
Títol del repte: Robot evita obstacles



Descripció del repte

En aquest projecte ens marcarem l’objectiu de desenvolupar un robot
capaç d’evitar obstacles. Un robot que avançarà en línia recta mentre no
detecti cap obstacle; en cas de detectar algun impediment al llarg del seu
camí, girarà sobre ell mateix fins que esquivi l’objecte. Anem a utilitzar
per a això una placa Arduino, un controlador de motors i un sensor de
distància. Un cop acabat el muntatge, es poden afegir altres millores com
avisos lumínics i/o acústics.

Al llarg del document veurem el muntatge de la carcassa del cotxe, el
muntatge i connexió de la ESP32 i els seus elements auxiliars, la
realització del programa amb ArduinoBlocks i la prova de funcionament.

Com a ampliació del projecte podem afegir en un sistema d’alarma per
quan trobem un obstacle.

Nivell educatiu

3r - 4rt d’ESO

Llista d'elements

Aquest és un llistat de tots els recursos materials i eines utilitzades:

● ESP32 STEAMakers ESP32STEAMAKERS

● Ultrasons HC-SR04

● Controlador L298N

● Motor DC VIDOO DC 3V-6V 1:120

● Pila 9V 6F22

● Interruptor PRASA1-16F-BB0BW

● Mini protoboard Elegoo 170 Tie-pins

● Portapiles per a 4 uds AA RS PRO Portapiles 4 AA

● Altres elements no electrònics:



- 2 Rodes

- 1 Roda lliure

- Soldador d’estany

- Estany

- Silicona calenta



Pressupost

Anem a confeccionar el pressupost del projecte.

Descripció Unitats Preu
unitari

Preu

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€

Ultrasons 1 4,90€ 4,90€

Controlador 1 1,34€ 1,34€

Motor DC 2 6,59€ 13,18€

Pila 9 V 1 2,89€ 2,89€

Interruptor 1 1,31€ 1,31€

Mini protoboard 1 0,31€ 0,31€

Portapiles 1 1,57€ 1,57€

Piles AA 4 1,23€ 4,93€

Total 66,61€



Esquema electrònic

Aquí es mostra la connexió elèctrica dels diferents elements electrònics.
Està dissenyat amb el programa Fritzing.



Taula de connexions

A la taula de connexions següent hi ha l’assignació d’entrades i sortides,
tant digitals com analògiques:

Connexió Sensor/Actuador Tipus

D13

D12

D11

D10 Control velocitat Motor B
(Driver L298N)

Sortida PWM

D09 Control velocitat Motor
A (Driver L298N)

Sortida PWM

D08 Motor B (Driver L298N) Sortida digital

D07 Motor B (Driver L298N) Sortida digital

D06 Motor A (Driver L298N) Sortida digital

D05 Motor A (Driver L298N) Sortida digital

D04 Lliure



D03 Trig (Ultrasons) Entrada digital

D02 Echo (Ultrasons) Entrada digital

D01 TX USB PC

D00 RX

A05

A04

A03 Lliure

A02 Lliure

A01 Lliure



Procés de muntatge

1r PAS: Connectar els cables als motors.

El primer que farem serà connectar els cables rojos i negres als dos
motors grocs. Podem també fer-ho després de muntar els motors a la
carcassa del cotxe, però resulta més senzill fer-ho abans de muntar-los a
la carcassa.

Els cables es connecten als dos borns metàl·lics que tenen els motors. La
millor manera és soldar-los, però si no tenim soldador podem pelar un
poc el cable i després lligar-lo al terminal corresponent i embolcallar-lo
amb cinta aïllant per evitar qualsevol contacte no desitjat.

No cal preocupar-se per l’ordre que connectem els cables als terminals, ja
que després podem canviar el sentit de gir dels motors tant en la
connexió del controlador de motors com al programa que farem per
controlar-los.

2nr PAS: Muntar els motors i les rodes a la carcassa.

Per a subjectar els motors a la carcassa necessitem les peces de plàstic
que venen amb el kit de muntatge. Els anclem al lloc corresponent als
motors, tal i com es mostra a la imatge i acoblem les rodes de goma als



motors DC. A més a més, muntem a la part de davant la roda lliure
que permetrà girar al nostre cotxe.

3r PAS: Muntar l’alimentació de corrent (portapiles) + interruptor.

Utilitzarem un interruptor per a poder encendre i apagar el cotxe de la
manera més senzilla possible. Hem de muntar l’interruptor al forat que ja
ve preparat per a ell. Muntarem també el porta piles amb dos cargols a la
part de sota del cotxe.

4rt PAS: Controlador de motors L298N.

Per tal de poder controlar els motors DC que hem muntat per fer girar les
rodes, hem d’utilitzar un controlador. Això és degut a que la nostra placa
ESP32 (o qualsevol placa Arduino) està limitada per la intensitat que pot
proporcionar al motor, i aquesta serà insuficient quan vulguem utilitzar-la
per controlar motors de major potència.

Per tant, qual vulguem treballar amb motors un poc més potents
necessitarem utilitzar els controladors de motors o drivers. Aquests
controlador ens permeten subministrar la potència necessària als motors i
controlar-los amb la nostra placa.

Hi ha moltíssims controladors diferents, en aquest cas utilitzarem el
L298N per la seva facilitat d’utilització. El controlador L298N pot
treballar amb tensions de fins a 35V i una intensitat de fins a 2A per cada
canal, és a dir, pot controlar fins a 4A en total i uns 25W.



Aquest mòdul té una altra característica molt important i és que ens
permet controlar la direcció de gir dels motors, és a dir, podrem fer que
girin en tots dos sentits, fet totalment necessari al nostre cotxe.

A més a més, ens permet obtenir una tensió del mòdul de 5V, perfecta
per alimentar la nostra placa ESP32 sense utilitzar cap altra font
addicional. Això sí, aquest regulador només funciona si alimentem el
mòdul amb una tensió màxima de 12V. En el nostre cas són 4 piles de
1,5V, és a dir, 6V.

L’entrada Vin admet tensions entre 3V i 35V, i just a la seva dreta a la
imatge tenim el pin que hem de connectar a GND. La tercera connexió
d’aquest grup és V logic que subministra 5V si el jumper del regulador
està tancat.

Es pins IN1 fins a IN4 ens serveixen per controlar el sentit de gir dels
motors (1 i 2 per al motor de la sortida A i 3 i 4 per al motor de la sortida
B). Funcionen de manera que si IN1 està HIGH i IN2 està LOW, el motor A
gira en un sentit i si estan al revés el motor canvia el sentit de gir.

Per a controlar la velocitat de ir dels motors hem de treure els ponts que
hi ha als pins ENA i ENB i connectar aquests a dos sortides PWM de la
placa. D’aquesta manera, enviem un valor entre 0 i 255 que controlarà la
velocitat de gir dels motors. Si tenim els ponts muntats, girarà sempre a
la mateixa velocitat.



5è PAS: Muntatge de la placa ESP32 i del controlador L298N.

Amb la carcassa muntada, anem a col·locar la placa ESP32 i el
controlador de motors. Us proposem una ubicació (veure imatge següent)
però aquesta no ha de ser definitiva, ho podeu adaptar a les vostres
necessitats.

Un cop muntat el controlador i la placa, anem a començar a connectar
cables. El primer que farem serà connectar els cables dels motors al
controlador, a les posicions Motor A i Motor B. No us preocupeu per la
posició dels cables vermell i negre, si no gira en el sentit que us interessa
ho podem corregir mitjançant el programa.

Un cop hem muntat la placa ESP32 i el controlador, ja estem preparats
per realitzar les connexions elèctriques pertinents. L’esquema elèctric
seria el següent:





Explicació del programa

En Inicialitzar, iniciem el controlador L298N indicant els pins de la placa
ESP32 als quals està connectat, així com la consola interna de la nostra
placa. La consola interna la iniciem per tal de poder veure alguna lectura
del sensor d’ultrasons i poder ajustar la distància a la qual el nostre cotxe
haurà de girar. També es creen tres variables que després ens seran útils
durant el programa.

S’han creat també les quatre funcions principals del nostre programa per
tal d’evitar-nos escriure cada cop totes les ordres. Aquestes funcions són
quatre: avançar, parar, girar a l'esquerra i girar a la dreta.

Aquestes funcions es munten a partir d’instruccions del controlador
L298N. Podem triar quin dels dos motors estem comandant, si volem que
giri avant o enrere i a quina velocitat volem que giri.



Al bucle hem creat una variable anomenada distància la qual agafarà el
valor de la lectura del nostre sensor d’ultrasons. El programa que tenim al
bucle fa el següent:

1) Sempre que la distància sigui major a la distància mínima, el nostre
cotxe avançarà. Recordeu que la variable distància mínima li hem
assignat un valor manualment al bloc Inicialitzar.

2) Si la distància està per sota de la distància mínima, el nostre cotxe
executa la funció PARAR i llavors, estableix un nombre aleatori a la
variable direcció d’entre 1 i 10. Si la variable direcció ha pres un
valor inferior a 5, el cotxe girarà a l’esquerra, si ha pres un valor
major de 5, girarà a la dreta. Aquest fet és per a evitar que sempre
giri cap a la mateixa direcció, d’aquesta forma gira de manera
aleatoria a dreta i esquerra.



Enllaç al programa

http://www.arduinoblocks.com/web/project/892356

Enllaç al vídeo

https://drive.google.com/file/d/1vM3UPvMXM4xvaU99rmeysoBtx_1hebI6/
view?usp=sharing

http://www.arduinoblocks.com/web/project/892356
https://drive.google.com/file/d/1vM3UPvMXM4xvaU99rmeysoBtx_1hebI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vM3UPvMXM4xvaU99rmeysoBtx_1hebI6/view?usp=sharing

