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Roboteers en Robotensters

Welkom in de wereld van de Mechatronica.

Wij, Robotics – CCFZ uit Bergen op Zoom, vinden het fijn om nieuwe Roboteers en 
Robotensters te helpen bij hun eerste stappen. Maar ook ervaren hobbyisten willen we graag 
kennen. Misschien vinden die het interessant om ook deze robot te bouwen. Kunnen we niet 
alleen binnen onze vereniging, maar ook met anderen ideeën en ervaringen uitwisselen.

Er zijn nog twee Robotclubs in Nederlandstalig gebied:
– HCC Robotica, komt maandelijks bij elkaar in Hooglanderveen, bij Amersfoort,
– RobotMC, maandelijkse bijeenkomst in St Katelijne Waver, bij Mechelen (B).

Wij, Robotics-CCFZ zijn de jongste met ons 12-jarig bestaan. Elk van de clubs heeft een 
eigen stijl. Onderlinge bezoeken vinden regelmatig plaats.

Wij ontwikkelden een heel betaalbaar robotbouw-pakket, dat heel veel mogelijkheden biedt. 
De prijs is ca. 25 euro. 

Wij ondersteunen startende Roboteers en Robotensters met ons pakket, met deze uitgebreide 
(elektronische) handleiding en met verdere hulp. Want een robot bouwen is niet eenvoudig. 
En kan ook niet in een paar uur. Het vergt studie, experimenteren, creativiteit en vooral ook 
doorzettingsvermogen. Maar het resultaat is kicken.

Wat je nodig hebt is een laptop (smartphone of tablet is niet genoeg). Op die laptop wordt de 
IDE geïnstalleerd (IDE = Integrated Development Environment, het programma, waarop je de
robotcode invoert en waarmee je die weer naar je robot overhevelt).

We zijn een gewone hobbyclub en hebben geen inkomsten uit onze inspanningen, we genieten
van hobbyisten die zich met technische zaken bezig houden. En we zijn van mening, dat je 
toekomst er beter uitziet als je veel van Mechatronica weet.

Veel plezier en succes met het bouwen van deze Robot

Groep Robotics-CCFZ
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1. Robotkit  CCFZ

De Robot kit CCFZ bestaat uit: 
– Een .zip bestand, waarin de .stl-bestanden zijn opgenomen. De .stl-bestanden zijn 
tekeningen van de mechanische onderdelen, die met een 3D-printer kunnen worden gemaakt. 
– Een lijst met elektronische componenten en hun leverancier. Een prijsindicatie wordt 
genoemd, maar kan verouderen. De elektronische onderdelen passen in de door de 3D-printer 
gemaakte componenten.
– Deze Handleiding. We hebben die zo goed mogelijk geredigeerd. Aanvullingen en 
suggesties voor verbeteringen zijn welkom.

2. Het .ZIP-bestand

Hieronder zijn de onderdelen weergegeven met het voor een robot benodigde aantal.
De tekeningen zijn door een van onze leden gemaakt en mogen vrij worden gebruikt voor 
hobby-doeleinden. Dus niet voor commerciële toepassingen.

2x_Mal_Wiel 2x_Mal_Wiel 2x_Wiel_CCFZ

Links en midden, twee mallen om de band om het wiel te maken.
Doe in een bak water met ruim afwasmiddel. Spuit hierin siliconenkit dat je eventueel met 
(acryl-)verf of inkt een kleurtje geeft. Vervolgens maak je je handen (huishoudhandschoenen) 
vet met water en afwasmiddel, even kneden en in de vorm persen. Na een dag  kun je de 
banden voor je robot uit de mallen nemen.  

2x_Slot_Voor_Motor   Achter_Wiel  Controller_Houder
          8x_Bevestiging_Pin  Achter_Wiel_Houder

Het Motorslot is een opvulplaatje op het motortje om
het vast te klemmen in het frame. Het geheel wordt
vastgeklemd door de Motorklem in de uitgespaarde
gleuven  te plaatsen.
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De bevestigingspinnen dienen om diverse onderdelen aan het frame te koppelen.
Het achterwiel is een casterwiel dat in de achterwielhouder wordt geplaatst. De as is 1,75 mm,
gebruik hiervoor een klein stukje filament. Met een hete soldeerbout wordt die zonodig aan 
een kant vastgesmolten.
De controller houder wordt met vier pinnen op het frame vastgezet. De controller zelf past 
over de vier pinnen op deze houder. 
Hiernaast het frame waarin de ultrasoon sensors
worden geplaatst. Ze passen er klemmend in, verder
geen bevestiging nodig. 
Na het printen kunnen ongelijkheden, losse filament-
draadjes etc het nodig maken met een vijltje, wat
schuurpapier en/of een klein boortje de componenten bij
te werken. Neem daar rustig de tijd voor.
Het kan zijn dat een vernieuwde versie van een onderdeel in het pakket is opgenomen. De 
illustratie kan daardoor afwijken.

3. Elektronische componenten met bestelinformatie

Alles is gekocht bij Banggood, dat de spullen voordelig, zonder verzendkosten levert. Houdt 
per bestelling het bedrag onder de € 21,-. Daarboven heft de douane een forse toeslag.
Bestel alles in kleinere pakketjes, er zijn toch geen verzendkosten. De genoemde prijzen zijn 
van september 2017. Ze kunnen zijn gewijzigd.
Bestel door op de link naast de afbeelding te klikken. Je komt dan op het bestelscherm.
De afleveringstijd kan lang zijn: tot wel 4 weken. 

2x Ultrasoon € 1.36 https://www.banggood.com/Wholesale-
Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Ranging-
Transducer-Sensor-p-40313.html

1x Motor Drive € 4.11 https://www.banggood.com/ESP8266-WiFi-
Motor-Drive-Expansion-Board-For-NodeMCU-ESP-12E-p-
991603.html

1x Processor  € 3.82 https://www.banggood.com/NodeMcu-Lua-
WIFI-Internet-Things-Development-Board-Based-ESP8266-
CP2102-Wireless-Module-p-1097112.html

1x batterij € 5.99 
https://www.banggood.com/OKcell-9V-800mAh-USB-
Rechargeable-Lipo-Battery-for-RC-Toy-p-1022214.html
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1x batterij clp € 1.44 https://www.banggood.com/5Pcs-150mm-
Black-PP3-9V-Battery-Clip-Snap-On-Connector-Lead-Cable-p-
949544.html

2x Motor N20/30rmp/6v € 3.42 
https://www.banggood.com/N20-DC-6V-30RPM-Mini-Metal-Gear-
Motor-with-Gearwheel-3mm-Shaft-Diameter-Gear-Motor-p-
1171720.html

1x converter 9->5V € 1.17 
https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-
Module-Adjustable-Power-Supply-p-920327.html

1x Logic Level € 1.11 
https://www.banggood.com/Logic-Level-Converter-Bi-Directional-
IIC-4-Way-Level-Conversion-Module-p-938774.html

Dus de volgende tips:
tip 1: Bestel niet meer dan voor € 21,- per bestelling (belasting er boven is direct € 18,-)
tip 2: Als je meer sets wil kopen vaak extra korting vanaf 3 of meer
tip 3: Let op dat de verzekering niet aan staat bij de bestelling. (extra kosten tellen ook mee bij tip 1)
tip 4: Let op dat tracking niet aan staat bij de bestelling extra kosten tellen ook mee voor bedrag tip 1)

4. Montage elektronica

Als de mechanische onderdelen gemonteerd zijn kunnen de elektronische componenten 
worden toegevoegd.
De motors met de keramische condensators van 100 nF (code 104) en de aansluitdraden zijn 
al op hun plaats. De Converter en de Logic Level kunnen op hun plek komen op de 
Controllerhouder.
Bij het bedraden opletten: haal de spanning af van het apparaat als je de schakeling verandert.
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Er worden voorbewerkte, gekleurde draadjes gebruikt. Deze horen bij het kleinmateriaal, dat 
beschikbaar wordt gesteld. Er zijn verschillende soorten: mannetje-mannetje, mannetje-
vrouwtje en vrouwtje-vrouwtje. Kijk steeds of je een aansluiting met pen of gat moet maken. 
Mannetjes, Male of Vrouwtjes, Female. 
Neem ook de volgende gewoonte over: Massa, aarde, GND: zwarte draden en 
voedingsspanning, VC en VCC: rode draadjes. 
In heel de wereld wordt dit gedaan en het vergemakkelijkt wijzigen, uitbreiden en 
storingzoeken. 
De bedrading van de functies kun je het best doen als je die functie gaat programmeren. 

5. De Laptop voorbereiden

Onmisbaar voor een roboteer en robotenster is een laptop. Daar hoeven geen zware eisen aan 
te worden gesteld. Een smartphone of tablet is echter niet geschikt.
Een IDE moet worden geïnstalleerd en ingericht voor het juiste processor-board. De juiste 
USB-poort worden geactiveerd.
Installeer de Arduino-IDE als volgt op je computer.
Ga naar de website  http://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 op zijn kant liggende 8 op je beeldscherm. Dubbelklik erop en je krijgt het standaard 
Arduino-scherm.

 Onder Hulpmiddelen worden het gebruikte board en de USB-poort ingesteld. Kijk maar even 
na en constateer dat het door ons gebruikte board ESP8266 niet genoemd wordt. Dit is geen 
Arduino-board, zoals bijvoorbeeld de Uno, de Micro of de Nano. Ons board moet apart 
worden toegevoegd.
Kies onder Bestand/Voorkeuren  en kopieer

 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

naar Additionele Bordenbeheerder. Sluit af met OK.
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Nu nog onder Hulpmiddelen/Board (bovenaan te vinden) /Boardbeheerder/ ‘Node MCU 1.0 ESP-12E 
Module’  zoeken klikken en OK. Tenslotte Sluiten.
Onder Apparaatbeheer van het Windows-systeem moet nog de juiste USB-driver worden opgehaald.
Afhankelijk van de maker van de chip moet een andere driver worden geïnstalleerd.
Eerst de chip van Silicon Labs, de CP202 met de vierkante chip (zie figuur). 
Ga dan naar:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Kies hier voor een besturingsysteem in de meeste gevallen dit: 
Windows 7/8/8.1/10.D.

Download VCP (5.3 MB) (Default).

De download is een zip bestand: CP210x_Windows_Drivers.zip.

Na unzip,  maak hier een keuze voor 32 of 64 bit systeem:

CP210xVCPInstaller_x64.exe, of  CP210xVCPInstaller_x86.exe

en voer dat uit.

Wanneer de Node MCU via USB wordt aangesloten zul je nu in de Device Manager van Windows het 
nieuwe COM poort nummer vinden. Welke dan in de Arduino IDE moet worden aangevinkt.

Wanneer er op de Node MCU een rechthoekige chip bij de USB aansluiting zit heeft men te maken 
met een chip van FTDI, de benodigde driver is de ch340. Ga dan naar:

http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340

Kies hier de juiste download voor een 32 of 64 bit systeem:

DriverToolkitInstaller.exe

Na download dit exe bestand draaien.   

Wanneer de Node MCU via USB wordt aangesloten zul je nu in de Device 
Manager van Windows het  nieuwe COM poort nummer vinden. Welke dan in 
de Arduino IDE moet worden aangevinkt.

Dit was even een secuur werkje. Maar je kunt nu de installatie testen met een 
sketch (zo heet het programma in Arduino), die je kunt ophalen.
Wees voorzichtig met je board. Vermijd kortsluiting. Geen metalen voorwerpen in contact brengen met
het plaatje. Hanteer het printplaatje door het aan de zijkanten te pakken. En als je wat verandert aan de
schakeling, haal dan de spanning van het board. Bijvoorbeeld door de USB-steker uit de laptop te 
halen.
Handig is de regelnummers te laten zien: Bestand / Voorkeuren. Vakje aanvinken.
Is het ESP8266-board aangesloten met de juiste Micro-USB-kabel? Knippert een LED-lampje op het 
board? Die LED is aangesloten op punt 16 van de processor.
Nu kun je dus beginnen.
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6. Sketch

Bij Arduino wordt het programma een Sketch genoemd. De programmeertaal is C++.
Haal onder Bestand / Voorbeelden / Basics / Blink op. Dit korte programma is heel interessant
om je installatie te testen.
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 16: 
const int LEDlamp = 16;
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 
gaat 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.
Het derde deel is het programma. De ESP8266 weet nu welke aansluitingen meedoen en hoe. 
Dus kan de processor 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.
Bekijk de sketch onder loop nauwkeuriger. Begrijp je wat er gebeurt? 
Aansluitpunt 16 wordt HIGH geschakeld. De LED gaat aan. Daarna wordt er bij delay(500); 
500 millisec gewacht. Daarna wordt punt 16 LOW gemaakt. De LED gaat uit. Ook weer 
gedurende 500 ms: delay(500); .
En dan wordt er naar boven gesprongen en begint dit opnieuw: de loop doet dat. Enz, enz, 
enz. Test nu zelf of dit klopt. Verander in de sketch de vertragingen, bijvoorbeeld in 100 en 
700. De nieuwe sketch laden in de processor door op de pijl naar rechts te klikken (bovenin 
scherm IDE). Wat doet de LED? Probeer meer mogelijkheden.
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7. Motortest

De volgende test betreft de aandrijvingen links en rechts. We werken met Gearmotors. De 
gear is de vertragingskast, die het hoge toerental verlaagt en tegelijkertijd het geleverde 
koppel verhoogt. Er zijn verschillende versies. Wij kozen voor een toerental van 30 omw/min.
Over de aansluitingen van de motors moet van te voren ter beveiliging van de gevoelige 
elektronica tegen vonkjes in de motor een keramische condensator van 100 nF worden 
gesoldeerd. Ook de aansluitdraden bevestigen voor de motors worden geïnstalleerd. De 
motors worden in de zijkant van het frame geschoven. Ze worden aangesloten op de motor 
drive (H-brug) op de punten A+ en A- voor de linker motor en B+ en B- voor de rechter 
motor.
De vier andere aansluitingen betreffen twee keer GND, massa, aan te sluiten op de min van de
batterij en VM voor de motorspanning en VIN, waarvan  de 3,3 V elektronica-spanning wordt
gemaakt. Beide laatsten kunnen worden aangesloten op de voedingsspanning van de batterij.
De aansluitingen van de processor naar de motordrive gebeuren intern, zodanig als 
aangegeven in de sketch hieronder. Voor elke motor worden de Draairichting en de Snelheid 
geprogrammeerd.
In de sketch hieronder is tevens te zien welke aansluitingen voor de sensors zijn gereserveerd.
Dat is handig om dat van te voren uit te zoeken. Kom je later niet voor verrassingen te staan.
Omdat voor de test beide motors alleen maar vooruit rijden is de draairichting van de motors 
buiten de loop opgenomen. Mocht de draairichting de verkeerde kant op zijn, dan kun je 
ofwel de draadjes op de Motor Drive omkeren, ofwel, softwarematig, voor de bedoelde motor 
HIGH veranderen in LOW in de volgende regels:

  digitalWrite(0, HIGH);
 digitalWrite(2, HIGH);

Je kunt de sketch selecteren, kopiëren en plakken in de Arduino-IDE.
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.

//***************** Motor Shield ******************************************
//
//static const uint8_t D0   = 16;    // Led Op de Print - Vrij als I/0 te gebruiken
//static const uint8_t D1   = 5;     // Motor Uitvoer Snelheid       A 
//static const uint8_t D2   = 4;     // Motor Uitvoer Snelheid       B 
//static const uint8_t D3   = 0;     // Motor Uitvoer Voor/Achter    A+
//static const uint8_t D4   = 2;     // Motor Uitvoer Voor/Achter    B+
//static const uint8_t D5   = 14;    // Ping Sensor 1 Trigger
//static const uint8_t D6   = 12;    // Ping Sensor 1 Echo 
//static const uint8_t D7   = 13;    // Ping Sensor 2 Trigger 
//static const uint8_t D8   = 15;    // Ping Sensor 2 Echo
//static const uint8_t D9   = 3;
//static const uint8_t D10  = 1;

#define TRIGGER_PIN_L 14
#define ECHO_PIN_L    12
#define TRIGGER_PIN_R 13
#define ECHO_PIN_R    15

void setup() { 
  pinMode(D1, OUTPUT); 
  pinMode(D2, OUTPUT); 
  pinMode(D3, OUTPUT); 
  pinMode(D4, OUTPUT); 
  pinMode(D5, OUTPUT); 
  pinMode(D6, INPUT); 
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  pinMode(D7, OUTPUT); 
  pinMode(D8, INPUT); 
  digitalWrite(0, HIGH);         // Motor Richting instellen.
  digitalWrite(2, HIGH);         // Blijft ongewijzigd tijdens deze test.
 }

void loop() { 
  for (int i=0; i<=1023 ; i++)   // Snelheid motor van laag naar hoog
    {
      analogWrite(4, i);
      analogWrite(5, i);
      delay (1);
    }
 for (int i=1023; i>=0 ; i--)    // Snelheid motor van hoog naar laag
    {
     analogWrite(4, i);
      analogWrite(5, i);
     delay (1);
    }
}

Begrijp je de code in de loop? Dan weet je wat je kunt verwachten.
Je kunt de acties van je robot stoppen door de schakelaar uit te zetten.

8. De Sensor programmeren

De Pingsensors verlangen een voedingsspanning van 5 V. Ook de signalen van de trigger en 
de echo zijn op basis van 5 V. Onze processor werkt op 3,3 V en kan niet tegen de 5V. 
Daarvoor hebben we de Convertor en de Logic Level modules. De convertor maakt van de 
batterijspanning de benodigde 5 V. De Logic Level module past de signaalniveaus aan. Ze 
worden als volgt aangesloten.
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Let op dat van de logis level comvertor beide aanslluitingen GND zijn aangesloten.
In de tekening zijn de twee druktoetsen naast de USB-poort gekleurd aangegeven. De groene 
knop is de RESET. Die kan helpen ingeval er iets anders gaat dan verwacht. De rode knop 
dient voor de FLASH. Dat wil zeggen dat alles wordt gewist en in de oorspronkelijke status 
wordt gebracht. Op het bordje zijn ze niet zo gekleurd. Let op: Flash niet per ongeluk 
indrukken.
Voor onze eerste robot gebruiken we een Ultrasoon sensor, de 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 (340 m/s, of 58 us/cm, 
microsec/cm) 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. Ik vind de uitleg 
hiervan in het Engels lang en ingewikkeld.
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 voor links, L en rechts, R.
Eerste  deel van de sketch:

#define TRIGGER_PIN_L 14    // Zie boven bij de motortest.
#define ECHO_PIN_L    12
#define TRIGGER_PIN_R 13
#define ECHO_PIN_R    15 
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Verbind dus al deze poorten met de juiste aansluitingen van de sensors. Gebruik verschillende 
kleurtjes draad om de aansluitingen uit elkaar te kunnen houden. Sluit ook de 5 V en de GND 
aan. Maar: gebruik zwart voor de massa, aarde, GND en rood voor de VCC, de 5 volt.

long tijdsduur1, cm1;
int ping1cm;
int cm;
long microseconds;        // we zien ze verderop in de loop.

void setup() {
Serial.begin(9600);       // Zet de Arduino monitor aan.
PinMode(14, OUTPUT);
pinMode(12, INPUT); 
}

void loop(){
  digitalWrite(14, LOW);  // ook dit is om de sensor even'schoon'te maken,
  delayMicroseconds(2);   // gedurende 2 microseconden.
  digitalWrite(14, HIGH); // Hier sturen we het ultrasoon signaal ,
  delayMicroseconds(5);   // gedurende 5 microseconden.
  digitalWrite(14, LOW); 
  tijdsduur1 = pulseIn(12,HIGH); // Meten hoelang het toontje onderweg is.
  cm1 = (tijdsduur1 / 58);       // en rekenen die tijdsduur om in cm.

Om te controleren of het goed werkt kun je de seriële monitor inschakelen. De seriële monitor
kun je vinden rechts op de werkbalk van de IDE.
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.

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 te 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.
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.
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9. Totaalplaatje

We hebben al veel bereikt. De Robot is goed in elkaar gezet en alle delen werken naar 
verwachting. De programma’s voor de delen tonen dat aan. Nu moeten we nog een 
totaalprogramma maken.
Om het overzicht te bewaren maken we verschillende functies, blokjes programma, die we 
apart behandelen. De volgende functies gaan we maken:

– void setup() {
.
.
} // Tussen de { en} komt de code, die een keer wordt verwerkt. 

– void loop(){
.
.
}  // Het hoofddeel van de code, dat telkens opnieuw doorlopen wordt.

Om de code binnen de loop beperkt, dus overzichtelijk te houden scheiden we een aantal 
verschillende functies. Hiermee bereiken we ook een aantal hapklare brokken in plaats van 
een lage codelijst.

meetLinks() {
}  // de linkse pingdetector laten meten
.
.
}
meetRechts(){
.
.
}

analyseer()  {
}  // uit de metingen moeten de gewenste snelheid van de motors worden getrokken.

rijden()  {
}
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Zo wordt het dan:

void loop() {
meetLinks();
meetRechts();
analyseer();
rijden();
}

Zoals bekend springt het programma terug naar de plek waar het vandaan kwam. Dus 
achtereenvolgens worden de genoemde functies gepasseerd. En na rijden wordt opnieuw 
begonnen met meetLinks
Voor meetLinks en meetRechts kan de code  uit bladzijde 9 worden gekopieerd en zonodig 
aangepast voor de juiste aansluitingen.
Voor rijden bladzijde 8.

10. Analyse meetgegevens

int analyseer(){ 
.
. 
  }                                         //Zo heet de functie.
 

Tussen de accolades weer het eigenlijke werk.
Voor analyseer zou het volgende kunnen worden bedacht.
Als de gemeten afstanden door beide sensors groter zijn dan 12 cm, dan kan naar maximale 
snelheid worden opgetrokken:

if ((cmLinks > 12) && (cmRechts > 12)){
digitalWrite(0, HIGH);  // beide motors vooruit.
digitalWrite(2, HIGH);
snelheidLinks = constrain((snelheidLinks + 10),30,1023);  
snelheidRechts = constrain((snelheidRechts + 10),30,1023); 

Als er links geen en rechts op 8 cm een obstakel bevindt, dan willen we die vermijden door 
het rechterwiel sneller te laten draaien dan het linker. De robot buigt dan weg van het 
obstakel.

else if ((cmLinks > 12) && (cmRechts =<8)){
digitalWrite(0, HIGH);  // beide motors vooruit.
digitalWrite(2, HIGH);
snelheidLinks = constrain((snelheidLinks - 5),30,1023);  
digitalWrite(0,HIGH);
snelheidRechts = constrain((snelheidRechts + 10),30,1023); 
digitalWrite(2,HIGH);

Voor een obstakel op 8 cm links geldt hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Zelf aanpassen.
Maar er kan meer:
Als er  aan een van beide kanten dichtbij een obstakel wordt gemeten, dan moet er steviger 
worden ingegrepen. Verminder de snelheid van de bewuste motor dan met grotere stappen.
En als er aan beide kanten een obstakel wordt gemeten op korte afstand: laat dan de robot 
even recht achteruit rijden, een draai maken en dan opnieuw proberen door de loop vanaf het 
begin weer te laten werken:
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else if ((cmLinks <4) && (cmRechts < 4)){
fftrug();
draaien();
}

En weer de twee functies

int fftrug(){
 digitalWrite(0, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);  // beide motors achteruit
snelheidLinks = 150;
snelheid Rechts = 150;
}

draaien(){
digitalWrite(0, HIGH);   // beide motors vooruit.
digitalWrite(2, HIGH);
Snelheid Links = 0;
delay(300);              // draaien door de linkermotor gedurende 300 msec stil te zetten.
rijden();
}

Op deze manier programmeer je in hapklare brokken. De getallen kunnen worden veranderd 
naar behoefte.
 
Tenslotte de functie rijden:

void rijden(){
analogWrite(5,snelheidLinks); // voor linkerwiel
analogWrite(4,snelheidRechts);
}

Aangenomen wordt dat de draairichtingen van de linker en rechter motor zo goed zijn. Anders
moeten HIGH en LOW worden omgeruild. Ook kun je uiteraard de draadjes van de motor 
omwisselen.

In de totaalschets hierna is ook de in de IDE ingebouwde Monitor geprogrammeerd. Die 
werkt goed wanneer de USB-kabel naar de laptop alsook de voeding van de batterij (witte 
power knopje) is ingeschakeld.
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11. Complete sketch

//***************** Complete sketch  WARBA BOT besturing OBJECT ONTWIJKEN 
******************************************
//
//static const uint8_t D0   = 16;    // Led Op de Print - Vrij als I/0 te gebruiken
//static const uint8_t D1   = 5;     // Motor Uitvoer Snelheid       A
//static const uint8_t D2   = 4;     // Motor Uitvoer Snelheid       B
//static const uint8_t D3   = 0;     // Motor Uitvoer Voor/Achter    A+
//static const uint8_t D4   = 2;     // Motor Uitvoer Voor/Achter    B+
//static const uint8_t D5   = 14;    // Ping Sensor 1 Trigger
//static const uint8_t D6   = 12;    // Ping Sensor 1 Echo
//static const uint8_t D7   = 13;    // Ping Sensor 2 Trigger
//static const uint8_t D8   = 15;    // Ping Sensor 2 Echo
//static const uint8_t D9   = 3;
//static const uint8_t D10  = 1;

//definieert  constanten
#define TRIGGER_PIN_L 14
#define ECHO_PIN_L    12
#define TRIGGER_PIN_R 13
#define ECHO_PIN_R    15
#define maximale_snelheid 1023
#define minimale_snelheid 50
#define achteruit_tijdsduur 500
#define achteruit_snelheid  500

// Motor Shield NodeMCU DevKit  GPIO  Purpose
//D1 PWMA (Motor A) D1  5 Speed
//D3 DIRA (Motor A) D3  0 Direction
//D2 PWMA (Motor B) D2  4 Speed
//D4 DIRB (Motor B) D4  2 Direction =LED

// motor A
#define DIRA 0              // draairichting
#define PWMA 5              // snelheid
//motor B
#define DIRB 2
#define PWMB 4

#define  US_ROUNDTRIP_CM 58 // tijdsduur voor pinger
#define  DELTA_SNELHEID  50 // snelheidsverhoging/-verlaging bij obstakels

// definieer globale variabelen
long tijdsduur;
long cmLinks;
long cmRechts;
int snelheidLinks;
int snelheidRechts;

int rij_situatie = 0;       // 1=vrije baan 2=rechts obstakel  3=links obstakel 4=botsing
int motor_fudge = -1;       // waarde om de wielen op gelijke snelheid te laten draaien
unsigned long StartTime;
long microseconds;          // we zien ze verderop in de loop.

void setup()
{
  Serial.begin(115200);     // Zet de seriele Arduino monitor aan.
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  //uitgangspinnen zetten, gebruik arduino-pinnummering!!1
  pinMode(TRIGGER_PIN_L, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN_L,     INPUT);

  pinMode(TRIGGER_PIN_R, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN_R,     INPUT);

  pinMode(PWMA, OUTPUT);
  pinMode(PWMB, OUTPUT);
  pinMode(DIRA, OUTPUT);
  pinMode(DIRB, OUTPUT);

  StartTime = millis();
}

void loop()
{
  meetLinks();
  meetRechts();
  analyseer();
  report();
}
// allerhande functies.....
void meetLinks(void)
{
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_L, LOW);  // ook dit is om de sensor even'schoon'te maken,
  delayMicroseconds(2);   // gedurende 2 microseconden.
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_L, HIGH); // Hier sturen we het ultrasoon signaal ,
  delayMicroseconds(5);   // gedurende 5 microseconden.
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_L, LOW);
  tijdsduur = pulseIn(ECHO_PIN_L, HIGH); // Meten hoelang het toontje onderweg is.
  cmLinks = (tijdsduur / US_ROUNDTRIP_CM);   // en reken die tijdsduur om in cm.
}
void meetRechts(void)
{
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_R, LOW);  // ook dit is om de sensor even'schoon'te maken,
  delayMicroseconds(2);   // gedurende 2 microseconden.
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_R, HIGH); // Hier sturen we het ultrasoon signaal ,
  delayMicroseconds(5);   // gedurende 5 microseconden.
  digitalWrite(TRIGGER_PIN_R, LOW);
  tijdsduur = pulseIn(ECHO_PIN_R, HIGH); // Meten hoelang het toontje onderweg is.
  cmRechts = (tijdsduur / US_ROUNDTRIP_CM);  // en reken die tijdsduur om in cm.
}
void analyseer(void)//analyse en motor sturing
{
  if ((cmLinks > 12) && (cmRechts > 12))// vrije baan
  {
    snelheidLinks  = constrain((snelheidLinks  + DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    snelheidRechts = constrain((snelheidRechts + DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    twowd_motor_drive(snelheidRechts, snelheidLinks);
    rij_situatie = 1;
  }
  else if ((cmLinks > 12) && (cmRechts  < 12))
  { // als rechts een obstakel dichterbij is, dan naar links afbuigen.
    snelheidLinks =  constrain((snelheidLinks  - DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    snelheidRechts = constrain((snelheidRechts + DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    twowd_motor_drive(snelheidRechts, snelheidLinks);
    rij_situatie = 2;
  }
  else if ((cmLinks  < 12) && (cmRechts > 12))
  { // als links een obstakel dichterbij is, dan naar rechts afbuigen.
    snelheidLinks  = constrain((snelheidLinks  +DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    snelheidRechts = constrain((snelheidRechts - DELTA_SNELHEID), minimale_snelheid, maximale_snelheid);
    twowd_motor_drive(snelheidRechts, snelheidLinks);
    rij_situatie = 3;
  }
  else if ((cmLinks < 4) && (cmRechts < 4))
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  { // huh  botsing??? rij een beetje achteruit en dan draai wat.
    snelheidLinks  = -achteruit_snelheid;
    snelheidRechts = -achteruit_snelheid;
    twowd_motor_drive(snelheidRechts, snelheidLinks);
    delay(achteruit_tijdsduur);
    snelheidLinks  = 0;
    snelheidRechts = achteruit_snelheid;
    twowd_motor_drive(snelheidRechts, snelheidLinks);
    delay(achteruit_tijdsduur);
    rij_situatie = 4;
  }
}

void twowd_motor_drive(int leftx, int rightx)// besturing voor twee motoren
{
  if (leftx < 0)
  {
    move(0, abs(leftx), 1);
  }
  else if (leftx >= 0)
  {
    move(0, (leftx), 0);
  }

  if (rightx < 0)
  {
    move(1, abs(rightx), 1);
  }
  else if (rightx >= 0)
  {
    move(1, rightx, 0);
  }
}

void move(int motor, int speed, int direction)// H-brug aansturing
{
  // special for nodemcu L298 double H-bridge
  //Move specific motor at speed and direction
  //motor: 0 for B, 1 for A
  //speed: 0 is off, and 1023 is full speed....
  //direction: 0 clockwise, 1 counter-clockwise

  if (motor == 1)
  {
    if (direction == 1)
    {
      digitalWrite(DIRA, LOW);
    }
    else
    {
      digitalWrite(DIRA, HIGH);
    }
    if (speed == 0)
    {
      analogWrite(PWMA, speed); //no fuzz factor
    }
    else
    {
      analogWrite(PWMA, speed + motor_fudge);
    }
  }
  else
  {
    if (direction == 1)
    {
      digitalWrite(DIRB, LOW);
    }
    else
    {
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      digitalWrite(DIRB, HIGH);
    }
    analogWrite(PWMB, speed);
  }
}

// rapporteer de waardes
void report(void)
{
  unsigned long CurrentTime = millis();
  unsigned long ElapsedTime = CurrentTime - StartTime;
  StartTime = millis();
  Serial.print("actuele waardes: verlopen tijd  afstand rechts  afstand links  motor snelheid rechts  motor 
snelheid links  rij modus");
  Serial.println("");
  Serial.print("                    ");
  Serial.print(ElapsedTime);
  Serial.print("             ");
  Serial.print(cmRechts);
  Serial.print("               ");
  Serial.print(cmLinks);
  Serial.print("               ");
  Serial.print( snelheidRechts);
  Serial.print("                   ");
  Serial.print(snelheidLinks);
  Serial.print("                ");
  Serial.print(rij_situatie);
  Serial.print(" :  ");
  if (rij_situatie == 1) {
    Serial.print("vrije baan");
  }
  else  if (rij_situatie == 2) {
    Serial.print("obstakel rechts");
  }
  else  if (rij_situatie == 3) {
    Serial.print("obstakel links");
  }
  else  if (rij_situatie == 4) {
    Serial.print("bijna botsing");
  }
  Serial.println("");
}
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12. Verdere mogelijkheden

De gebouwde robot vertoont obstakelmijdend gedrag: obstakels worden vermeden. De 
hardware van de robot is ook geschikt om er vrij eenvoudig een lijnvolger van te maken. 
Alleen de optisch sensors moeten worden aangeschaft en geïnstalleerd en geprogrammeerd. 
Een nieuwe uitdaging!
De ESP8266 heeft WiFi aan boord. Bedenk wat daarmee weer mogelijk is. Afstandsbesturing 
met je Smartphone?

13. Studiemateriaal

Kijk regelmatig op de site van Robotics-CCFZ voor een nieuwe versie van deze Handleiding. 
Deze versie is zorgvuldig geredigeerd, maar kan best verbeteringen gebruiken. Opmerkingen 
worden op prijs gesteld en zorgvuldig overwogen.

Veel informatie over de IDE van Arduino, over nuttige hulpmiddelen en gereedschappen en 
het programmeren vind je in Arduino voor Dummies.

Maar er is veel meer op Internet te vinden. Speciaal voor de gebruikte processor ESP8266 is 
hieronder een overzicht opgenomen. Een aantal ervan is voor gevorderden, maar ook voor 
beginners is er veel bruikbaars te vinden.

Hierbij een aantal ESP8266 links.
1-http://www.esp8266.com/
algemene esp site, erg goed
2-http://nodemcu.readthedocs.i <http://nodemcu.readthedocs.io>
nodemcu site
3-http://www.esp8266.com/viewt <http://www.esp8266.com/viewto>
esp explore site
download explorer:https://github.com/4r <https://github.com/4refr0nt/E>
4-mijn arduino boardmanager: https://redbearlab.github.io/a 
<https://redbearlab.github.io/>, http://arduino.esp8266.com/sta 
<http://arduino.esp8266.com/st>
paste in arduino ide: preferences: boardmanager package.
5-http://www.esp8266.com/wiki/ <http://www.esp8266.com/wiki/d>
esp wiki
6-https://github.com/nodemcu/n <https://github.com/nodemcu/no>
esp flasher utility
7-http://domoticx.com/esp8266- <http://domoticx.com/esp8266-w>

Er is ook een ESP Basic programmeertaal beschikbaar:
http://www.esp8266basic.com 
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https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family
http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,https://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/master/STM32/package_stm_index.json,https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json,https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotDuinoBoard/master/package_dfrobot_index.json,https://raw.githubusercontent.com/ExploreEmbedded/Explore-M3/master/package_ExploreM3_index.json
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,https://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/master/STM32/package_stm_index.json,https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json,https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotDuinoBoard/master/package_dfrobot_index.json,https://raw.githubusercontent.com/ExploreEmbedded/Explore-M3/master/package_ExploreM3_index.json
https://redbearlab.github.io/arduino/package_redbear_index.json
https://redbearlab.github.io/arduino/package_redbear_index.json
https://github.com/4refr0nt/ESPlorer
https://github.com/4refr0nt/ESPlorer
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=22&t=882
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=22&t=882
http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/
http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/
http://www.esp8266.com/


14. Technische informatie
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