

• WolframLanguageForJupyter plugin [17]
Nem mondhatjuk, hogy felhasználóbarát megoldás,
de cserében jogtiszta szoftverünk lesz, amely asztali
verziójáért 300 ￡-ot kellene fizetnünk évente. De a
notebook funkciók elérhetők online is a Wolfram
Mathematica Online szoftver prémium változatában
[18].

13. ábra: A 30. szabályhoz
hasonló megjelenésű Conus
textilhéj [22]
12. ábra: A Rule 30 sejtautomataalgoritmus eredménye [21]
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3.4. A Wolfram Engine és kapcsolat
más alkalmazásokkal
A Stephen Wolfram által alapított Wolfram Research
a fejlesztők számára ingyenesen hozzáférhetővé
tette a Wolfram Mathematica „motorját”. Ez parancssori felület, de ahogy láttuk, a Jupyterrel könnyen
összekapcsolható, és így a program grafikus funkcióit is élvezhetjük. Ha csak „karakteres számításokat”
végzünk, az engine nyújt gyors megoldást, ráadásul
könnyen integrálható más programnyelvekbe [23].
Ha Microsoft Office termékeket használunk, már idáig is bírtunk a Mathematica képességeivel. Például
ha Excelben egy oszlopba kémiai képleteket írunk
egymás alá, kijelöljük az oszlopot, majd az Adatok
menü > Adattípusok szekció > Kémia részt választjuk, az Exceltől teljesen ismeretlen funkcióval ismerkedhetünk meg, és ez is Wolfram (lásd 14. ábra).
14. ábra: Wolfram a
Microsoft Excelben [saját]
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de tovább kutattam az interneten felhasználási területek és példák után, amelyekből cikkemben csak
néhányat volt lehetőségem bemutatni. Bízom benne,
hogy minden iskolatípus minden évfolyamában egyre többen fogják használni a Wolfram szoftverrendszert.
5. Köszönetnyilvánítás
A cikk elkészítéséhez a szerző köszönetét fejezi ki
• Gréczi Patriknak, a Gábor Dénes Tehetségpont
Rasberry Pi Diákműhely vezetőjének, hogy támogatta ennek a saját projektnek a végigvitelét és
dokumentálását;
• a Diákműhely 2020/21. tanévében aktív tagjainak
a projektet előmozdító támogatásukért és szakmai
-baráti közösségükért;
• Dr. Kónya László tanár úrnak a cikk szakmai lektorálásért;
• Berecz Antónia Gábor Dénes Tehetségpont koordinátornak, hogy szerkesztőként gondozta a kéziratot.
6. Irodalomjegyzék

De akár a Python kódunkban is használhatjuk az
Engine-t. Integráláshoz a Wolfram Client Library for
Python oldalon találunk segítséget [24]. A könyvtár
használatával a Python programok közvetlenül integrálják a Wolfram Language képességeit. Csatlakozhatunk helyi Wolfram Engine-hez vagy a Wolfram
Cloudhoz vagy privát Wolfram Cloudhoz. Figyeljünk
arra az Engine-hez kapcsolódáskor, hogy az külön
ablakban (standalone) ne fusson, mert különben hibát kapunk.
4. Összefoglalás
A Wolfram honlapokon található gyakorlatok remek
lehetőséget biztosítottak számomra, hogy elkezdjek
ismerkedni a Mathematica képességeivel és
„mutatós” projekteket készítsek pár soros kódok írásával.
Hogy mire alkalmas? Ahogy készítője, Stephen
Wolfram elmondta, könnyebb lenne azt felsorolni,
mire nem lehet használni programját/nyelvét. Bár
engem a 2020/21-es tanévben leginkább a lineáris
algebra, illetve a magas szintű matematika érdekelt,
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4. Wolfram, Stephen: A New Kind of Science, Wolfram Media,
2018, ISBN 9781579550257 p. 1197.
5. Wolfram, Stephen: Computing a theory of everything | Stephen
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watch?v=60P7717-XOQ, látogatva: 2020.11.15.
6. Stephen Wolfram honlapja, é.n., https://
www.stephenwolfram.com/, látogatva: 2021.03.01.
7. Wolfram Research: About Wolfram, é.n., https://
www.wolfram.com/company/?source=nav, látogatva:
2021.03.01.
8. Wolfram, Stephen: The Background and Vision of Mathematica,
2011.10.11. https://blog.wolfram.com/2011/10/11/thebackground-and-vision-of-mathematica/, látogatva: 2021.03.01.
9. Wolfram Research: Wolfram Language & Mathematica free on
every Raspberry Pi! 2021.03.01. https://www.wolfram.com/
raspberry-pi/, látogatva: 2021.06.06.
10. Wolfram Research: WolframAlpha, é.n., https://
www.wolframalpha.com/, látogatva: 2021.03.01.
11. Wolfram Alpha LLC: Online Derivative Calculator, é.n., https://
www.wolframalpha.com/calculators/derivative-calculator/, látogatva: 2020.11.15.
12. Wolfram Research: Wolfram Engine for Developers, é.n.,
https://www.wolfram.com/engine/, látogatva: 2021.03.01.
13. Wolfram Research: WolframScript (for the Command Line),
é.n., https://www.wolfram.com/wolframscript/, látogatva:
2021.03.01.
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jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/, látogatva: 2021.01.03.
15. Python Software Foundation: Active Python Releases, látogatva: 2021.03.01.
16. Anaconda Inc.: Anaconda Documentation, é.n., https://
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19. Raspberry Pi Foundation: „Day and Night” Wolfram Mathematica, https://projects.raspberrypi.org/en/projects/c3-wolframday-night, látogatva: 2020.11.15.
20. Palmeri, Ercole: Gépi tanulási algoritmusok osztályozása:
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21. MathWorld Team: Rule 30, é.n., https://
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RASPBERRY PI PICO GITÁREFFEKTPEDÁL
KÉSZÍTÉSE

Frendl György

Frendl György 14
éves kora óta gitározik. Saját dalokat is ír, ezért
megtanult énekelni. Az elektronika
mindig érdekelte,
szerette szétszedni és megvizsgálni
berendezéseit –
„Ezeket is csak
emberek csinálták, megérthetők.” Többek között ezért is lett
kedve mérnökinformatikát tanulni.
A Gábor Dénes
Főiskolán távoktatásos hallgatóként
csatlakozott a Tehetségpont
Raspberry Pi Diákműhelybe, hogy
plusz tevékenységek során még
hatékonyabban
tanulhasson az
informatika területén.
A 2020-as COVID
-19 miatti kijárási
korlátozások idején fordult érdeklődése a gitárpedáljai felépítéseműködése felé.
gyorgy.frendl@
gmail.com

Absztrakt

1. Bevezetés

A cikk esettanulmányt mutat a
Raspberry Pi Pico mikrokontrollerkártya felhasználásai iránt érdeklődőknek
a zene terén. Olyan gitáreffektpedál
készítésén halad végig, amely kapcsolója képes a rövid és a hosszú lenyomást is külön értelmezni és más-más
funkcióval ellátni.

2020-ban kezdtem el foglalkozni gitáreffektpedálok összeállításával/ módosításával. Addig kizárólag analóg gitártorzító pedálokkal dolgoztam, amelyek
között volt overdrive (túlvezérelt) és
distortion (torzító) típusú. Amint 2020
februárjában csatlakoztam a Gábor
Dénes Főiskola Raspberry Pi Diákműhelyéhez, érdeklődésem a kártyaszámítógép irányába fordult.

Bár a választott mikrokontroller kártya
mérete miatt nem számítana ideális
választásnak, ám nagy előnye, hogy
gyors fejlesztést tesz lehetővé, és akár
nyomtatott áramköri lapra is integrálható, vagy a rá írt algoritmus kisebb mikrokontrollerekre átültethető.
A célkitűzés teljesen analóg pedál kiés bekapcsolásának digitális vezérlése, amely további perspektívákat nyithat komplexebb digitális vezérlő funkciók megalkotásához, amelyekkel az
effektpedálokba extra vagy rejtett funkciókat építhetünk.
A
https://www.youtube.com/watch?
v=cymDjgApS7I webcímen videón
megtekinthető a gitáreffektpedál prototípusa működés közben, alatta a pedálhoz készített program MicroPython
v1.15 kódja, továbbá a használt alkatrészek listája, illetve az adatlapok forrásai.
Kulcsszavak: Raspberry Pi Pico, MicroPython, gitáreffektpedál.

Cikkemben bemutatom, hogyan készítettem Raspberry Pi Pico segítségével
digitálisan vezérelt relés kapcsolót a
japán Vemuram cég Jan Ray overdrive
pedáljának prototípusához. Bízom benne, hogy írásom a Raspberry Pi Pico
mikrokontrollerlapka lehetőségei iránt
érdeklődőknek ötletekkel/inspirációval
szolgál.
A cikk következő, szakterületi áttekintő
fejezetében képet adok a gitáreffektpedálok népes táboráról, majd megvilágítom, hogyan kezdtem a gitáreffektpedálokkal ismerkedni torzítópedálok elkészítésén keresztül, végül röviden
bemutatom a Raspberry Pi Pico mikrokontrollerlapkát. A következő fő fejezetben ismertetem a Pico vezérléses gitáreffektpedálom elkészítését.
A
https://www.youtube.com/watch?
v=cymDjgApS7I webcímen videón
megtekinthető a gitáreffektpedál prototípusa működés közben, alatta a
pedálhoz készített program MicroPython v1.15 kódja, továbbá a használt
alkatrészek listája, illetve az adatlapok
forrásai.
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2. Szakterületi áttekintés
2.1. A gitáreffektpedálok
A gitáreffektpedálokat funkciójuk szerint több csoportba sorolhatjuk. Főbb kategóriák például a torzítók (overdrive, distortion, fuzz stb.), az időalapú effektek (reverb [visszang], a delay [ismétlő]), az időalapú effekteken alapuló modulációs effektek
(chorus [kórus], flangerek [doppler effektust utánzoznak]), a tónust szabályozó effektek (wah-wah
[eredetileg a „Chicago style” trombitaszordínó hangját utánozza], az EQ [azaz equalizer; hangszín szabályzó] stb.). A további típusok között vannak a
hangmagasságot módosítók (hajlító- vagy oktávpedálok stb.) vagy a ritmizációs effektek stb.
Mindegyikről hosszasan beszélhetnénk, hiszen a
technológia és a hangzásvilág alapján is rengeteg
altípus van, illetve a különböző hanghatások kombinációjából számtalan további variáns keletkezik.
Ezekre az egyik példám a shimmer, amely olyan
zengető típus, amely az eredeti gitárhanghoz hozzákeveri az egy vagy több zenei oktávval megemelt
ugyanazon hangokat, azaz be van építve egy hangmagasságot moduláló effekt is. A végeredmény távoli angyali kórus hangjára emlékeztet – talán innen
kapta az angyalporos „csillogás” fantázianevet. Egy
másik példa az oktávmodulációval felszerelt torzítók,
amelyek ugyanazt a hangot eggyel mélyebben (alsó
oktáv), az eredeti hangra rákeverve sokkal erőteljesebb, sűrűbb torzított hangot adnak, így a metálzenekarok mélyre hangolt gitárjainak hangjára emlékeztetnek.
A felhasználó szempontjából megközelítve az enyhébb torzító pedálokat például a blues gitárosok
használják jellemzően, az erősebb torzítókat a rock
vagy metál zenekarok. Az ismétlő effektek minden
stílusban megjelenhetnek, de jellemző felhasználója
például a U2 gitárosa. A zengetők, amelyek a különböző terek (szobák, koncerttermek, csarnokok,
templomok stb.) karakterisztikáját, azaz zengését
utánozzák, minden stílusban megjelennek, de erős
felhasználói az indie rock, a surf rock vagy a pop
zenekarok.

A gitáreffektpedálok tulajdonképpen felfoghatók úgy,
mint lábbal kezelhető stúdióeffektek, ezért megesik,
hogy az elődjük még nagy ládányi volt (például a
klasszikus lemezes zengető plate reverb), továbbá
gyakran használják fel őket más térületeken, például
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ének vagy szintetizátorok effektezésére is. Végül is a
gitáreffektpedálok közös vonása az, hogy első sorban gitárosoknak készülnek, ezért lábbal kezelhetők,
és a gitár hangját módosítják.
Én idáig kizárólag torzítópedálokkal foglalkoztam,
ezért nézzük meg ezeket kicsit részletesebben.
Az overdrive (túlvezérelt) pedálok enyhébb torzítást adnak, a gitár eredeti, „tiszta” hangját jobban
átengedik, úgymond transzparensebb hangot eredményeznek. Mivel kevésbé kompresszálják a hangot, ezért a zene dinamikai tartományát – a leghalkabb és a leghangosabb részek különbségét – nem
csökkentik, ezért nem „nyomják össze” szűkebb dinamikatartományra.
Az overdrive pedállal elért hangzásnál szerepet játszik a gitárerősítő, amely ideális esetben vákuumcsöves erősítő. Itt az overdrive pedál egyben jelszintnövekedést is eredményez, amellyel a vákuumcsöveket is enyhén túlvezérli. Az overdrive pedál enyhébb jelszintvágásától – a belső túlvezérlés miatt –
és valamelyest a csöves erősítő túlvezérlésétől nyeri
el karakterisztikus „torzító” hangját.
A distortion (torzító) pedálok működése hasonló
az overdrive pedálokhoz azzal a különbséggel, hogy
a torzító pedál saját torzítása nagy, a belőle kijövő jel
erősen torzított. Előbbiek miatt a kompresszált gitárhang az eredeti, „tiszta” gitárhangra kevésbé hasonlít.
A torzított hang egyfelől a belső túlvezérlés eredménye – például műveleti erősítőkkel az overdrive jel
már alapvetően torzulhat –, továbbá a torzítás kiegészül az erősített jelnek különböző diódák
(germánium, szilikon, LED) általi vágásával
(clipping).
A vágás pozíciója szerint lehet enyhébb (soft clipping), amely a hangforrás, tipikusan a műveleti erősítő visszacsatolási hurkába (feedback loop) van bekötve, vagy lehet erősebb vágás (hard clipping),
amely esetben a referencia analóg földbe van kötve.
A vágás röviden megfogalmazva olyan hullámformatorzítás, ahol az erősítő overdrive, és olyan kimeneti
feszültséget vagy áramot kísérel meg leadni, amely
a maximális kapacitását meghaladja [1]. Szemléltetésként, ha egy szinuszjelet adunk le, azt egyre inkább négyszögjellé alakítja, ahogy a 1. ábra is szemlélteti.
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1. ábra: Szinuszjel vágása
(clipping) [1]

A legerősebb torzításra talán legjellemzőbb példa a
fuzz pedálok kategóriája, ahol, ha egy szinuszjelet
átvezetünk az áramkörön, az szinte szögletes jellé
alakul, így éri el a szintetizátorhangra hasonlító
hangzását.
A fent említett alap torzítópedál kategóriákkal elért
hangzásra ezen a videón hallhatunk példát overdrive, distortion, fuzz sorrendben [2].
2.2. Ismerkedés az analóg gitáreffektpedálokkal
klónjaik elkészítésén keresztül
A gitáreffektpedálokkal ismerkedésem során első
projektem fő célkitűzése az volt, hogy minél mélyebben megismerjem felépítésüket és működésüket,
ezért a létrehozásukhoz minden lépést el akartam
végezni, hogy a gyakorlatban minél több mindent
kipróbálhassak. A nyomtatott áramköri lap maratását, a furatolást is én végeztem, házilag. A 2. ábra
első projektem eredménytermékét mutatja, amely az
egyik legősibb torzítópedál, a PROCO által készített
RAT [3] – magyarul patkányt jelent –, torzítópedálon alapszik. A RAT pedál az 1970-es évek közepén
született. Ez bár több mint tíz évvel az első torzítópedál megjelenése után történt, de méltán mondhatjuk,
hogy az elsők egyike.
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Egy másik projektem a Klon Centaur overdrive
pedál másolatának elkészítése volt (lásd 3. ábra). A
saját pedálom funkcionálisan pontos másolata a legendás Bill Finnegan „Centaur” pedáljának [4].

3. ábra: A Klon Centaur másolata [saját]

Ebben a projektben fontos célkitűzésem volt, hogy
egyrészt professzionális eszközt készítsek, másrészt
a másolat funkcionalitásában a lehető leginkább
egyezzen meg az eredetivel. Mivel csak funkcionalitásban törekedtem a klónozásra, nem foglalkoztam
például az eredeti pedálban használt Panasonic
elektrolit kondenzátorok beszerzésével, illetve az
alkalmazott fóliakondenzátorok típusa is más, mivel
ezek gyorsabban beszerezhetők voltak, és nem sokat változtatnak a hangzáson. A pedálok közötti különbségek általánosságban inkább az egyes alkatrészek gyártástechnológiája miatti keletkező, százalékban megadott értékszórások összessége miatt jelentkeznek.
2.3. A Raspberry Pi Pico mikrokontrollerlapka
A Raspberry Pi Pico mikrokontrollerlapka [5] a
Raspberry Pi kártyaszámítógéphez hasonlóan rendelkezik GPIO (General-Purpose Input/Output) lábakkal (lásd 4. ábra). A lábak lehetővé teszik, hogy a
mikrokontrollerlapka sokféle elektronikus eszközt
vezérelhessen, illetve azoktól bemenetet fogadhasson.

2. ábra: RAT pedál saját készítésű másolata [saját]

A saját RAT pedálomba az eredeti szilikon diódák
mellé módosításként még két billenőkapcsolóval átkapcsolható opciót terveztem: egy germániumdiódás
és egy aszimmetrikus LED diódás torzítást. A germániumdióda esetében erősebben kompresszált,
sűrűbb torzítás jön létre, illetve a LED dióda esetében aszimmetrikus, enyhébb torzítás, amely a csöves erősítők dinamikájára és karakterisztikájára hasonlít.

4. ábra: Raspberry Pi Pico mikrokontrollerlapka [5] [6]

A Rapberry Pi Pico-n a Pyhon kissé egyszerűsített
változata, a MicroPython fut, amelyet a Rapberry
weboldala által javasol Thonny IDE (Integrated
Development Environment, integrált fejlesztői környezet) [7] használatával programozok (bővebben
lásd lentebb A Pico programozása fejezetben).
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3. Analóg-digitális hibrid gitáreffektpedál
készítése
3.1. Célok és az inspiráló pedál
A digitálisan vezérelt gitáreffektpedál projektem célkitűzése egyrészt az analóg 3DPDT lábkapcsoló
lecserélése volt mikrokontroller által vezérelt relés
kapcsolóra, ahol monostabil pillanatkapcsoló adja a
bemeneti információt. (Monostabil, azaz csak egy
stabil állapota van, tehát pillanatkapcsoló, amely a
lenyomás idejére zárja az áramkört.) Ennek a megoldásnak egy másik célja a lábkapcsoló további, okosabb funkciókkal ellátása is volt.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy megadott
hosszúságnál hosszabb megnyomást külön értlemezzen a mikrokontroller. Kikapcsolt állapotból indulva hosszan nyomva le a gombot, a lábkapcsoló
felengedésénél nem bekapcsolja az effektet, hanem
csupán lenyomásideig tartja bekapcsolva, így úgynevezett „pillanatnyi módban” is kapcsolható az effektpedál, amely például rövidebb zenei részeknél használható. Továbbá fontos, hogy ezt a funkciót csak
bekapcsolásnál értelmezze, mivel az effekt ideiglenes aktiválása a cél, ideiglenes kikapcsolása nem.
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ték, így különböző „ízek” keletkeztek, például a Paul
Cochrane által gyártott Timmy [10], amelyet jelenleg
a Dunlop MXR gyárt. Én egy japán módosítást céloztam meg, a Vemuram cég Jan Ray overdrive pedálját [11]. A Jan Ray-nek létezik egy nagy pontosságú
másolata a Rullywow cég által, a Vapor Ray [12]
(lásd 6. ábra).
6. ábra: A Vemuram
Jan Ray Overdrive
(balra) [11] és Rullywow Vapor Ray
(jobbra) [12]

A Rullywow pontos leírást ad a Vapor Ray alkatrészeiről és a kapcsolásról a honlapjáról letölthető dokumentumban, amely a projekt során igen hasznos
forrás volt számomra. A 7. ábra jobb alsó részén a
táp kapcsolása látható, balra fent pedig az effektpedál áramköre.

Ehhez az inspirációt többek közt az EarthQuakerDevices cég Plumes pedálja [8] adta. A cég minden új
pedálját ezzel a megoldással látja el. A 5. ábra jól
mutatja a megoldás két lényeges elemét: a narancs
színű relét és bal felül a pillanatkapcsolót, amely
pusztán két kábellel csatlakozik.
5. ábra: EarthQuakerDevices
Plumes [saját]

7. ábra: Vapor Ray kapcsolási rajza [13]

Nálam a Vapor Ray először próbalapra került, ahogy
a 8. ábra mutatja. Ez maga a torzítópedál áramköre.
8. ábra: A Vapor
Ray próbalapon
[saját]

3.2. A hardver elkészítése
Az elektronika főbb része a gitárpedál. Eredetileg a
fent bemutatott, már kész pedáljaim egyikét akartam
módosítani az okoskapcsolóval, de tervezési szempontból sokkal kézenfekvőbbnek találtam, ha új pedált készítek, és annak a nyomtatott áramkörébe
tervezem be a mikrokontrollert.
A gitárpedál a Marshall cég által gyártott Blues
Breaker [9] típusú „pedálcsaládba” sorolható. Ezeket
a gitárpedálokat különböző gyártók továbbfejlesztet-

3.3. Bekapcsolás
Tekintsük át előbb a bekapcsolással (a tápfeszültség
alá helyezéssel) kapcsolatos problémákat:

• A gitárpedál egyetlen tápforrásból táplálkozik:
a 9 V egy 5,5/2,1 mm center negatív DC jacken
érkezik. Ez standardnak tekinthető, nem akartam
változtatni rajta, mivel ezt a pedalboard tápok
mind támogatják. (A „pedalboard”-ok a gitárpedá-
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lok rendezésére és a konfiguráció egyben szállítására gyártott, leggyakrabban alumíniumból készült
táblák.)
• A Pico feszültségigénye ezzel szemben 5 V (1,85,5 V közti szórással). Az előző pontban írtak miatt azonban ezt a 9 V-os tápfeszültséggel lehet
csak megoldani.

• A Raspberry Pi Pico 3,3 V-os analóg jelekkel kommunikál, és mivel ezzel vezérelnénk a relét, itt
ismét problémába ütközünk, mert a választott relé
tekercse 5 V feszültségre kapcsol. A különféle
feszültségveszteségek, illetve feltehetően áramerősség-probléma miatt is sajnálatosan a 3 V-os
tekercsfeszültségű relé nem kapcsol.
Először a Raspberry Pi Pico tápfeszültség alá helyezésével foglalkoztam. Erre a gitárpedál sajátos tápforrása miatt kell figyelmet fordítani, mivel a pedál
9 V-os feszültségforrásról működik. Erre a megoldás
feszültség-szabályozó beépítése.
Feszültség-szabályozónak az L7805CV-t választottam. Ennek használata egyszerű: a bemeneti (input)
lábra bevezetjük a +9 V-ot, a föld (ground, GND)
lábra a 9 V-os táp negatív pólusát, és a kimeneti
(output) lábán máris +5 V-ot kapunk. A 9. ábra lila
vezetékén a +9 V, a kéken az analóg föld jön be. A
zöld kábel levezeti a földet a közös földsínről, a sárga pedig a +5 V-ot juttatja a közös hosszanti sínre.

9. ábra: Az L7805CV feszültségszabályozó, illetve
beépítse [14]

A próbalapon a sorszámozott sorok vannak összeköttetésben, azaz egy sínen, illetve oldalt található a
tipikusan tápforrásra használatos; ezekre a számozott sorokra merőleges hosszanti sínek azok, amelyek a piros és a kék felfestés mentén végigfutnak.
Először az L78L05ACZ feszültségstabilizálót próbáltam használni, de ez vakvágánynak bizonyult és elvetettem, mert nem ad stabil feszültséget, azaz 5 V-
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nál jóval magasabb értékeket mérek. Lehetséges,
hogy az alkatrész statikus elektromosságra túlságosan érzékeny; vagy nem bírja el az áramerősséget,
és a meghibásodás emiatt keletkezett. Ez után a
Raspberry Pi Pico saját adatlapján található iránymutatást követve az 1N5819 Schottky diódán keresztül
bekötöttem a fenti módon keletkezett +5 V-ot a
VSYS (main system input voltage) lábra, illetve a
föld sínt az egyik GND lábra (lásd 10. ábra).

10. ábra: A Pico tápfeszültség alá helyezése
1N5819 Schottky diódával [6] [saját]

A 11. ábra mutatja, hogyan teszteltem a Raspberry
Pi Pico mikrokontroller tápfeszültség alá helyezését
a gitárpedál áramforrásáról.
11. ábra: A PICO áramellátásának tesztelése
[saját]

A következő lépésben a relé kapcsolásához megfelelő feszültség megoldása következett. Kísérletezés
után a relé kapcsolását BC337 NPN tranzisztor kapcsoló módú bekötésével oldottam meg, ahol a GPIO
jele kontrollálja a kapcsolást, és a PICO tápfeszültséggel ellátására is használatos 5 V feszültségkülönbséget kapcsolja be a körbe, amellyel a relé rendben át is kattan. Az egyenirányító dióda itt biztonsági
okból van bekötve és opcionális (lásd 12. ábra).

12. ábra: A relé és a tranzisztor bekötése [saját]
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Egy másik mellékvágánynak bizonyult az a próbálkozás, amikor az ICL7660S feszültségduplázó chippel
próbáltam a relé igényeihez igazítani a feszültséget.
Bár a chippel a 13. ábra által mutatott kapcsolás szerint lehet dupla feszültséget előállítani a GPIO +3,3 V
kimenetéből, de az nem lesz képes lekövetni gyors
változásokat, mert a kondenzátorok kisülése rendkívül lassú, akár fél percnél is több lehet. Ezért ezt a
megoldást elvetettem.

13. ábra: Az ICL7660S feszültségduplázó [15]

Mivel a relé „okoskapcsolása” fő célkitűzés volt, röviden áttekintem a relé kapcsoló funkcióját. A gitárpedál egy minimum 2PDT (dupla kétállású Single Pole
Double Throw, azaz Double Pole Double Throw)
kapcsolóval kapcsol. Ez még fokozható különböző
bekötésekkel, de nézzük csak az alap esetet. Ennek
a kapcsolónak az alap eleme egy bementi terminál
(pole, azaz „pózna”), amely a középső láb, és ezt
lehet kapcsolni a két szélső kimeneti terminál közt
(lásd 14. ábra).
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15. ábra: A DPDT kapcsoló
bekötése [18]

Az elektromechanikus relé belső elve azonos, annyi
különbséggel, hogy az átkapcsolást feszültség hatására a tekercs elektromágnesessége végzi, nem
lenyomásra történik.
A 16. ábra jobb oldalán a kábelek alatt felsejlik, hogy
a relé 3-8 lábpárján (középen) jön be és megy ki a
gitárjel. A 2-9 pár van kikapcsolt állapotban, tehát ezt
egyszerűen összekötöttem, így továbbítja a jelet kikapcsolt állapotban (itt bal oldali állás). Az effektpedálrész a 4-7 páron van ki- és bevezetve, így bekapcsolásnál a gitárjel átmegy az effektpedál elektronikáján. Végezetül a tekercs kontrollálására van bekötve a fent ismertetett módon az 1-10-es lábra az 5 V
feszültség és a föld, amelyet a tranzisztoron keresztül a GPIO jel kapcsol. (Ennél a típusú relénél az 5-6
láb egyenértékű az 1-10 lábbal, tehát az 1-5 és a 106 össze van kötve, így a relé másik végén is van két
azonos tekercskimenet. Itt ezt nem használom.)

16. ábra: Az “A-5 W-K” relé [19] [saját]

3.4. További kellékek

14. ábra: Az SPDT kapcsoló [16] [17]

A gitárjel legegyszerűbb kapcsolásához ebből egy
dupla verzió szükséges, ahogy a 15. ábra mutatja.
Ez természetesen már egygombos, a lenyomható
lábkapcsoló nem nyeles kapcsoló lesz. A 15. ábra
szerint amennyiben „lefelé” kapcsol, a jel egyszerűen
továbbításra kerül a két oldal összekötésével.
„Felfelé” kapcsolva pedig belép a gitáreffektpedálba,
illetve visszatér onnan, tehát beékeli a gitárjel közé
az effektáramkört. (Az ábra szerint „input” a be- és
az „output” a kimenete az effektpedálnak.)

A 9 V-os áramforrást egy pedalboard táppal, a Cioks
cég CIOKS 4-es nevű tápjával [20] biztosítom (lásd
17. ábra). Mivel a tápra később máshol is szükségem van, ezért a különböző pedálokhoz adott sztenderd adapterekkel dolgozom. Mindegyik 9 V-ot ad,
bőven elegendő áramerősséget. Egy 5,5/2,1 mm
center negatív DC jack dugóval csatlakozik.
17. ábra: A
tápok [saját]
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A gitár és az erősítő bekötésére házi gyártású öszszekötődobozt használok (lásd 18. ábra). Ez egyszerűen továbbítja a szemközti oldalra azt, amit az egyik
oldalán bedugunk. A képen ugyan nincs bedugva az
erősítő és a gitár, ám most a célja az, hogy a 6,35
mm-es jack dugós sztenderd gitárkábellel mindent
be tudjunk kötni, míg a tesztlap oldalon forrasztva
van pár gyorscsatlakozó kábel. (A zöld krokodilcsipeszes kábel a forrasztás elengedése miatt helyettesít.)
18. ábra: Az összekötődoboz
[saját]

A Raspberry Pi Pico-ra van még kötve a pillanatkapcsoló (lásd 19. ábra), amelynek a bementi jelét a
Pico programja úgymond „figyeli”, és lenyomás vagy
lenyomva tartás függvényében kapcsolja a relét.
Mindkét kapcsoló a lenyomás idejéig zárja az áramkört, tehát pillanatkapcsolók. A bal oldali könnyen
nyomható, ideális tesztelésre. A jobb oldali pedig a
minőségi beépítésre is szánt lábkapcsoló.
19. ábra: Könnyen nyomható,
tesztelésre ideális (balra) és
minőségi beépítésre szánt
(jobbra) pillanatkapcsolók
[saját]
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tok kezeléséhez szükséges, utóbbi pedig az idő méréséhez kell, hogy tudjuk detektálni a lenyomás
hosszát.
A git_out változó a 12-es GPIO-t, a „gitárjel bekapcsolását” kontrollálja. A gyakorlatban a BC337
tranzisztor bázisára van kötve.
A led_out és a ledm_out változók a visszajelzésre szolgáló LED-eket kapcsolják. A led_out a 16os GPIO porton a bekapcsolást jelző kék LED-et
irányítja. A ledm_out pedig a 17-es GPIO porton
kap kimenetet, és a kettős LED (tehát ugyanazon
LED) piros részét villantja fel, de csak akkor, ha a
pedál „pillanatnyi módba” lép, azaz kikapcsolt állapotból 0,3 sec-nél hosszabban tartjuk nyomva (lásd
20. ábra).
20. ábra: A
kék–piros
duo-LED
bekötése [6]
[saját]

A piros és a kék LED ilyenkor egyszerre világít. A két
szín lilás árnyalatot eredményez, amely nekem jobban tetszett, mint magában a piros (lásd 21. ábra).
21. ábra: A duo-LED színei
[saját]

3.5. A Pico programozása
A Raspberry Pi Pico gyártója javaslata alapján a
Thonny IDE-t (Integrated Development Environment,
integrált fejlesztői környezet) használtam [7]. A verziószáma 3.3.5 volt, illetve 64 bites Windows 10 operációs rendszeren dolgoztam a beépített MicroPython v1.15-tel. A MicroPyhon egyszerűsített
Python, segítségével a Raspberry Pi Pico-n magas
szintű nyelvben programozhatunk úgy, hogy a gépi
nyelvre fordítással nincs gondunk.

A switch változó a 2-es GPIO porton egy bemenetet kap, a referencia-feszültség pedig +3,3 V lesz a
36-os 3V3 (OUT) portról (lásd 22. ábra). Az alapértelmezett értéke alacsony lesz: pull_down.

Mivel a MicroPyhon nyelv angol szavakat használ,
ezért a kommenteket is angolul írtam a kódba. Alább
kiemelem a cikk irodalomjegyzéke után megtalálható
programkód lényegét.
Először is importálni kell a machine és a time
modulokat. Az előbbi a hardver, például a GPIO por-

22. ábra: A kapcsoló bekötése [6] módosítva
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További változók az xpedl, a start és az xbutt.
Ezeket a bekapcsolásnál „kinullázzuk”, majd különböző események jelölésére használjuk a továbbiakban:
• xpedl a pedál (relé) állapotát tárolja, 0 a kikapcsolt (alapállapot), 1 a bekapcsolt állapot;
• xbutt a nyomógomb állapotát és funkcióját tárolja, 0 elengedve, 1 lenyomva, 2 hosszú lenyomás
érzékelve.
A kapcsolónál kihívás, hogy a lenyomás vagy a felengedés pillanatában az érintkezés gyenge, de
áramkörileg még a pillanat töredék részéig odavissza „csapkodva” zárhathatja és nyithatja az áramkört. Ezért fontos logikailag olyan programot írni,
amely ezt kiküszöböli. A program lényege egy végtelen ciklus.
• A külső if ágba akkor lép, ha a gomb le van
nyomva. Ez alatt a hierarchiában további if ágak
következnek:
 Ha az idő 0, eltárolja az aktuális időt (tehát
gombnyomásra „indul a számláló”; később felengedésnél nulláz).
 A következő két if ág valósítja meg a váltókapcsolást (angolul a „toggle” funkció):
 Ha a gomb előtte nem volt lenyomva (xbutt
= 0) és ki volt kapcsolva, akkor bekapcsolás
következik (rögzítjük xpedl = 1).
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• Az else ágba a gomb felengedésénél lép:
 Itt, ahogy fent említem, a start = 0-val nullázza a számlálót, hogy lenyomásnál újra tudjon indulni a „stopper”.
 Ezután az az if ág következik, amelybe csak
a hosszú lenyomás (xbutt = 2) esetén fog
tudni belépni, illetve feltétel, hogy a pedál/relé
be van kapcsolva. Ekkor elvégzi a pedál/relé
és mindkét LED kikapcsolását, majd rögzíti a
kikapcsolt állapotot: xpedl = 0.
 Végül rögzíti, hogy a gomb fel van emelve:
xbutt = 0 lesz.
 5 ms time sleep, vagyis alvás következik. Ez
hagy időt a belső megszakítások kezelésére.
3.6.További tennivalók
A Gábor Dénes Főiskola Raspberry Pi Diákműhelyében a 2020/21-es tanévre általam betervezett
Raspberry Pi Pico gitáreffektpedál projektemet lezártnak tekintem, mert a tervezett funkcionálitás elkészült. Hogy a pedál elnyerje végleges formáját,
még előttem áll néhány lépés. A 23. ábra a pedált
jelen állapotában és végleges formájában mutatja.

 Ha a gomb előtte nem volt lenyomva (xbutt
= 0) és be volt kapcsolva, akkor kikapcsolás
következik (rögzítjük xpedl = 0).
 Valamint mindkét esetben rögzítjük a történést
xbutt = 1, azaz a gomb le van nyomva.
 A következő if ágban, ha a lenyomás xbutt
= 1 már jelölve van, és ezen a ponton a jelen
idő startjánál (lenyomás után) rögzített idő >
300 msec, akkor a hosszú lenyomás funkció
jelölést kapja a gomb, azaz xbutt = 2. Ezzel
fog tudni belépni az else alatti if ágba.
 Még bekerül egy if ág arra, hogy a hosszú
lenyomást a piros LED (ledm_out) is lekövesse, azaz amint a hosszú nyomás érzékelve van
és xbutt = 2, a piros LED is bekapcsol a kék
mellé, így lila színnel jelezi vissza a LED a
hosszú lenyomást.

23. ábra: Raspberry Pi Pico gitáreffektpedál jelenlegi állapotában (balra) és tervezett állapotában (jobbra) [saját]

A végleges állapot eléréséhez először a nyomtatott
áramköri (nyák) lap tervét fogom elkészíteni Autodesk Eagleben [21]. A programba fel kell vinni a
kapcsolási rajzot, amelybe beépítem a Bekapcsolás
fejezetben leírt komponenseket a tranzisztoros kapcsolóval, továbbá úgy tervezem meg, hogy a Pico
saját beforrasztott lábaival rögzíthető és beköthető
legyen a tervezett nyák lapra. Ezt szemlélteti a 24.
ábra a RAT pedál tervével.
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transzferfóliára a vékony fóliarétegen nedvesítés
után átcsúsztatom. A fólia beigazgatása után ismét
pár nap száradás következik, mialatt a fólia úgy rátapad, mintha rányomtatták volna.
A minta festésére lehetséges természetesen más
technika is, például a szitanyomás, amelyet lehet
hogy előnyben fogok részesíteni.

24. ábra: A RAT kapcsolási rajza [saját]
A 25. ábra a RAT pedál tervem otthoni maratására
készült. Ennél sokkal vékonyabb vezetékhálózattal
és akár kétoldalú nyák lap tervvel is dolgozhatok.
25. ábra: A RAT nyomtatott áramkörének terve
[saját]

A terveket a megfelelő exportálás után beküldöm a
JLCPCB honlapján [22], hogy több hét átfutással
elkészítsék számomra a nyák lapot. Legalább 5 darabot készíttetek, ami náluk a legkisebb rendelhető
mennyiség.
Amint a nyák lapokat kézbesíti a posta, beforrasztom
az alkatrészeket és furatolom hozzá a műszerdobozt. Némi eltéréssel, de hasonló stádiumban lesz
ekkor, mint a 26. ábra által mutatott Klon Centaur
kópiám.
26. ábra: A Klon Centaur
összeszerelés előtt [saját]

Ez után a feliratok és a grafika védelme érdekében,
főként a transzferfóliás megoldásnál lakkréteg szükséges, amely felhordását szintén autófényező üzemre bízom.
A lakk száradása után a nyák lap a beforrasztott potmétereknél fogva rögzíthető a furatokba. További
kisebb rögzítő elemeket is tervezek a nyák lapra,
mint például forrasztható rugós konzolt, amely segít
feszesen a helyén tartani a nyák lapot.
4. Összefoglalás
A cikk szakterületi áttekintő fejezetében érzékeltettem a gitáreffektpedálok típusainak hangzásvilágait,
illetve jellemzőit. Ez után bemutattam, milyen lépésekben ismerkedtem az analóg gitáreffektpedálokkal
klónjaik elkészítésén keresztül. A szakterületi áttekintést a Raspberry Pi Pico mikrokontrollerlapka bemutatása zárta.
Az analóg-digitális hibrid gitáreffektpedál készítése
iránt érdeklődőknek lépésenként mutattam be a
Rullywow cég Vapor Ray pedáljával való munkát,
kitérve vakvágányokra, szerzett tapasztalataimra is.
A https://www.youtube.com/watch?v=cymDjgApS7I
webcímen videón megtekinthető a gitáreffektpedál
prototípusa működés közben, alatta a pedálhoz készített program MicroPython v1.15 kódja, továbbá a
használt alkatrészek listája, illetve az adatlapok forrásai.
5. Köszönetnyilvánítás
A cikk elkészítéséhez a szerző köszönetét fejezi ki

A RAT pedálom doboza a Kolon Centaurral ellentétben nyers fém színű lesz. A furatolt nyers műszerdobozt autófényező üzembe fogom vinni, ahol metálbordó festést kérek rá, lehetőleg elektrosztatikus
festéssel.
Színes lézernyomtatóval virágmintát és feliratokat
készítek, és a doboz néhány napi száradása után a

• Gréczi Patriknak, a Gábor Dénes Tehetségpont
Rasberry Pi Diákműhely vezetőjének, hogy támogatta ennek a saját projektnek a végigvitelét és
dokumentálását;
• a Diákműhely 2020/21. tanévében aktív tagjainak
a projektet előmozdító támogatásukért és szakmai
-baráti közösségükért;
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• Dr. Kónya László tanár úrnak a cikk szakmai lektorálásért;

17. Kitronik Ltd.: Miniature SPDT Toggle Switch, é.n., https://
kitronik.co.uk/products/miniature-spdt-toggle-switch, látogatva:
2021.03.01.

• Berecz Antónia Gábor Dénes Tehetségpont koordinátornak, hogy szerkesztőként gondozta a kéziratot.

18. A. Möller: True Bypass Wiring Schemes, 2014, https://
stinkfoot.se/archives/2233, látogatva: 2021.03.01.
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• Digitális Fotósuli Diákműhely:

Meghívó a GDT diákműhelyeibe
A Gábor Dénes Tehetségpont főként az informatikához
kapcsolódó tudományterületeken – például számítógépes
grafika, hálózati eszközök, illetve „okos megoldások” (IoT)
területén – igyekszik tagjai számára diákműhelyeiben biztosítani, hogy érdeklődésüknek megfelelően, egymást inspirálva, műhelyvezetőkkel és mentorokkal támogatva fejlődhessenek.
GDT-s diákműhelyek, amelyek a kis-/felső és középiskolásokat, a felsőoktatási intézményekben tanulókat, illetve
tanáraikat/munkatársaikat szeretettel várják, akár egy-egy
foglalkozásra/tanítási félévre is:

• 3D Grafika és Animáció Diákműhely:
Solid Works-szel tervezéssel és 3D nyomtatással foglalkozunk.
Műhelyvezető: krupa.gabor@neptun.gdf.hu.

• Digitális Festészet Diákműhely:
A digitális tábla használata, a 3D-s képek, nyomtatható
tárgyak készítése több szoftverrel megismerhető nálunk, de a hagyományos technikákban
fejlődést is támogatjuk.
Műhelyvezető: nagyt@gdf.hu.

"Nem a kamera teszi az embert!"
Telefonnal készített első képeinktől a haladó
képfeldolgozásig, professzionális légi felvételek készítéséig jutunk el.
Műhelyvezető: berke@gdf.hu.

• ÉlményMatek Diákműhely:
Analízis mélyebben és érdekesebben
+ kis algebra + kis halmazelmélet + kis topológia + kis matektöri + kis matekfilozófia.
Műhelyvezető: losonczi@gdf.hu.
További információk:
Honlap: Gábor Dénes Tehetségpont - alkotói műhelyek
és rendezvények
Facebook: https://www.facebook.com/gdtalentpoint.
GDT koordinátora:
Szívesen együttműködik tehetségpontpartnerekkel.
Berecz Antónia, berecz@gdf.hu.
AKIM (Alkotó, Kreatív, Innovatív Munka) modell:
Gazdagító, illetve tehetséggondozó munkánk
lényegét ragadja meg.
elearning-modellek.hu/akim-modell/.

Kik szerkesztik ezt a lapot?

INFORMATIKA -SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANÁROK EGYESÜLETE

1133 Budapest, Kárpát u. 11.
• fax: 1/462-0415

Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondolata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van
szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy
szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom.
Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved
is, akkor csatlakozz hozzánk!
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