Porteføljeopgave 2: Selvstyret bil
Dette dokument redegør for arbejdet med at designe og fremstille et køretøj, der kan gennemføre en
forhindringsbane som foreskrevet i Portefølje 2 i faget Hardware og Robotteknologi ved Det Tekniske
Fakultet på Syddansk Universitet i foråret 2016. Arbejdet er udført af Sebastian Kier Andersen og Sofie
Ingeman Behrens.

Beskrivelse af opgaven
Porteføljeopgaven bestod i at fremstille en selvstyret robotbil, der kunne navigere gennem en
forhindringsbane bestående af først en sort linje og herefter et helt blankt stykke med en mur, som bilen
skulle køre udenom. Bilen skulle bygges i Lego og styres med to DC-motorer, der igen skulle styres af en
Arduino Uno efter input fra både to lyssensorer samt sensorer efter eget valg til navigation rundt om
væggen. Bilen skulle være i stand til at gennemføre banen inden for 3 minutter i en konkurrence mellem de
studerende på holdet.

Detaljer om den færdige robot
Robottens navn: Bat Cop
Konkurrencetid: 180,00 sekunder (gennemførte ikke)

Fremstillingen af robotten
Arbejdet med at designe og fremstille robotten kan opdeles i tre dele: Undersøgelser og efterfølgende valg
af forskellige sensorer til de forskellige typer navigation; konstruktion af robottens "krop" ved brug af LEGO;
og programmering af Arduinoen til at styring af robotten.

Hardware
Vi fik udleveret to specifikke hardwaredele: to LEGO DC-motorer og to lyssensorer af typen QRE1113.
Andet hardware var efter eget valg, herunder sensorer til at finde og navigere uden om væggen. Vi valgte
at benytte to ultralydssensorer, HC-SR04, og en simpel taktil knap. Sidstnævnte skulle bruges til at tænde
og slukke robotten samt genstarte den.

Hardwarens forhold til Arduinoen er illustreret i ovenstående blokdiagram. Diagrammet viser, at skal
tændes, skifte retning, skifte hastighed og slukke igen efter input tre forskellige steder fra.
Det meste af hardwaren kunne uden videre forbindes direkte til Arduinoens porte: motorerne i de særlige
porte på Arduino Motor Shieldet, sensorernes output til analoge pins og ultralydssensornes input til digitale
pins. Knappen krævede dog en forbindelse til både Arduino såvel som jord med en modstand forbundet,
for at undgå, at knappen svæver (se diagram i nederste højre hjørne). Der var af denne årsag ikke de store
overvejelser mht. dimensionering – enhver modstand på 1-10 kΩ
kan benyttes her.
Den sidste nødvendige hardwareovervejelse gjaldt strømforsyning,
idet Arduinoen ikke kan trække nok strøm fra en computer til at
køre de to motorer, og så giver det logistisk ikke mening at
forbinde en bil til et forholdsvist stationært objekt. Det var derfor
nødvendigt at tilslutte 8 9V-batterier forbundet i serie.

Lego
Med hardwaren på plads kunne arbejdet med selve bilen begynde.
De generelle overvejelser for dette område drejede sig primært af

hjulene og den tilhørende gearing, men det er dog også nødvendigt at finde fornuftig placering af selve
Arduinoen, batterierne og de udleverede såvel som valgte sensorer og andre komponenter.
I stedet for at bruge almindelige hjul, valgte vi i første omgang at forsøge os med larvefødder grundet
stabiliteten og den teoretiske stærke kontrol over retning og sving. Der viste sig dog at være problemer
med manglende friktion i den forstand, at bilen havde svært ved overhovedet at bevæge sig, og
larvefødderne blev derfor udskiftet med hjul, der havde en tilsvarende diameter. Hver motor blev herefter
tilsluttet to af hjulene: enten de højre eller de venstre. På grund af at byggeriet tog udgangspunkt i et sæt
larvefødder, var mulighederne for gearing begrænset, og det var derfor nødvendigt først og fremmest af
vælge gear, der fysisk kunne passe ind i designet. Generelt blev der dog satset på kraft frem for hastighed
med valget af de store 24-takkers gear.
Vægtfordelingen var temmelig jævn på den flade, aflange bil, hvor de tunge batterier ligger lige over
baghjulene, mens Arduinoen og tilhørende motorshield ligger lige foran forhjulene. Over bilens midte ligger
et langt fumlebræt, der primært blev benyttet som en let måde at give de forskellige sensorer en
forbindelse til VCC og GND. Denne blev desuden brugt til montering af knap og tilhørende modstand.
Lyssensorerne blev monteret forrest i bunden af bilen, mens ultralydssensorerne blev placeret henholdsvis
midt på front og midt på højre side af bilen.

Software
Idet banen var opdelt i to, kunne det have fristet at dele softwaren op i to primære dele; vi har valgt at dele
programmet op i hele tre hoveddele:
1. Robotten kører langs den sorte linje
2. Robotten kører frem mod væggen og drejer for at positionere sig, så den er klar til næste del
3. Robotten kører langs væggen på højre side
Rent praktisk sker opdeling ved, at programmet bliver låst fast i en while-løkke. I bunden af hver løkke
undersøges det så, om bilen har nået den nuværende opgaves slutpunkt. Hvis dette er tilfældet, ændres en
boolean-værdi, som while-løkken er afhængig af.
Se hele koden nederst i blogindlægget.

Sammenspillet mellem de tre
Det er samspillet mellem software, hardware og mekanik, der giver en robot:
1.
2.
3.
4.

Softwaren beder hardwaren om at sende et signal ind
Hardwaren læser omgivelserne og sender signalet af sted
Softwaren behandler signalet og afgør, hvad der så skal ske – den sender signal til hardwaren
Hardwaren ændrer opførsel efter signalet, og dette kan inkludere bevægelse af robottens mekanik

Dette betyder også, at fejlsøgning kan være højst problematisk inden for dette område, idet der egentligt
er tre områder, hvor problemer kan opstå, og de har alle forskellige karakteristika og typiske
løsningsmetoder.

Konklusion
Opgaven lød på at bygge en robot af LEGO, der skulle styres først af to lyssensorer, så den kunne følge en
streg rundt, og herefter et antal valgfrie sensorer, så den kunne navigere rundt om en væg. Denne opgave
blev til dels løst ved brug af to ultralydssensorer og til dels et Arduinoprogram, der kunne takle de
forskellige områder af forhindringsbanen. Desværre betød pludselige problemer med robotten, at den ikke
gennemførte banen på selve konkurrencedagen, selvom den aftenen før havde formået at køre efter
stregen og, efter et genstart, rundt om væggen.

Perspektivering
Såfremt vi skal arbejde med et lignende projekt, må det skulle foregå under mere kontrollerede forhold,
hvor lyset i rummet er konsistent og ikke så afhængigt af sollys udefra. Derudover skal der fra vores side
tænkes smartere fejlfindingsmetoder ind i selve designet, eksempelvis med en LCD, idet det viste sig, at
vores robot opførte sig forskelligt alt efter, om computeren var tilsluttet eller ej. Det vil derfor være
nødvendigt at kunne udskrive beskeder på anden vis.

