
“Bouw een Robot”    
Project oktober 2019



Stap 1                 Downloaden van IDE

Om een programma te kunnen schrijven waarmee we b.v.  een robot via  een arduino board
kunnen  laten  besturen  hebben  we  een  IDE  (Integrated  Development  Environment)  in  het
Nederlands (Ontwikkelomgeving) nodig. Deze kunnen we via onderstaande link downloaden.

https://www.arduino.cc/en/main/software

Wanneer  we  iets  naar  beneden  scrollen  zien  we:  Download  the  Arduino  IDE.
Hier kiezen we voor "Windows Installer, for Windows XP and up"  ook hier iets naar beneden
scrollen en vervolgens  "JUST DOWNLOAD"  en bestand opslaan. Kan even duren (114MB)

Via  de  Verkenner  zien  we  nu  onder  Downloads  het  bestand,  arduino-1.8.10-windows.exe
staan,  wanneer we hierop klikken en via: Ja, I  Agree, Next, Install  en als laatste op Close te
klikken zal alles wat je nodig hebt om de Arduino Software (IDE), te kunnen gebruiken, inclusief
de drivers worden geïnstalleerd.

Wanneer we nu op het bureaublad op de arduino snelkoppeling klikken opend de arduino IDE
zich, en daarna bovenaan links op de tab Bestand klikken en dan op Voorkeuren, kunnen we b.v.
de lettergrootte aanpassen. Handig is ook om "Regelnummers weergeven" aan te vinken.         

We  zien  hier  ook  de  "Sketchbooklocatie"  aangegeven  welke  we  kunnen  aanpassen  in
…\Documents\Arduino sketch    Dit is de plaats waar onze programma's de "Sketch" worden
opgeslagen.          Ga terug door op OK te klikken.

Stap 2              Programma “Blink” controleren

a)   Nu  kunnen  we  een  programma  laden  door  op  de  tab  Bestand  te  klikken  en  dan  via
Voorbeelden, 01.Basics, Blink te klikken.  Door op het cirkeltje met de V (Verifiëer) onder de tab
Bestand te klikken controleren we het programma op fouten. Je ziet rechts onder een groen
balkje lopen. Geen foutmelding?   Dan is het tot zover in orde.
In Stap 3 gaan we het Arduino board aansluiten en het programma blink uploaden, waarmee we
een ledje op de Arduino moeten zien blinken.  Je kunt het programma sluiten door op het kruisje
rechtsboven te klikken.

 b)   In  de  map  ...\Documenten\Arduino  sketch   plaatsen  we  de  volgende  bestanden:
SMARS_test.ino,   SMARS_demo_1.ino,   SMARS_demo_3.ino         
Welke we via deze link kunnen downloaden.  

https://techniekclub.nl/?p=286  of  https://techniekclub.nl/?p=2414                                                                                

In Stap 5.  gaan we hiermee aan de slag.   Maar eerst de  Stappen 3 en 4.
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Stap 3  Programma “blink” uploaden

Open de Arduino IDE d.m.v. de snelkoppeling op het bureaublad.

Sluiten we nu alleen het Arduino board met de USB kabel aan op de computer kunnen we onder
de tab Hulpmiddelen aangeven met welk board we werken, in ons geval dus "Arduino/Genuino
Uno" tevens kunnen we de Poort aangeven waarop het Arduino board is aangesloten.

Welk nummer dit is kunnen we vinden door met de rechter muisknop op de Windows ‘Start’
knop te klikken (geheel links onder) en dan met links op Apparaatbeheer daarna op Poorten
(COM&LPT) te klikken.   Zie je hier staan USB-SERIAL CH340 (COMx) dan geeft de x aan op welk
poort  de Arduino is  aangesloten.  Zie je  dit  niet  staan dan moeten we eerst  de juiste driver
installeren. Download via deze link  https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html  het gezipte bestand
CH34x_ Install_Windows_v3_4.zip,  unzip de file en run  het EXE bestand,  hiermee wordt de
driver geïnstalleerd. Wanneer  we  nu  met  het  aangesloten  Arduino  board  kijken  bij
Apparaatbeheer, Poorten (COM&LPT) zullen we nu het poortnummer moeten zien waarop de
Arduno is aangesloten.

Nu  kunnen  we  een  programma  Uploaden  door  op  de  tab  Bestand  te  klikken  en  dan  via
Voorbeelden, 01.Basics, Blink te klikken.  Door op het cirkeltje met de V (Verifiëer) onder de tab
Bestand te klikken controleren we het programma op fouten.  Zijn er geen foutmeldingen dan
kunnen we verdergaan. Wanneer we nu op het cirkeltje met het pijltje (Upload) klikken wordt
het programma Blink naar de Arduino geschreven en zal als het goed is een ledje op het board
afwisselend gedurende 1 seconde aan en uit gaan knipperen. Als dit is gelukt dan gaan we door
met Stap 4.  Het programma kunnen we afsluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken en
de USB kabel mag los gemaakt worden.

Stap 4  Volgorde van de te monteren onderdelen

a)  De 2 motoren met de aansluitdraden naar boven en een holdingboard-9v, deze houdt de
motoren  op  zijn  plaats,  aan  de  voorkant in  het  chassis  klikken,  en  naar  beneden  drukken.
De  achterkant is  de kant waar je de Arduino inschuift met het grootste gat rechts achter!   

                        Zie foto 1.

 
Noteer de draadkleuren van de linker en rechter motor, zijn deze niet gekleurd merk ze dan met
een viltstift d.m.v. een of meerdere streepjes.   De batterijclip op de batterij klikken, daarna de
9V  batterij  en  de  schakelaar,  aan  de  rechter  achterkant,  en  het  tweede  holding-board-9v
inklikken. Deze houdt de schakelaar en de batterij op hun plaats. Het 8mm kogeltje in de
ball-wheel-2 houder klikken en deze aan de achterkant in het chassis schuiven.           Zie foto 2.
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b)   De  ultrasoonsensor  in  de  ultrasonic-2b-2v  houder  schuiven  en  daarna  het  afdekkapje
utrasonic-1, met de 3 strepen aan de  bovenkant, erop  klikken. Alvast 4 draden op de sensor
aansluiten. (Vcc-rood, Trig- geel, Echo-groen, en Gnd-zwart) Het  geheel  nu  op  de
voorkant van het chassis schuiven.                                                                                    Zie foto 3.

c)   De  voedingsdraden  naar  de  rechter  buitenkant  brengen  en  de  motor  draden  naar  de
achterzijde. Het Arduino UNO bordje vanaf de  achterkant over de draden heen in het chassis
schuiven daarna het motorshield op de UNO drukken, kan maar in 1 stand. De voedingsdraden
op de schroefklemmen van het motorshield aansluiten. (rood-M, zwart-GND)           Zie foto 4.

d)   Motor  draden  aansluiten  op  schroefklemmen,  linker  motor  op  M1  en  rechter  op  M2.
(middelste klem blijft vrij)                                                                                         Zie foto 5.
Later controleren we op de juiste draairichting in Stap 5.

e)  3 draden op de IR-sensor aansluiten. (GND-zwart, +-rd, out-wit) Nu de sensor in
de ir-sensor-b houder schuiven en het afdekkapje ir-sensor-a hier op schuiven. En het geheel aan
de rechterkant, zodat de USB aansluiting vrij blijft, in de ball-wheel-2 houder klikken.    Zie foto 6.

f)  De andere kant van de 3 draden aansluiten op het motorshield. (rood-+5, zwart-Gnd,wit-A0)
De 4 draden van de ultrasoonsensor op   (rood-+5, zwart-Gnd, geel-A4, groen-A5)   aansluiten.

                                                                                                                                             Zie foto 6.

g)  Tot slot de wielen op de motorasjes schuiven, let op de platte kantjes, en klaar.         Zie foto 7.

 holding-board-9v ball-wheel-2 chassis

ultrasonic-2b-2v ultrasonic-1

ir-sensor-b ir-sensor-a
    schakhouder

Stap 5 Draairichting motoren 

We zullen nu eerst de goede draairichting van de motoren gaan instellen. Open nu in de Arduino
IDE via de tab  Bestand,  Open,  SMARS_test.ino antwoord met OK.        Kijk e.v.t. via deze link

 https://techniekclub.nl/?p=286  of  https://techniekclub.nl/?p=2414

Wanneer we het nu Verifiëeren zullen we  Oeps!,  waarschijnklijk een foutmelding krijgen n.l.
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AFMotor.h:  No such file or directory. Dit  betekent  dat  de  library  of  in  het  nederlands  de
bibliotheek AFMotor niet aanwezig is.        (In de eerste regel van het programma wordt hier naar
verwezen)  Dit kunnen we makkelijk oplossen door op de tab Hulpmiddelen te klikken en dan op
Bibliotheken beheren. Vervolgens typen we in het lege vak bovenin:
Adafruit Motor Shield library v1  in.    En dan aan de rechterkant op Installeren klikken.
Door de voorgaande stappen te herhalen kunnen we nu zien dat de library is “Installed”.

Wanneer  we  nu  het  programma  Verifiëeren  zullen  we  zien  dat  het  nu  in  orde  is  ,  geen
foutmelding meer. We kunnen het nu dus gaan Uploaden, is dit gebeurd dan zou de linkermotor
nu vooruit moeten gaan draaien. Draait hij nu achteruit dan moeten we de draden op de M1
aansluiting van het motorshield omdraaien. Gaat het nu wel goed?

Kijken we in het programma naar de regels 18 t/m 37 dan zien we dat al deze regels beginnen
met een dubbele backslash, wat inhoud dat deze niet met het uploaden worden meegenomen.
Waardoor  als  enige  regel  17 n.l.  de  linkermotor  (1)  voouit  laten  draaien  wordt  uitgevoerd.
Wanneer we nu backslashes op regel 17 plaatsen en op regel 18 weghalen en we uploden het
programma opnieuw dan  zou  nu  de  rechtermotor  (2)  vooruit  moeten  gaan  draaien.  Goed?
Anders de draden op de M2 aansluiting van het motorshield omdraaien.

We  zullen  nu  de  robot  afwisselend  even  vooruit  en  daarna  even  acheruit  laten  rijden.
Hiertoe zorgen we dat op de regels 17, 18, 19 en 23, 24, 25 geen backslashes staan. Op de regels
19 en 25 zien we staan delay (1500)  wat betekent een vertraging van 1500 miliseconde ofwel
1,5 sec. Waardoor de robot eerst 1,5 sec vooruit rijdt en daarna 1,5 sec achteruit en daarna weer
vooruit enz. dit kan net zolang doorgaan tot de batterij leeg is. We kunnen deze tijden zelf korter
of langer maken.                

Beter  is  het  om tussen het omschakelen van de draairichtingen een kleine pauze (delay)  te
plaatsen dit is ter voorkoming van mechanische schade.       Dit kunnen we doen door op de
regels 20, 21, 22 en 26, 27, 28 de backslashes weg te halen. We zorgen hiermee dat gedurende
500 milliseconde (0,5 sec) de motor wordt uitgeschakeld (release) voordat hij de andere kant op
gaat draaien.   Dus regels zonder backslashes worden uitgevoerd en regels met backslashes niet.
Je kunt de robot ook links- of rechtsom laten rijden of een combinatie van voor- en achteruit en
links- en rechtsom laten rijden.

We willen nu dat de robot recht vooruit gaat rijden, alle regels behalve 17 en 18 in de loop
hebben backslashes. Het zou mooi zijn wanneer de robot keurig rechtdoor rijdt, maar eerder
zal hij wel met een boog naar links of rechts afwijken. Buigt hij naar links dan betekent dit dat de
rechter motor t.o.v. de linker te snel draait.           We kunnen nu op regel 13 (de rechter motor)
de daar ingestelde snelheid verlagen door de waarde welke tussen haakjes staat te verlagen. Zou
de  robot  naar  rechts  afwijken  dan  verlagen  we op  regel  12 (de  linker  motor)  de  snelheid.
We blijven dit net zolang proberen tot de robot zo recht mogelijk vooruit rijdt.
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Stap 6 Programma “SMARS demo3”

Open met de snelkoppeling op het bureaublad de Arduino IDE via Bestand,  Open,
SMARS_demo3.ino antwoord met OK.
Met dit programma kan de robot een obstakel detecteren en daarna proberen te ontwijken.
Enige uitleg van het programma is nu op zijn plaats, let op de accolades {}, die worden gebruikt
om regels code te groeperen. Deze zijn vooral handig als je een naam wilt geven aan een groep
instructies. Je ziet dat hier twee blokken code op deze manier gedefinieerd zijn. Voor elk
blok staat een vreemde opdracht:     Void setup()       Deze blokken worden functies genoemd.
De Arduino verwacht dat er twee functies bestaan, een met de naam  setup() en een met de
naam loop().

In setup() plaats je alle code waarvan je wilt dat hij aan het begin van je programma uitgevoerd
wordt en loop() bevat de kern van je programma, die keer op keer wordt uitgevoerd, het is een
zogenaamde lus.

Tekst die met // begint wordt door de Arduino genegeerd. Deze regels zijn commentaar, notities
die je in het programma voor jezelf zet, of voor anderen, zodat zij de code kunnen begrijpen.
De code stap voor stap:
#include <AFMotor.h> library  voor  de  motor  aansturing,  wordt  in  de  sketch
opgenomen,  deze  zal  de  Arduino  instrueren  hoe  te  communiceren  met  het  motorshield.
Elke volgende instructie wordt afgesloten met een puntkomma.
AF_DCMotor motorL(1); definieer  motorL  aan  kanaal  M1  op  het  motorshield.
int distancecm = 0;        int  betekent dat distancecm een geheel getal is waarvan de waarde is
ingesteld op 0.
const int trigPin = 18; const int  betekent dat trig Pin een geheel getal is dat niet kan worden
gewijzigd (het is een constante),  waarvan de waarde is ingesteld op 18.
We gebruiken dit om aan te geven dat de trigPin is  aangesloten op pin 18 van de Arduino.
const int echoPin = 19; zie voorgaande maar de echoPin is aangesloten op pin 19.
long duration; long  dit type is twee keer zo groot als een  int en kan getallen opslaan
van -2.147.483.648 tot 2.147.483.647  tegenover -32.768 tot 32.767 bij een int.
int distance;  duration en distance zijn variabelen.
void setup() { deze regel vertelt de Arduino dat het volgende codeblok setup()
genoemd moet worden, met de openingsaccolade { begint er een codeblok.
pinMode(trigPin, OUTPUT); dit  vertelt  de  Arduino  hoe  een  bepaalde  pin  geconfigureerd
moet worden,  digitale pinnen kunnen zowel  voor INPUT als  voor OUTPUT gebruikt  worden.
pinMode(echoPin,INPUT);
Serial.begin(9600); open de seriële poort om gegevens terug naar de computer te sturen
met een snelheid van 9600 bits per seconde.
motorL.setSpeed(200); geef motorL in dit geval een snelheid van 200, je kunt hier de
waarden invullen welke we in  Stap 5. met het programma SMARS_test.ino hebben gevonden.
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 motorL.run(FORWARD); laat motorL voorwaarts draaien.
} afsluitende accolade geeft het einde van de functie setup().

void loop() { hier wordt het gedrag van het aangesloten apparaat (robot) bepaald. Het wordt
steeds herhaald, tot je de Arduino uitschakelt.

Delay(200); wacht 200 milliseconde.

distancecm = mdistance(); de  variabele  distancecm  wordt  in  mdistance()  berekent.
if (distance <= 20) { hiermee kun je beslissingen mee nemen. Na het kernwoord  if  moet je
een vraag tussen haakjes schrijven, en als het antwoord of resultaat, waar is, wordt het eerste
codeblok uitgevoerd, en anders wordt het codeblok na else uitgevoerd.
motorL.run(RELEASE); laat motorL stoppen.
} afsluitende accolade geeft het einde van het if blok aan.
else { is (distance <= 20) onwaar dan wordt het codeblok na else uitgevoerd.
motorL.run(FORWARD); de robot rijdt vooruit.

} afsluitende accolade geeft het einde van het else blok aan.
} afsluitende accolade geeft het einde van de functie loop().

int mdistance() berekening van de afstand.
digitalWrite(trigPin, LOW);    geef van te voren een korte LOW puls van 2 microseconds om zeker
te zijn van een ‘schone’ HIGH puls.
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(trigPin, HIGH);
DelayMicroseconds(10); de sensor wordt getriggerd door een HIGH puls van 10 of meer
microseconds.
digitalWrite(trigPin, LOW); maak de trigPin weer LOW. Waarna er 8 ultrasoon geluidpulsen
(van 40.000Hz) worden uitgezonden.

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); waarna de echoPin HIGH wordt net zo lang tot het eind
van de terug komende echo ontvangen wordt.  PulsIn meet de duur van een puls welke op de
echo Pin binnenkomt.
distance = duration * 0.034 / 2; bereken de afstand in cm.
de geluidsnelheid is 343m/s = 0,0343cm/µs, afstand = tijdsduur*0,0343/2.
je moet door 2 delen omdat de gemeten tijdsduur die van heen en terug is.
 Serial.print("Distance:   "); in  de monitor  kun je  de gemeten afstand aflezen.  De seriële
monitor open je door bovenaan rechts in de Arduino IDE op het ‘loep’ symbooltje te klikken.
 Serial.println(distance);  
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Stap 7 Programma “SMARS demo1” 

Probeer nu het programma SMARS_demo1.ino  te laden. Deze  sketch  laat  de  robot
binnen  een  afgebakende  ruimte  rijden,  deze  kan  met  zwarte  isolatietape  worden  gemaakt.
We zien hier een aantal termen welke we al in het programma SMARS_demo3.ino  tegen zijn
gekomen.

Nieuw is:
int lineNumber; hier wordt de waarde welke de IR-sensor meet in opgeslagen.
lineNumber = analogRead(A0);    hier is A0 de pin waarop het IR signaal binnenkomt.
while (lineNumber < 800) herhaal  het  volgende  stuk  programma  net  zo  lang  tot  de
IR-sensor een zwarte lijn tegenkomt. Een witte ondergrond geeft een waarde van 6-7 en een
zwarte een waarde van meer dan 800 (1000-1020). Zolang de sensor een witte ondergrond
ziet blijft de robot dus rechtuit rijden. Passeert de robot een zwarte lijn dan komt de gemeten
waarde boven de 800 en springt het programma uit de while lus. De  robot  zal  nu  een
stukje achteruit rijden, dan iets linksom draaien en vervolgens weer vooruit rijden tot hij weer
een zwarte lijn tegen komt en alles weer opnieuw wordt doorlopen.

Wanner de robot via  de USB kabel  op de computer  is  aangesloten kunnen we wanneer we
afwisselend een wit en zwart papiertje onder de IR-sensor houden in de monitor via (het loep
symbooltje) de gemeten waarde lezen.

Veel plezier en succes met het bouwen en programmeren van de robot.

Etten-Leur september 2019 

L.Fortuijn
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