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INLEIDING

Voor de WINTER WORKSHOP ROBOTBOUW CCFZ  2015 is dit de handleiding. Het 
maken en programmeren van een robot is geen eenvoudige klus,  maar werk rustig alle 
hoofdstukken een voor een af, dan zal het met wat hulp kunnen lukken. Neem overal 
rustig de tijd voor en vraag. Gaan we het samen doen.

In Hoofdstuk 1 wordt de benodigde software op je computer (een eigen laptop is handig!) 
geïnstalleerd. De printplaat met de processor is de Arduino UNO en die sluiten we aan.
Van het programma, dat bij Arduino een sketch heet, onderscheiden we een aantal delen, 
waarvan de bedoeling wordt gegeven. We laten zien hoe een LED, een lampje, aan en uit 
kan worden geschakeld met het programma Blink.

In Hoofdstuk 2 behandelen we de gebruikte sensors. Er zijn twee Ultrasoon sensors 
nodig : een voor links en een voor rechts. PING-sensors. De werking wordt getoond met 
een seriële Monitor op de laptop.

In Hoofdstuk 3 besturen we de motors, twee gelijkstroommotors, afhankelijk van de 
uitkomsten van de sensors. Een motor rechts en een motor links. Sturen van de robot 
gebeurt door de onderlinge snelheid van de motors te veranderen.

Ondertussen moet er wel een robot-wagentje worden gemaakt. Net als op de voorkant van
de Handleiding staat, heeft dat wagentje twee grotere, elk door een motor aangedreven 
wielen. Door de snelheid van een motor te veranderen ten opzichte van de andere kan 
worden gestuurd.

We adviseren om deze handleiding  op je laptop te zetten. Als je een deel van de code in 
je eigen sketch wil gebruiken kun je de tekst kopiëren en in je eigen programma, sketch 
plakken. Hoef je niet alles in te typen. Kleine veranderingen in de tekst moet je daarna 
misschien nog wel met de hand aanbrengen. Het kan zijn, dat je tekstverwerker extra 
tekens plaatst in de code. Zo nodig kun je de tekst ook als .txt ophalen en die gebruiken. 
Die kan je misschien wel gebruiken om te kopiëren en te plakken in het Arduino-
programma. 

In bijlage 1 staat hoe je het best kunt beginnen en de verdere aanpak. Tijdens de 
workshop slaagden vijf van de zeven er in deze robot te bouwen in drie ochtenden telkens 
3 uur.

We wensen je veel plezier met het maken van je eigen OBSTAKEL MIJDENDE ROBOT.

Hans
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Hoofdstuk 1: Installeren Arduino-programmeer-software

Om te programmeren is een apart programma nodig, de IDE, Integrated Development 
Environment, een software-ontwikkelomgeving voor programmeurs, een programma, 
waarmee je een programma kunt schrijven en eventueel in een processor brengen..
Installeer dat als volgt op je computer.
Ga naar de website www.arduino.cc. Zoek de tab: download.
Rechts staat voor de verschillende operating systems van je computer het op te halen 
programma.( Windows, Apple). Download en installeer. Na de installatie komt het icoon 
van Arduino, de de kant liggende 8 op je beeldscherm.

Dubbelklik en je krijgt het standaard Arduino-scherm.

Haal onder Bestand / Voorbeelden / Basics / Blink op. Dit korte programma is heel 
interessant om je installatie te testen.

Arduino Uno aansluiten

Wees voorzichtig met je Arduino UNO printplaat. Vermijd kortsluiting. Geen metalen 
voorwerpen in contact brengen met het plaatje. Hanteer het printplaatje door het aan de 
zijkanten te pakken.
Sluit met de USB-kabel de Arduino aan aan een vrije USB-aansluiting van de computer.
Je ziet al een LED-je aan- en uitgaan. Die LED is aangesloten op punt 13 van de Arduino.
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Onder Hulpmiddelen van je scherm moet je het juiste Board instellen: Arduini Uno (al dan 
niet met Genuine).

Wees voorzichtig met de Arduino. Als je wat aan de  elektrische aansluitingen verandert, 
haal dan de spanning van de Arduino af, bijvoorbeeld door de USB-kabel aan een kant los
te halen.
Onder Hulpmiddellen de poort kiezen. (Die is aangegeven.)
Deze keuzes hoef je maar een keer te  doen, ze zijn ook nog ingesteld als je de volgende 
keer dezelfde USB-aansluiting van je laptop gebruikt.

Handig is de regelnummers te laten zien: Bestand / Voorkeuren. Vakje aanvinken. Nu kun 
je dus beginnen.

Sketch
Bij Arduino wordt het programma een Sketch genoemd.
Laten we Blink bekijken. Haalde je het al op?
De tekst tussen /* .. en */  maakt geen deel uit van de sketch, het is informatie van de 
programmeur. Ook de tekst op een regel na // is alleen maar toelichting. Als je aan het 
programmeren bent kun je zelf ook aantekeningen over de sketch op deze manier 
vermelden. Is handig als je later nog eens naar de sketch kijkt. Dus deze info maakt geen 
deel uit van het programma.

Het programma bestaat uit 3 delen:
Eerste deel: Hierin worden de gebruikte aansluitingen, poorten geheten, van de Arduino 
genoemd en van een naam voorzien. Bijvoorbeeld: LED-lamp op aansluiting 3: 
const int LEDlamp = 3;

Het tweede deel: 
void setup(){
.
.
}
begint met een accolade en eindigt met een accolade. Daartussen wordt voor elke 
gebruikte aansluiting vermeld of die als OUTPUT of als INPUT wordt gebruikt.
OUTPUT wil zeggen, dat de Arduino een signaal stuurt, waardoor bijvoorbeeld een LED 
kan gaan branden of juist uit gaan. INPUT kun je verwachten van een sensor, als het 
programma wil weten wat die ziet. Het programma vraagt er dan naar.

Soms wordt de informatie van delen een en twee gecombineerd in deel twee.
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Het derde deel is het programma. De UNO weet nu welke aansluitingen meedoen en hoe. 
Dus kan de UNO aan de gang bij: 
void loop() {
.
.
}

Dit is een loop, een lus, die telkens opnieuw doorlopen wordt. Voor de laatste accolade 
begint het programma opnieuw.
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Hoofdstuk 2 Sensor
Voor onze eerste robot gebruiken we een Ultrasoon sensor, een Ping-sensor. De 
belangrijkste delen daarvan zijn een luidsprekertje en een microfoontje. Die zitten in de 
metalen rondjes aan de voorkant. De luidsprekertjes geven heel kort, een ultrasoon (dus 
onhoorbaar hoog) toontje, waarna de microfoon wacht tot er geluid wordt teruggekaatst 
vanaf een in de weg liggend voorwerp. De tijdsduur wordt gedeeld door de geluidssnelheid
en je weet hoe  ver het geluid zich heeft moeten verplaatsen. Dat is twee keer de afstand 
tot het voorwerp: heen en terug.
Bij de voorbeelden van Arduino is een programma voor deze sensor opgenomen. Haal het
op.
Ga naar Bestand / Voorbeelden / Sensors / Ping./* Ping))) Sensor.
Niet helemaal doorlezen, even naar kijken en dan verderop weer lezen.

   /*This sketch reads a PING))) ultrasonic rangefinder and returns the
   distance to the closest object in range. To do this, it sends a pulse
   to the sensor to initiate a reading, then listens for a pulse
   to return.  The length of the returning pulse is proportional to
   the distance of the object from the sensor.

   The circuit:
* +V connection of the PING))) attached to +5V
* GND connection of the PING))) attached to ground
* SIG connection of the PING))) attached to digital pin 7

   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Ping
   created 3 Nov 2008
   by David A. Mellis
   modified 30 Aug 2011
   by Tom Igoe

   This example code is in the public domain.

 */
// this constant won't change.  It's the pin number
// of the sensor's output:
const int pingPin = 7;

void setup() {
  // initialize serial communication:
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // establish variables for duration of the ping,
  // and the distance result in inches and centimeters:
  long duration, inches, cm;
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  // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:

  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(pingPin, LOW);

  // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
  // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
  // of the ping to the reception of its echo off of an object.
  pinMode(pingPin, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

  // convert the time into a distance        in een subroutine, bij Arduino functie geheten.
  inches = microsecondsToInches(duration);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);

  Serial.print(inches);
  Serial.print("in, ");
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();

  delay(100);
}

long microsecondsToInches(long microseconds) // dit is die functie,
{
  // According to Parallax's datasheet for the PING))), there are
  // 73.746 microseconds per inch (i.e. sound travels at 1130 feet per
  // second).  This gives the distance travelled by the ping, outbound
  // and return, so we divide by 2 to get the distance of the obstacle.
  // See: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
  return microseconds / 74 / 2;   // na afloop keert het programma terug naar
                                                      // waar het vandaan kwam.
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) // idem
{
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
}
/*  GND connection of the PING))) attached to ground.

Ik vind de uitleg hiervan in het Engels lang en ingewikkeld.
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In het voorbeeld wordt de sensor aan de 5 volt spanning van de Arduino UNO 
aangesloten. Deze oorspronkelijke tekst is geldig voor een Ping-sensor met drie 
aansluitpunten. Wij hebben er met vier aansluitpunten. De aansluiting Signal is vervangen 
door twee aparte: Trigger en Echo. Dat maakt het programmeren iets eenvoudiger. We 
hoeven de aansluiting SIGN van Signaal, niet telkens om te schakelen van OUTPUT naar 
INPUT.
We zullen gaan werken met 2 sensors, dus noemen we de eerste maar ping1. Kan de 
tweede de naam ping2 krijgen. Trig start de meting (triggert) door het zenden van het 
toontje, echo kijkt naar het teruggekaatste geluidje.
Eerste  deel van de sketch:

 const  int ping1trig  = 2;      // noteer de kleur van het draadje op poort 2 van de Arduino..
 const  int ping1echo  = 3;   // noteer ook de kleur van dit draadje op poort 3 Arduino. 
                                               // Vergeet niet ook de GND, de aarde aan te sluiten met een zwart draadje.
                                                // VCC met een rood draadje naar VCC van de Arduino.         
                                               // Zoals je ziet hebben alle aansluitingen een naam gekregen,
                                               // die past bij waar ze voor worden gebruikt.

Verbind dus al deze poorten met de juiste aansluitingen van de sensors. Gebruik 
verschillende kleurtjes draad om de aansluitingen uit elkaar te kunnen houden.
Maar: gebruik zwart voor de massa, aarde, GND en rood voor de VCC, de 5 volt.

// in de processor reserveren we geheugenruimte om berekende getallen op te slaan.
long tijdsduur1, cm1;
int ping1cm;
int cm;
long microseconds;  // we zien ze verderop in de loop.

void setup() {
                                         
Serial.begin(9600);   // Dit is om de waarden van de sensors zichtbaar te kunnen maken op het 
beeldscherm van de computer.

pinMode(ping1trig ,OUTPUT);
pinMode(ping1echo,INPUT); 
}

void loop(){
 
  digitalWrite(ping1trig, LOW);  // ook dit is om de sensor even ' schoon'  te maken,
  delayMicroseconds(2);           // gedurende 2 microseconden.
  digitalWrite(ping1trig, HIGH); // Hier gaan we het ultrasoon signaal sturen,
  delayMicroseconds(5);          // gedurende 5 microseconden.
  digitalWrite(ping1trig, LOW); // 
  
  tijdsduur1 = pulseIn(ping1echo,HIGH); // We meten hoelang het toontje onderweg is.
  cm1 = (tijdsduur1 / 58);    // en rekenen die tijdsduur (in microseconden) om in cm.
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Om te controleren of het goed werkt kun je de seriële monitor inschakelen. De seriële 
monitor kun je vinden rechts op de werkbalk.
Wat tussen “ “ staat wordt als tekst gewoon op het beeldscherm getoond.
Met Serial.print wordt alles achter elkaar getoond. Voor een nieuwe regel moet je 
Serial.println() kiezen.

Als je de sketch hebt  ge-upload, dan begint het programma meteen te werken. Houdt een
voorwerp op verschillende afstanden van de Ping-sensor en kijk op de seriële monitor of 
de afstand gemeten wordt. Probeer ook eens te weten te komen hoe hoog het plafond is:

  Serial.print(“ Afstand sensor 1: “);
  Serial.print(cm1);
  Serial.println(“cm”);
    delay(100);
}                                             // hier eindigt de loop en de sketch.

Ik adviseer niet alle commentaar in te voeren, het is uitleg voor  nu. Vind je het fijn om later
toch uitleg te hebben, maak die dan zelf.
Het zal een hele klus zijn om alles goed te krijgen. Merk op, dat de commando' s in C++ 
gekleurd op je beeldscherm komen te staan. Dan zijn ze goed geschreven.
Vergeet niet de ; aan het eind van de regels en let op de hoofdletters.

Voor een tweede sensor moet je alles op eenzelfde manier programmeren. Wat een klus.
Ik koos voor de volgende poorten.
– Ping2Trigger = 8,
– Ping2echo = 7.

In deel een van de sketch moet je daarom aan het al bestaande deel een en ander nog 
een keer toevoegen voor andere poorten, en dan veel herhalen. Probeer  wennen aan 
kopiëren en plakken. Werkt veel sneller.  Verander na het kopiëren de nummers van de 
poorten en het nummer van de sensor van het gekopieerde deel.

 const  int ping2trig  = 8;      // noteer de kleur van het draadje op poort 8.
 const  int ping2echo  = 7;   // noteer ook de kleur van dit draadje op poort 7. 

Het programma, dat ik verderop toon, houdt rekening met het gebruik van deze poorten. 
Wil je andere gebruiken, dan mag dat natuurlijk. Je zult dat  dan verderop in de gaten 
moeten houden.

In deel twee van de sketch, het setup-deel, hoort hierbij:

pinMode(ping2trig ,OUTPUT);
pinMode(ping2echo,INPUT);
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En onder de loop:

delay(100);  
digitalWrite(ping2trig, LOW); 
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(ping2trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);   
digitalWrite(ping2trig, LOW); 
  
tijdsduur2 = pulseIn(ping2echo,HIGH);
cm2 = (tijdsduur2 / 58);

Serial.print(“ Afstand sensor 1: “)  // Dit staat er al, als het goed is.
Serial.print(cm1);
Serial.print(“cm”);     // Hier hebben we geen nieuwe regel nodig. Daarom ' ln'  weggelaten.

Serial.print(“ Afstand sensor 2: “)  // En dit toevoegen voor de tweede ping-sensor.
Serial.print(cm2);
Serial.print(“cm”);
Serial.println();         // Hierna een nieuwe regel.

Klaar. 
Een hele klus dus. Het meeste gekopieerd en geplakt? Werk wel lekker toch?

Bekijk nu Blink nog eens 

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);}   
  void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                    // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); }

Onder void setup wordt aansluiting, poort 13 als OUTPUT aangeduid. Die LED is 
aangebracht op de printplaat van de UNO. De LED heeft geen aparte naam gekregen. 
Hier zie je dus meteen de delen een en twee van de sketch gecombineerd.

Onder void loop () wordt aangegeven wat er echt moet gebeuren:
 digitalWrite(13,HIGH);              // LED aan
delay(1000);                             // wacht 1000 milliseconden = 1 seconde
digitalWrite(13,LOW);               // LED uit
delay(1000);                             // wacht weer 1000 msec.

en dan weer terug naar de eerste regel na de beginaccolade, waar de LED aan gaat. En 
alles weer opnieuw tot de stekker er uit wordt gehaald.
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Wat gebeurt er als je de 1000 msec vergroot of verkleind? Proberen!. 

Zie je dat de C++ commando' s gekleurd worden vermeld?
Let op Hoofd en kleine letters
Sluit elke regel af met { of ;. Dat ga je vast veel keer vergeten. Maar je wordt dan 
gewaarschuwd, want anders werkt het niet.

Uploaden van programma
In de bovenbalk kijken we nu naar de rondjes met symbolen. Plaats je muisaanwijzer er op
en lees waarvoor ze dienen. De linkse is om je sketch te controleren. Met de pijl naar 
rechts wordt je sketch vertaald in de juiste nullen en enen, die in de UNO geladen worden 
en jouw programma laat uitvoeren. Compileren heet dat. Proberen? Verander de waarden
van de delay en je kunt het ritme van de LED veranderen

Heb je zin om nog een LED aan te sluiten en aan te sturen. Dat kan.
Een LED heeft twee aansluitdraadjes. De korte moet aan de lage spanning, de min. De 
lange aan de plus. De stroom moet ook door een weerstand worden beperkt. Die kan 220 
of 470 ohm zijn. Vraag er om.
Zijn de draadjes afgeknipt, dan kun je zien welke aansluiting aan de plus en welke aan de 
min moet omdat bij de aansluiting van de min er een plat kantje aan de LED zit.
Tenslotte: de min wordt vaak GND, ground,  aarde of massa genoemd. De spanning is 
meestal 0 volt. De plus wordt geschakeld met het programma: aan en weer uit.

Wil je snel meer leren over elektronica, dan is het volgende boek aan te bevelen:

Elektronica voor dummies.
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Hoofdtuk 3 Motor programmeren

De chip van de Arduino UNO kan signalen onderzoeken, de  gegevens verwerken en moet
daarna opdrachten geven om de robot dat te laten doen wat we willen.
Maar als we een draaistroommotor willen laten draaien, dan vraagt dat een te grote 
stroom. De UNO kan die niet leveren. We moeten een versterker hebben.
Ook willen we soms, dat de motor twee richtingen op kan draaien. Dan moeten we de 
'draadjes'   omdraaien. Eigenlijk: de spanning omdraaien. 
Een chip, de LM293D, een H-brug helpt ons daarbij. Er kunnen twee draaistroommotors 
worden bediend. We gebruiken de LM293D met hulp van de Arduino om ' de draadjes om 
te draaien'. 
Hieronder is een tekening van die chip. 

Aan een kant zit op de bovenkant een uitgespaard rondje, de aansluitingen zijn 
genummerd 1 tot 16.
Aansluitingen 1 tot 7 zijn voor de ene motor, 9 tot 15 voor de andere.
Vs is de energiespanning, VSS vraagt 5 volt, de logica-spanning, die kan worden afgetakt 
van de Arduino UNO. Sluit VS (punt 8) aan met een oranje draadje. Betekent: wees hier 
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voorzichtig mee, want de poorten van de  UNO kunnen niet tegen een hogere spanning 
dan 5 Volt. 

GND is dus weer de aarde, zwart draadje. Ook in deze chip wordt energie verbruikt. Via 
de vier GND-aansluitingen wordt de chip gekoeld. Ze zijn inwendig met elkaar 
doorverbonden. De ene motor wordt aangesloten op Output 1 en 2, de andere op Output 3
en 4.

Hieronder staat een waarheidstabel, waarin wordt aangegeven hoe het werkt. Ena, Enable
zet de H-brug in werking. Als Input 1 gelijk 0 is en Input 2 ook 0, dan stopt de motor. Als 
een van beide 1 is, dus van de Arduino HIGH krijgt, dan draait de motor. En zo verder, 
zoals in de waarheidstabel is te zien.

Ena 1 (of 2) Input 1 (of 3) Input 2( of 4) motor

1 0 0 stopt

1 0 1 draait rechtsom

1 1 0 draait linksom

1 1 1 stopt

0 stopt

0 is dus LOW, 1 is HIGH. Als de draadjes omgedraaid zijn, dan moet in de tabel Links- en 
Rechtsom worden verwisseld . Helemaal niet erg. Corrigeren doen we in het programma.

De snelheid moeten we nu nog regelen. Dat gaat met PWM. Als de hele tijd spanning op 
de motor staat, dan draait de motor op maximale snelheid. Met PWM kun je voor telkens 
een korte periode de  spanning uitschakelen. Er ontstaat een spanningspuls. Dan krijgt de 
motor minder energie en zal daardoor langzamer draaien.

PWM staat voor Pulse Width Modulation, puls-breedte modulatie.  De breedte van de puls 
kun je variëren in 256 stappen van 0 tot 255. Daarmee bereik je 256 verschillende 
snelheden. Dat kan met een aantal aansluitingenpoorten van de Arduino UNO. Met een ~ 
bij de poort wordt aangegeven of met welke.

Jammer genoeg is er geen voorbeeld in de Arduino-serie beschikbaar. Daarom wordt 
hieronder het benodigde  deel van de sketch gegeven.

Hando
www.robotics-CCFZ.nl

blz 13.

http://www.robotics-CCFZ.nl/


Eerst weer de aansluitingen op de Arduino aanwijzen. Doe dat in het eerste blok van de 
sketch.
//Voor motor 1:
const int enableM1 = 5;  // PWM voor motor 1.
const int input1M1 = 9;  
const int input2M1 = 10; 

//En voor Motor 2:
const int enableM2;       // PWM voor motor 2, de linker. 
const int input1M2 = 11;
const int input2M2 =12;

Let op! Verwar input en output niet. Bij de Arduino worden de motors aangestuurd door de 
aansluiting als OUTPUT te definiëren. Voor de LM293D worden dat INPUT's. Dus UIT de 
Arduino en IN de LM293D-chip. Kies verschillende kleuren draad bij het aansluiten.

Voor de duidelijkheid hier nog eens de aansluitingen:
Motor 1, M1 Motor 2, M2

LM293D Arduino-poort LM293D Arduino-poort

EnableM1: 1 5 EnableM2: 9 11

Input1M1: 2 9 Input1M2: 10 12

Input2M1: 7 10 Input2M2: 15 13

Het tweede blok, void setup() moet worden aangevuld met:
pinMode(enableM1,OUTPUT);  // voor de eerste motor.
pinMode (input1M1, OUTPUT);  
pinMode(input2M1, OUTPUT); 

pinMode(enableM2,OUTPUT);
pinMode(input1M2,OUTPUT);  
pinMode(input2M2,OUTPUT);   // M2 voor de tweede motor.

Motor1 sluiten we aan op de LM293D-punten 3 en 6, motor 2 op 11 en 14.

Zo, er is veel voorbereid en nu kunnen we uitzoeken hoe snel de motors moeten draaien.

cm1 en cm2 zijn de uitkomsten van de sensors (uit Hoofdstuk 2). Ik heb sensor 1 rechts 
opgesteld en sensor 2 links. Is de afstand cm1 groter dan 10 (cm), dan is er rechts geen 
probleem. Als ook cm2 groter is dan 10 cm, dan links ook niet. De robot kan dan 
versnellen of met volle snelheid verder.

Versnellen doen we door telkens 3 op te tellen bij de snelheid. In C++:
snelheid = (snelheid +=3). Het =  teken moet je hierbij lezen als ' wordt'. Om de snelheid 
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uit te rekenen en op te slaan in het geheugen reserveren we ruimte door in het eerste deel
van de sketch op te nemen:

long snelheidrechts;
long snelheidlinks;

We maken gebruik van de volgende regels: 
> betekent 'groter dan'  
< betekent ' kleiner dan'
&& wil zeggen EN, zowel cm 1 als cm 2 moeten  groter dan 10 zijn.
 Soms kunnen de motors sneller gaan tot 255. En de minimale  snelheid is 0. Dat regelen 
we met constrain(snelheid,0,255).

if ((cm1 > 10) && (cm2 > 10)) { 
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts +=3),0,255);
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks +=3),0,255);
}

Als ergens verderop de afstand rechts kleiner wordt dan 10 cm, dan moet er worden 
bijgestuurd:

if ((cm1 =< 10 && (cm2 > 10)){   // robot dreigt te veel naar rechts te gaan.
                                                    // dan moet het linkerwiel wat langzamer draaien
                                                    // want dan gaat de robot meer naar links.
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts +=3),0,255);
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks -=3),0,255);
}

We laten de linker snelheid afnemen met drie. Dat is niet zo veel, maar na het doorlopen 
van de lus wordt deze correctie zo nodig nog een keer gemaakt, enzovoort.

if ((cm1 > 10) && (cm2 < 10)){   // robot te veel naar links
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts -=3),0,255);
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks +=3),0,255);

En, als je daarvoor kiest, als beide sensors dichtbij een obstakel zien, dan stoppen:

if ((cm1 < 10) && (cm2 < 10)){  // alle twee sensors meten dichterbij 10 cm.
snelheidrechts = 0;
snelheidlinks = 0;
}

Nu moeten we alleen nog de motors activeren met deze snelheden.
De motors laten rijden via de LM293D: 

analogWrite(enableM1,snelheidrechts);
digitalWrite(input1M1, HIGH);                   // zonodig aansluitdraadjes verwisselen
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digitalWrite(input2M1,LOW);

analogWrite(enableM2,snelheidlinks);      // hier ook, als de motor de verkeerde kant draait.
digitalWrite(input1M2, LOW);
digitalWrite(input2M2,HIGH); 
}                                                                     // En dit is de afsluitende accolade van de hele sketch!

In de bijlage 3 staat de hele sketch nog een keer. Maar je hebt dat eigenlijk niet meer 
nodig, je maakte die sketch zelf al!

EN DAT IS HET DAN VOOR DEZE 'WINTER WORKSHOP ROBOTBOUW CCFZ 2015

In hoofdstuk 4 staat nog een aantal veranderingen die je ook nog kunt maken. Maar dat 
lukt waarschijnlijk niet in deze drie halve dagen. Wil je hiervoor ook hulp, kom dan een 
keertje naar de maandbijeenkomst CCFZ, telkens de tweede zaterdag van de maand. 
Wordt je geholpen. Kijk op www.robotics-ccfz.nl en op www.ccfz.nl.
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Hoofdtuk 4 Libraries en functies

In de vorige hoofdstukken hebben we rechttoe, rechtaan geprogrammeerd. Dat geeft de 
meeste duidelijkheid over het verloop van het programma van de sketch. Bijvoorbeeld 
voor de Ping-sensor kun je precies zien welke stappen moeten worden genomen. En dat 
zijn er nog al wat.
Programmeurs hebben dat vereenvoudigt door een library te maken en (gratis) 
beschikbaar te stellen.
Libraries vormen een uitbreiding van de C++-opdrachten, waardoor de mogelijkheden 
toenemen. Ze kunnen voor alle sketches worden gebruikt.
Bij de installatie van het Arduino-programma is er al een aantal libraries toegevoegd, de 
meest gebruikte. Ze zijn te vinden onder Schets, Include library. Deze lijst kan worden 
uitgebreid met eigen libraries of met op internet gevonden libraries.
Bijvoorbeeld met  NewPing. Versie 1.7 is nu de actuele daarvan. Ik vind het bestand bij 
BitBucket na Googelen.
Downloaden en opslaan (komt binnen als ZIP-bestand).
Weer naar het Arduino-programma, Schets, Include  library en klik op Add ZIP library. In de
Download-map vind je NewPing_1.7.ZIP. Klik daar op en de library wordt toegevoegd aan 
de lijst van beschikbare libraries van je Arduino-programma. Kun je controleren via Schets,
Include library.
Bij iedere library wordt een lijstje gegeven van de toegekende variabelen en een voorbeeld
gegeven van een sketch. Voordat de nieuwe library beschikbaar is moet het Arduino-
programma wel opnieuw worden opgestart.
Om NewPing te kunnen gebruiken moeten alle opdrachten in de complete sketch over de 
afstandsmeting met de Ping-sensor worden vervangen door onderstaande.

In deel 1 van het programma moet worden vermeld:
#include <NewPing.h>                // Alle libraries worden opgehaald na een #include<  naam >

#define TRIGGER_PINL  2          // Arduino pin 2 aan trigger pin op the linkse Ping sensor.
#define ECHO_PINL    3              // Arduino pin 3 aan de echo pin op de linkse Ping-sensor.
#define MAX_DISTANCE 200     // Maximum afstand van 200 cm, die we willen meten. Maximum 
afstand is ca.  400-500 cm.
#define TRIGGER_PINR  8         // Arduino pin 8 aan de trigger pin op de rechtse sensor.
#define ECHO_PINR    7             // Arduino pin 7 aan  de echo pin op de rechtse sensor.
NewPing sonarL(TRIGGER_PINL, ECHO_PINL, MAX_DISTANCE); //NewPing setup voor de Arduino-
poorten en de max afstand.
NewPing sonarR(TRIGGER_PINR, ECHO_PINR, MAX_DISTANCE);// idem voor rechts.

En in het tweede deel:
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Open de Serial Monitor op 9600 baud om de metingen te kunnen beoordelen.}
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Het derde deel:
void loop() {

  delay(50);          // Wacht 50 ms tussen de metingen (ongeveer 20 pings/sec). Moet minstens 29 msec
zijn.
  int cmL = sonarL.ping_cm(); // Zend de linkse ping en geef het resultaat in cm.
  Serial.print("PingLinks: ");
  Serial.print(cmL);                   // Toon het resultaat op de Seriele Monitor (0 = buiten de 200 cm).
  Serial.print("cm");

  delay(50);                                  // Vergelijkbaar als voor Links              
  int cmR = sonarR.ping_cm(); 
  Serial.print("PingRechts: ");
  Serial.print(cmR);        
  Serial.println("cm");
}

Let op, dat als de afstand van een object groter is dan de ingestelde afstand bij 
MAX_DISTANCE het meetresultaat 0 wordt verkregen. In het voorbeeld dus verder weg 
dan 2 m. Het resultaat is cmL en cmR, dat in het verdere programma kan worden gebruikt 
om na te gaan welke invloed de afstandsmeting moet hebben op de besturingen van de 
beide motors. Met de seriele monitor kun je controleren of het werkt. (is ook al 
geprogrammeerd.)
Een belangrijke toevoeging van het gebruik van deze library, verkort “ lib” genoemd, is dat 
de afstand wordt beperkt tot een maximum van 200 cm. Dat is wel gunstig, want het geluid
kan lang heen en weer worden gereflecteerd tegen voorwerpen in de omgeving en op een 
later moment een sensor bereiken. Als je dat wil beperken tot bijvoorbeeld 100 cm kan dat 
natuurlijk ook. Dan krijg je bij afstanden kleiner dan 1 m al als meetresultaat 0.
Om beïnvloeding van de ene sensor op de andere te verminderen kunnen de beide 
sensors ook onder een hoek van 90 graden worden opgesteld (beide op 45 graden).
Op een vergelijkbare manier zijn er libs voor heel veel andere apparaten als sensors, 
communicatie-mogelijkheden en bijvoorbeeld motors. Ook zelf kun je libs ontwikkelen en 
toevoegen aan alle bestaande.

Maar er kan nog meer, vooral als de sketch heel lang wordt. Kijk eens naar Hoofdstuk 2, 
de opgehaalde sketch  voor de Ping-sensor.

Er staat:
  cm = microsecondsToCentimeters(duration); 
En dit is geen C++-commando. microsecondsToCentimeters verwijst naar een aparte 
functie, die de programmeur zelf geschreven heeft en buiten de loop heeft opgenomen:
long microsecondsToInches(long microseconds) // dit is die functie,
{
  // According to Parallax's datasheet for the PING))), there are
  // 73.746 microseconds per inch (i.e. sound travels at 1130 feet per
  // second).  This gives the distance travelled by the ping, outbound
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  // and return, so we divide by 2 to get the distance of the obstacle.
  // See: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
  return microseconds / 74 / 2;   // na afloop keert het programma terug naar
                                                      // waar het vandaan kwam.
}
Laten we de toelichtingen achter // weg, dan blijft er niet veel over. Dergelijke functies kun 
je gemakkelijker zelf maken en gebruiken.

Sommige programmeurs maken eerst een schema voor het hele programma met 
voornamelijk verwijzingen naar allemaal functies. 

void loop{

meetL();                                   // meet met de linker sensor

meetR();                                   // idem met de rechter sensor aan die kant

analyseafstanden();                // ga na wat het beste is om te doen met de snelheden van de beide 
motors

rijden();                                     // voer uit wat na de analyse is besloten.
}

Elk van deze functies moet buiten de Loop apart worden ingevuld nadat de variabelen zijn 
gedeclareerd. Voor links, op te nemen in deel 1 van de sketch:

int cmL;
int cmR;

En voor rechts:

int snelheidL;
int snelheidR;

Na afsluiten van de loop volgen de twee functies, waaruit de waarden cmL en cmR voor 
de rest van het programma beschikbaar worden.

long meetL(){          // Begin van de functie met de naam en de openingsaccolade {
delay(50);                // Wacht 50 ms tussen de metingen (ongeveer 20 pings/sec). Moet minstens 29 
msec zijn.
cmL = sonarL.ping_cm();   // Zend de linkse ping en geef het resultaat in cm.
return cmL;             // Aan het eind van de functie wordt het resultaat naar de loop geretourneerd.
}                                // afsluiting van de functie.
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En ook voor rechts:

long meetR(){
delay(50);                // Wacht 50 ms tussen de metingen (ongeveer 20 pings/sec). Moet minstens 29 
msec zijn.
cmR = sonarR.ping_cm();   // Zend de rechtse ping en geef het resultaat in cm.
return cmR;

Merk op, dat we gebruik maken van de Ping-library.

De void Loop heb ik uitgebreid met een aantal Serial.print-regels om door het tonen van 
de resultaten op de seriële monitor de metingen te kunnen controleren:

void loop() {
  
cmL = meetL();
cmR = meetR();
// analyseafstanden();
// rij = rijden(); 

Serial.print (cmL);
Serial.print ("  ");
Serial.println (cmR);
}

analyseafstanden wordt daarna:

analyseafstanden(cmL, cmR){
if (cmL > 15) && (cmR > 15){
snelheidL = constrain((snelheidL + 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR + 10),30,255);
else
if (cmL > 15) && (cmR < 15){
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR + 10),30,255);
else
if (cmL < 15) && (cmR > 15){
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR - 10),30,255);
else
if (cmL < 15) && (cmR < 15){
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR – 10),30,255);
return snelheidL, snelheidR; 
}                                                                                               // afsluitende accolade }

Nu alleen nog de motors aansturen. Daarvoor hebben we wel weer eigen variabelen 
nodig.
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Voor het eerste del van de sketch:

// Motor 1
const int enableM1 = 5; // PWM voor snelheidsregeling
const int input1M1 = 9;
const int input2M1 = 10;
// Motor 2
const int enableM2 = 11; // PWM
const int input1M2 = 12;
const int input2M2 =13;

Het tweede deel van de sketch uitbreiden met:

pinMode(enableM1, OUTPUT); // PWM
pinMode(input1M1, OUTPUT); // M1 voor de eerste motor
pinMode(input2M1,OUTPUT); // PWM
pinMode(enableM2,OUTPUT); // M2 voor de tweede motor
pinMode(input1M2,OUTPUT);
pinMode(input2M2,OUTPUT);

Tenslotte de laatste functie toevoegen:

rijden(snelheidL, snelheidR){                                               // Dit is de laatste te definiëren functie.
analogWrite(enableM1,snelheidrechts);
digitalWrite(input1M1, HIGH);                                               //  zo nodig aansluitdraadjes verwisselen
digitalWrite(input2M1,LOW);

analogWrite(enableM2,snelheidlinks);                                 // hier ook, als de motor de verkeerde kant 
draait.
digitalWrite(input1M2, LOW);
digitalWrite(input2M2,HIGH);                                                 // Hier geen data retourneren. 
}

Van de laatste functie wordt het resultaat verwerkt in de draaisnelheid van de motors.

Na elke functie springt het programma terug naar waar het vandaan kwam, pakt dus de 
volgende regel onder void loop. Je kunt zo nodig van verschillende plaatsen een functie 
(opnieuw) oproepen.

Vooral bij heel lange sketches kun je zo de hoofdlijnen van het programma goed in de 
gaten houden.

Zo zie je dat verschillende programmeurs er eigen gewoontes op na houden. Voor kleinere
sketches maakt dat allemaal niet zo veel uit. Ervaren programmeurs weten een goed 
evenwicht te maken tussen de drie middelen:
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–  rechttoe-rechtaan voor kleine sketches
–  libraries gebruiken voor sensors optimaal te gebruiken.
–  eigen functies toepassen, vooral om het hoofdprogramma te structureren.
–  libraries en functies combineren.

Op de volgende  bladzijden staat weer de volledige sketch.
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 #include <NewPing.h>      // Alle libraries worden opgehaald na een #include<  naam >
#define TRIGGER_PINL  2   // Arduino pin 2 aan trigger pin op the linkse Ping sensor.
#define ECHO_PINL    3    // Arduino pin 3 aan de echo pin op de linkse Ping-sensor.
#define MAX_DISTANCE 200  // Maximum afstand van 200 cm, die we willen meten. Maximum afstand
is ca.  400-500 cm.
#define TRIGGER_PINR  8   // Arduino pin 8 aan de trigger pin op de rechtse sensor.
#define ECHO_PINR    7    // Arduino pin 7 aan  de echo pin op de rechtse sensor.
NewPing sonarL(TRIGGER_PINL, ECHO_PINL, MAX_DISTANCE); //NewPing setup voor de Arduino-
poorten en de max afstand.
NewPing sonarR(TRIGGER_PINR, ECHO_PINR, MAX_DISTANCE); // idem voor rechts.

int cmL;
int cmR;
int snelheidL;
int snelheidR;

// Motor 1
const int enableM1 = 5; // PWM voor snelheidsregeling
const int input1M1 = 9;
const int input2M1 = 10;
// Motor 2
const int enableM2 = 11; // PWM
const int input1M2 = 12;
const int input2M2 =13;

void setup() {
Serial.begin(9600);        // Open de Serial Monitor op 9600 baud om de metingen te kunnen 
beoordelen.
pinMode(enableM1, OUTPUT); // PWM
pinMode(input1M1, OUTPUT); // M1 voor de eerste motor
pinMode(input2M1,OUTPUT); // PWM
pinMode(enableM2,OUTPUT); // M2 voor de tweede motor
pinMode(input1M2,OUTPUT);
pinMode(input2M2,OUTPUT);
}

void loop() {
meetL();
meetR();
analyseafstanden();
rijden();

// Resultaten bekijken via de Seriele monitor
Serial.print (cmL);
Serial.print ("  ");
Serial.print(" cm, snelheid Links: ");
Serial.print (snelheidL);
Serial.print (";  ");
Serial.print (cmR);
Serial.print ("  ");
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Serial.print(" cm, snelheid Rechts: ");
Serial.println (snelheidR);                                                                                                                                 
}

// Hieronder de aparte functies:
int meetL(){
delay(50);                // Wacht 50 ms tussen de metingen (ongeveer 20 pings/sec). Moet minstens 29 
msec zijn.
cmL = sonarL.ping_cm();   // Zend de linkse ping en geef het resultaat in cm.
Serial.print(cmL);
Serial.print("  ");
return cmL;
}

int meetR(){
delay(50);                // Wacht 50 ms tussen de metingen (ongeveer 20 pings/sec). Moet minstens 29 
msec zijn.
cmR = sonarR.ping_cm();   // Zend de rechtse ping en geef het resultaat in cm.
Serial.println(cmR);
return cmR;
}

int analyseafstanden(){
if ((cmL > 15) && (cmR > 15)){   // geen obstakels te zien
snelheidL = constrain((snelheidL + 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR + 10),30,255);
}
else if ((cmL > 15) && (cmR < 15)){   // rechts obstakel
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR + 10),30,255);
}
else if ((cmL < 15) && (cmR > 15)){   //  links obstakel
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR + 10),30,255);
}
else if ((cmL < 15) && (cmR < 15)){  // beide kanten iets in de weg
snelheidL = constrain((snelheidL - 10),30,255);
snelheidR = constrain((snelheidR - 10),30,255);
}
return snelheidL, snelheidR;
}

void rijden(){
  analogWrite(enableM1,snelheidR);
  digitalWrite(input1M1, HIGH); // zonodig aansluitdraadjes verwisselen
  digitalWrite(input2M1,LOW);
  analogWrite(enableM2,snelheidL); // hier ook, als de motor de verkeerde kant draait.
  digitalWrite(input1M2, LOW);
  digitalWrite(input2M2,HIGH);
}  
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BIJLAGE 1. MATERIAALLIJST dd dec 2015
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BIJLAGE 2 TIPS

Hieronder een aantal tips, waarvan er een aantal ook genoemd is in de Hoofdstukken 1 tot en met 3 en als 
commentaar in de sketch.

Tip 1: Als je de schakeling aan het veranderen bent, zorg dan dat er geen spanning aangesloten is aan de 
Arduino UNO. Haal de USB-kabel los of zet de hoofdschakelaar van de batterij uit. Alle LED-jes van de 
Arduino zijn dan uit.

Tip 2: Gebruik voor GND, massa, aarde of min altijd zwarte aansluitdraden. En voor de VCC, de Plus-
spanning, 5 Volt altijd rood. Heel de wereld doet dat en niet voor niets: je voorkomt kortsluiting. Mijn voorstel 
is om voor de batterijspanning oranje te gebruiken. Signaalkleur, want deze spanning kan gevaarlijk zijn 
voor de elektronica.

Tip 3: Gebruik twee aan- / uitschakelaars: een voor de Aduino UNO, die er een geschikte 5 Volt van maakt 
en een voor de LM293D, voor voeding van de motors. Twee redenen: als je aan het programmeren bent 
kunnen de motors beter niet draaien: je robot zou van tafel kunnen rijden bij het testen. Maar ook om die 
hogere spanning niet ergens per ongeluk tegen te komen, waardoor er iets kapot kan gaan.

Aansluitschema schakelaars:                                                                                             rijden

                                                programmeren
                                          Plus

                                       
                                          Gnd                                                                                                           LM293D
                          Batterij
                            
                                                                                                      Arduino UNO

Tip 4: Werk stap voor stap. De voorgestelde volgorde is eerst de software aan de praat krijgen, daarna 
achtereenvolgens de sensors op je voertuig monteren, aansluiten, programmeren en testen. Daarna de 
LM293D monteren, aansluiten, programmeren en testen.

Tip 5: Er is voor gezorgd, dat je bijna niet hoeft te solderen. Maar wel dat je het chassis van je robot op maat 
moet maken, er gaten in moet boren en misschien nog wel andere dingen. Draag daarbij een bril, je eigen 
bril of een veiligheidsbril. Ze zijn beschikbaar. Let ook bij solderen op. Bout is erg heet! Kijk daarbij ook of er 
iemand anders in de buurt gewaarschuwd moet worden. Veiligheid is belangrijk!

Tip 6: Solderen is moeilijker dan je denkt. Vraag iemand, die al meer gesoldeerd heeft om uit te leggen hoe 
het gaat.

Tip 7: Probeer bij het programmeren zo veel mogelijk te knippen en plakken. Als er goede programmadelen 
elektronisch beschikbaar zijn kun je door te knippen en plakken voor deze stukken geen tikfouten maken. 
Zet beschikbare teksten op je computer en open daarvoor aparte Windows

Tip8: Vraag als je twijfelt of iets niet in eens keer begrijpt.

Tip 9: Heb je die: vertel ze me, dan kan ik die toevoegen.
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Tip 10: DE BELANGRIJKSTE: beleef veel plezier aan dit werk! Het is telkens KICKEN als het weer lukt!

Bijlage 3: Complete sketch, bereikt na Hoofdstuk 3.

//*************************************************************
//               Code Winter Robot Workshop CCFZ 2015
// ***********************************************************
const  int ping1trig  = 2;     // noteer de kleur van het draadje op poort 2.
const  int ping1echo  = 3;   // noteer ook de kleur van dit draadje op poort 3. 

const  int ping2trig  = 8;      // noteer de kleur van het draadje op poort 8.
const  int ping2echo  = 7;   // noteer ook de kleur van dit draadje op poort 7 

//Voor motor 1:
const int enableM1 = 5;     // PWM voor snelheidsregeling
const int input1M1 = 9;     
const int input2M1 = 10; 

//En voor Motor 2 
const int enableM2 = 11;    // PWM
const int input1M2 = 12;
const int input2M2 =13;

long tijdsduur1, cm1;
int ping1cm;
int cm;                                         
long tijdsduur2, cm2;
int ping2cm;
long microseconds;
long snelheidrechts;
long snelheidlinks;

void setup() {

Serial.begin(9600);   // Dit is om de waarden van de sensors zichtbaar te kunnen maken .

pinMode(ping1trig ,OUTPUT);
pinMode(ping1echo,INPUT);
pinMode(ping2trig ,OUTPUT);
pinMode(ping2echo,INPUT);
pinMode(input1M1, OUTPUT);  // PWM
pinMode(input2M1, OUTPUT);   // M1 voor de eerste motor
pinMode(input1M2,OUTPUT);    // PWM
pinMode(input2M2,OUTPUT);    // M2 voor de tweede motor
}
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void loop(){
digitalWrite(ping1trig, LOW);  // ook dit is om de sensor even ' schoon'  te maken 
delayMicroseconds(2);          // gedurende 2 microseconden.
digitalWrite(ping1trig, HIGH); // Hier gaan we het ultrasoon signaal sturen
delayMicroseconds(5);          // gedurende 5 microseconden.
digitalWrite(ping1trig, LOW);
 tijdsduur1 = pulseIn(ping1echo,HIGH); // We meten hoelang het toontje onderweg is.
cm1 = (tijdsduur1 / 58);
delay(100);                                                                                                             // Fine tuning
digitalWrite(ping2trig, LOW); 
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(ping2trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);   
digitalWrite(ping2trig, LOW); 
 tijdsduur2 = pulseIn(ping2echo,HIGH);
cm2 = (tijdsduur2 / 58);

Serial.print("Afstand sensor 1: ");
Serial.print(cm1);
Serial.print(" cm");

Serial.print(" Afstand sensor 2: ");
Serial.print(cm2);
Serial.print(" cm");
Serial.println();

delay(100);                                                                                                            // Fine tuning

if ((cm1 > 10) && (cm2 > 10)) {
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts +=3), 0 ,255);    //  3 waarden sneller,
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks +=3), 0,255);          //  groter dan 0 en kleiner dan 255.
}                                                                                             // de versnelling en vertraging:  Fine tuning
else
if ((cm1 < 10) && (cm2 > 10)) {  // ' < ' betekent ' kleiner dan', te veel naar rechts 
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts +=3), 0 ,255);    //  3 waarden verschil,
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks -=3), 0,255);           //  groter dan 0 en kleiner dan 255.
}
else
if ((cm1 > 10) && (cm2 < 10)){   // robot te veel naar links
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts -=3), 0 ,255);    //  3 waarden verschil,
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks +=3), 0,255);         //  groter dan 0 en kleiner dan 255.
}
else
if ((cm1 < 10) && (cm2 < 10)) {  // alle twee sensors meten dichterbij de 10 cm.
snelheidrechts = constrain((snelheidrechts -=3), 0 ,255);    //  3 waarden trager,
snelheidlinks = constrain((snelheidlinks -=3), 0,255);          //  groter dan 0 en kleiner dan 255.
}

analogWrite(enableM1,snelheidrechts);
digitalWrite(input1M1, HIGH);                                               //  zonodig aansluitdraadjes verwisselen
digitalWrite(input2M1,LOW);
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analogWrite(enableM2,snelheidlinks);                                  // hier ook, als de motor de verkeerde kant draait.
digitalWrite(input1M2, LOW);
digitalWrite(input2M2,HIGH); 
}                                          //   Dit is de afsluitende accolade:
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