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Hoofdstuk 1  
Inleiding 

Op het eind van het jaar wordt van ons verwacht de verworven kennis in praktijk te 

brengen. Dit gebeurt aan de hand van een eindwerk. Ons eindwerk handelt over de 

LEGO Mindstorms Robot.  

De bedoeling is dat een robot gebouwd wordt uitgaande van het LEGO-robot Mindstorms 

pakket. De robot  moet in staat zijn een bepaald gebied in kaart te brengen. Dit klinkt 

eenvoudig, maar toch komt er heel wat bij kijken. 

De robot moet eerst en vooral eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren. Daarbij wordt 

voornamelijk gedacht aan de bewegingsacties: vooruit, achteruit, links en rechts. De 

bewegingsklasse wordt uitgebreid met meer geavanceerde methodes zoals travel en 

rotate, die toelaten de robot een bepaalde hoek te draaien of die een bepaalde afstand te 

laten afleggen. 

Daarna wordt er een coördinatensysteem uitgebouwd. De robot moet ten allen tijde weten 

waar hij zich bevindt. De coördinaten worden doorgestuurd naar de pc, waar ze verwerkt 

en in kaart gebracht worden. Ook de omgekeerde weg is mogelijk. Vanaf de pc  vertellen 

we de robot waar hij naartoe moet. Er kan hem bijvoorbeeld opgedragen worden om naar 

de locatie met x-coördinaat gelijk aan 60 en y-coördinaat gelijk aan 80 te gaan en zich 

daar onder een hoek van 45 graden te stationeren. 

De robot heeft sensoren. In het project werd een druksensor en lichtsensor gebruikt. De 

sensoren laten toe extra informatie van de omgeving door te sturen naar de computer. 

Detectie van verschillende ondergronden wordt mogelijk met de lichtsensor. Met de 

druksensor kan een botsing gedetecteerd worden. Die informatie wordt ook op de kaart in 

beeld gebracht. 

Bij de kaart wordt een soort besturing toegevoegd die toelaat kaarten te laden, op te slaan 

of een nieuwe kaart te maken. De kaart bestaat uit tegels die opgevuld worden 

naargelang de robot langer rondrijdt. 
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Het spreekt voor zich dat de robot een eind moet rondrijden vooraleer een gebied in kaart 

gebracht wordt. De kaarten zullen nooit 100% correct zijn. De robot vertoont immers een 

afwijking die verderop nader verklaard wordt. Een goede callibratie van de robot is 

onontbeerlijk en daar wordt dan ook voldoende tijd aan besteed. 

Dit hoofdstuk geeft al een vrij goede indruk waarover de thesis zal gaan. We merken op 

dat het concept van opbouwen vrij gelijkaardig en gelijkenissen vertoont met de thesis van 

Boris Matthys en Pieter Roobrouck, Ontwikkeling van een demorobot, tijdens het 

academiejaar 2005. Bepaalde klassen dragen dezelfde namen en als 

communicatiemiddel werd een gelijkaardig systeem gebruikt. Toch werd de code erg 

gewijzigd. Op bepaalde plaatsen werd heel wat code verwijderd en aangepast. Nieuwe 

code en klassen werden toegevoegd. Het behoud en het toevoegen van klassenamen in 

dezelfde trend werd bewust gekozen om enige uniformiteit met het vorige werk te 

behouden. 
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Hoofdstuk 2  
De robot 

2.1 Opbouw van de robot 

2.1.1   Inleiding 

Als bouw voor de robot werd oorspronkelijk gekozen voor een bestaand model dat 

volledig gebouwd werd volgens de instructies uit de handleiding van LEGO Mindstorms. 

De robot is op sommige plaatsen echter aangepast om de robot zo goed mogelijk te laten 

functioneren. Er wordt dieper ingegaan op de functies van de robot – en de daarbij 

horende fysische opbouw in de volgende paragrafen. 

 

Figuur 1 De LEGO-robot 
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2.1.2   De RCX  

De RCX is het brein van de robot. Hij bevat een microprocessor die de hardware kan 

aansturen en bezit ook de aansluitingen voor de sensoren en actoren. De RCX is verder 

het apparaat dat instaat voor communicatie. Op het internet wordt de volgende 

beschrijving teruggevonden: 

The RCX is a programmable, microcontroller-based brick that can 
simultaneously operate three motors, three sensors, and an infrared serial 
communications interface.1

 

Figuur 2 De RCX 

De RCX moet ten allen tijde in contact kunnen staan met de LEGOTower. De 

infraroodzender en –ontvanger bevindt zich echter voornamelijk aan de zijkant van de 

RCX. Een verticale plaatsing op de robot is dus wenselijk waarbij de communicatiezijde 

naar boven is gericht. Wanneer de LEGOTower nu op een zekere hoogte en naar 

beneden gericht geplaatst is, is er steeds een hindernisloze weg voor het infraroodlicht. 

Mocht de communicatie op sommige momenten toch wegvallen, dan moeten deze 

storingen opgevangen worden door de software 

2.1.3   De sensoren 

2.1.3.1 De lichtsensor 

De lichtsensor is  de belangrijkste sensor op de robot daar die de kleuren van de wereld 

kan zien. Om het coördinatensysteem correct te laten werken, wordt deze lichtsensor best 

zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de cirkel geplaatst die de robot beschrijft als hij 

rond zijn as draait. Dit is dus in het midden tussen de twee aangedreven wielen. De 

sensor hangt ook best zo dicht mogelijk tegen het oppervlak om zo nauwkeurig mogelijk 

                                                 
1 Zie ook: http://graphics.stanford.edu/~kekoa/rcx/ 
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te werken. De lichtsensor is daarom behoorlijk gemakkelijk in hoogte verstelbaar voor het 

testen van de nauwkeurigheid of verschillende oppervlaktetexturen. 

2.1.3.2 De  druksensor 

De druksensor wordt achteraan de bumper bevestigd. Als de robot ergens tegenrijdt, zal 

de druksensor getriggered worden. De bumper is gebaseerd op een model uit de 

handleiding van LEGOMindstorms. Om esthetische en praktische redenen werd die een 

beetje gewijzigd zodat hij niet te lomp overkomt en een zo groot mogelijk bereik heeft. Het 

is hier al duidelijk dat deze sensor niet echt zal kunnen gebruikt worden bij het navigeren. 

Door de beperkte functionaliteit zullen enkel bepaalde objecten kunnen opgemerkt 

worden zoals bijvoorbeeld een kubus die een persoon voorstelt. 

2.1.4   De wielen 

In ons prille enthousiasme werd gekozen voor fantastische rupsbanden. Het werd echter 

al spoedig duidelijk dat deze nefast waren voor de nauwkeurigheid. Volgens het gebruikte 

coördinatensysteem moet de robot rond zijn eigen as kunnen draaien. Het is dus al 

onmogelijk om vier wielen te voorzien. Een optie is twee wielen met achteraan een 

zwenkwieltje. In de praktijk bleek een zwenkwieltje niet altijd wendbaar genoeg. Het werd 

soms zijwaarts meegesleept hetgeen een n remmende werking had. Dit komt de 

nauwkeurigheid echter niet ten beste. 

Er werd daarom besloten om slechts twee wielen te voorzien die zo goed mogelijk onder 

het zwaartepunt van de robot zijn bevestigd. Enkele elementen moeten er voor zorgen dat 

de robot noch voor noch achterwaarts kan kantelen. De RCX is veruit het zwaarste 

element door de batterijen en werd zo goed mogelijk boven de wielen gepositioneerd. Om 

het zwaartepunt te kunnen bijregelen werd een arm voorzien met een zeker gewicht. Door 

het gewicht te verplaatsen kan het zwaartepunt ingesteld worden. Hoe beter het 

zwaartepunt boven de wielen ligt, hoe minder wrijving er is tussen andere elementen dan 

de wielen en de grond. 

2.1.5   Niet geïmplementeerde functionaliteit 

Er is op geen enkele manier een fysieke terugkoppeling op de robot zelf die het verschil 

tussen de opgegeven waarde voor de motoren vergelijkt met de werkelijk verdraaide 

afstand. Een relatief eenvoudige terugkoppeling zou kunnen verwezenlijkt worden door 

elke motor, naast de wielen ook een excentriek te laten aandrijven. De excentriek zou per 

omwenteling een druksensor kunnen aansturen die het signaal doorzendt naar de pc. 

Softwarematig zou het niet gemakkelijk geweest zijn om de signalen te verwerken. Indien 

de verschiltijd per omwenteling van de motoren kan berekend worden, kan er gekalibreerd 
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worden. De robot rijdt echter niet alleen rechtdoor, maar draait ook ter plaatse. Dit zou het 

algoritme er niet bepaald gemakkelijker op maken. In plaats van een systeem met 

druksensoren zou er ook kunnen geopteerd worden voor een optische encoder van 

LEGO. Deze sensor kan hoekverdraaiingen per 45° registreren.  

Het is echter nooit de bedoeling geweest om de robot zo nauwkeurig mogelijk te maken. 

Het bleek interessant om de gebruiker van het programma te laten zien dat ook 

plaatsonnauwkeurigheid een facet van de robotica is. 

2.2 Firmware voor de LEGO-robot 

2.2.1   Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de robot geprogrammeerd wordt. Dit wordt eerder 

op een beperkte wijze naar voor gebracht. Voor meer informatie daaromtrent wordt 

verwezen naar de thesis “Ontwikkeling van een demorobot”.  

Verder gaan we in op de verschillende klassen die in de robot zelf aanwezig zijn. Er wordt 

besproken hoe ze samenwerken en bepaalde ‘eigenaardigheden’ worden uit de doeken 

gedaan. Er wordt onderscheid gemaakt in vier types klassen. De hoofdklasse (de main) 

die het entry-point vormt van de robot. Daar begint alles. Verder zijn ook klassen 

aanwezig die te maken hebben met de communicatie. Een derde type van klassen zijn 

diegene die zorgen dat de sensoren kunnen aangesproken worden. Als sensoren 

geactiveerd worden moet ook een gepaste reactie gebeuren. Een laatste type zijn de 

klassen die de interface met de robot hardware verzorgen. Ze stellen ons in staat om de 

robothardware aan te spreken en de robot bewegingen te laten uitvoeren. In het bijzonder 

wordt hier dieper ingegaan op de TimingNavigator klasse, waarop we ons 

coördinatensysteem hebben gebaseerd. 

2.2.2   Programmatie van de robot 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de robot te programmeren. Eerst en vooral 

hebben we het Robotics Invention System, dat standaard geleverd wordt door LEGO. 

Verder hebben we ook nog heel wat – vaak open source – projecten die door 

enthousiastelingen werden opgericht die tot doel hebben een alternatief LEGO 

besturingssysteem te ontwikkelen. 

2.2.2.1 Robotics Invention System 2.0 

Bij de LEGO-robotics Mindstorms doos wordt een CD-rom geleverd die het programma 

“Robotics Invention System 2.0” bevat. Dit is de software die standaard door LEGO 

geleverd wordt. Een programma ontwikkelen met de software is relatief eenvoudig. Met 
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een grafische userinterface worden bepaalde functieblokken op het scherm gesleept en 

op zodoende wijze aan elkaar gekoppeld. Het voordeel is dat software en functionaliteit 

erg snel ontwikkeld worden. Het nadeel is dat de software weinig flexibel en redelijk 

beperkt is. 

Al snel werd door enthousiastelingen en universiteiten andere omgevingen ontwikkeld die 

de beperkingen van de LEGO software moeten opheffen. Voorbeelden daarvan zijn Not 

Quite C, BrickOS en LejOS. 

2.2.2.2 Not Quite C 

Not Quite C is een byte-code compiler. Programma’s die geschreven zijn in een syntax 

zoals C worden gecompileerd naar een byte-code. Deze byte-code kan begrepen worden 

door de standaard LEGO firmware. Not Quite C werd ontwikkeld door Dave Baum en is –

zoals de taal doet vermoeden – een dialect van de taal C. Het heeft als voordeel dat het 

makkelijk te schrijven is voor mensen die al enige ervaring met C hebben.  Het nadeel is 

dat het slechts met 32 variabelen om kan gaan en ook niet overweg kan met vlottende 

komma’s en strings. Niettemin  is het een erg populaire en veelgebruikte taal, zodat snel 

hulp op internet kan gevonden worden. 

2.2.2.3  BrickOS 

BrickOS is een op C++ gebaseerde taal. Het heeft de beperkingen niet die Not Quite C 

wel heeft. BrickOS was oorspronkelijk alleen ontwikkeld voor het Linux platform, maar is 

nu ook voor Windows beschikbaar. Net zoals Not Quite C en LejOS is BrickOS een 

opensource project. Dit houdt in dat iedereen aan het project kan meewerken en 

verbeteringen kan aanbrengen. De broncode is ook vrij beschikbaar op het internet. 

2.2.2.4 LejOS 

LejOS2 staat voor LEGO JAVA Operating System. Zoals de naam aangeeft is het een 

alternatieve firmware die in de RCX kan geladen worden. In feite wordt er een soort JAVA 

virtuele machine in de RCX geladen. Eenmaal dat dit gebeurd is, kan de gebruiker 

zelfgeschreven JAVA programma’s in de RCX laden en uitvoeren. Net zoals BrickOS 

heeft het niet de beperkingen die Not Quite C heeft. Het is mogelijk om te werken met 

vlottende kommagetallen en het aantal variabelen is ongelimiteerd. Ongelimiteerd moet 

wel in een bepaalde context gezien worden. De RCX bevat 32 kB aan geheugen, 

waarvan 16 kB al gebruikt wordt door de virtuele machine. Er blijft dus zo’n 16 kB over om 

het programma te schrijven. De grootte van de software die in de robot geladen wordt 

voor de mappingtool bedraagt 11 kB.  

                                                 
2 Zie ook: http://lejOS.sourceforge.net/ 
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Figuur 3 Het LejOS systeem 

Een groot nadeel aan het LejOS systeem is dat er nog geen garbage collector 

geïmplementeerd is in de virtuele machine. Dit komt concreet neer op het feit dat 

aangemaakte objecten nooit uit het geheugen worden verwijderd. Er moet dus zuinig 

omgesprongen worden met het aanmaken van objecten. Om dit euvel enigszins te 

beperken kan wel gebruik gemaakt worden van een speciaal mechanisme dat toelaat om 

objecten als het ware te hergebruiken. 

2.3 De klassen aanwezig in de robot 

De firmware waar gebruik van gemaakt wordt is LejOS. Logischerwijze wordt ons 

programma geschreven in JAVA. JAVA is een objectgeoriënteerde taal. Daarom wordt 

voldoende aandacht besteedt om ons ontwerp op te splitsen in verschillende klassen. De 

klassen gaan vervolgens samenwerken en samen één geheel vormen. In onderstaande 

paragrafen worden de verschillende klassen besproken die in de robot aanwezig zijn. 

 

Figuur 4 Overzicht van de verschillende klassen in robot en pc 

Bovenstaande figuur toont een overzicht van de verschillende klassen die aanwezig zijn in 

de robot en de pc. Op de figuur is duidelijk dat er twee programma’s geschreven worden. 

Het ene programma is aanwezig in de robot zelf, het andere programma is aanwezig op 

de pc. Beide programma’s communiceren over de infraroodlink. Daartoe wordt gebruik 
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gemaakt van twee communicatieklassen: RoboComRcx en RoboComPC. Daar wordt 

straks dieper op ingegaan. 

2.3.1   De Main-klasse RobotOS 

De klasse RobotOS is de main klasse van de robot. Vanaf hier worden alle andere 

klassen opgeroepen. In de klasse wordt een Robot-object aangemaakt. Dit object zal als 

interface tot de hardware fungeren. Verder wordt ook een RobocomRcx-object 

geïnitialiseerd. Dit object, afgeleid van een thread, zal instaan voor de communicatie met 

de pc. Tot slot worden hier ook de lichtsensor en druksensor met hun bijhorende listeners 

gedeclareerd. 

De main methode zelf is redelijk kort. Na het aanmaken van de objecten, worden in de 

main-methode de listeners geregistreerd bij het RoboComRcx object. Dit wordt meer in 

detail besproken in het hoofdstuk dat handelt over de communicatieklassen. Na het 

registreren wordt de RoboCom thread gestart. Vanaf dit moment wordt de communicatie 

tot stand gebracht. 

De main methode bevat ook nog twee methodes die de luisteraars (listeners) aan de 

bijhorende sensoren koppelen. Als een sensor geactiveerd wordt, zal de listener dit 

opvangen en de actie, die gedefinieerd is in een bepaalde methode van de 'listener 

klasse', uitvoeren. 

2.3.2   De klasse Robot 

De klasse Robot is in feite de interface tot de hardware. In de main-klasse wordt een 

Robot-object aangemaakt. De klasse bevat methoden die de robot in staat moeten stellen 

te bewegen. Naast de gebruikelijke bewegingsrichtingen (links, rechts, vooruit, achteruit), 

hebben we ook methodes die de robot naar een bepaalde coördinaat kunnen laten 

navigeren (setteledown), de robot een aantal graden kan laten draaien (rotate) of die een 

bepaalde afstand laten afleggen (travel). 

Naast de methodes die instaan voor de beweging hebben we ook de zogenaamde set- en 

get-methodes. Ze worden voornamelijk gebruikt om de robot te callibreren. Het is mogelijk 

de motorkracht van beide motoren onafhankelijk in te stellen. De tijd die de robot nodig 

heeft om honderd eenheden af te leggen en de tijd die hij nodig heeft om driehonderd 

zestig graden rond te draaien kan ook ingesteld worden. 

De Robot klasse is gebouwd op een standaard klasse die in de package robotics zat. 

Deze package wordt bij LejOS geleverd. De klasse noemt TimingNavigator3. In de Robot-

                                                 
3 Zie ook: http://lejOS.sourceforge.net/apidocs/josx/robotics/TimingNavigator.html 

 9



klasse wordt een TimingNavigator object aangemaakt en in de methodes van Robot 

worden de methodes van het TimingNavigator-object opgeroepen. 

2.3.3   De klasse TimingNavigator 

Zoals eerder vermeld werd, bevat het LejOS operating systeem verschillende packages 

die gebruikt kunnen worden om de robot aan te sturen. Eén van de klassen die voor het 

project erg bruikbaar is, is de TimingNavigator klasse. Doel van de klasse zoals de auteur 

het beschreef: 

The Navigator class contains methods for performing basic navigational movements. 

Normally the Navigator class is instantiated as an object and methods are called on that 

object. 

De klasse doet dus exact wat we willen. Het stelt ons in staat een coördinatensysteem op 

te stellen en de robot dus naar bepaalde locaties te zenden. 

Als een TimingNavigator-object gecreëerd wordt, moeten enkele parameters meegegeven 

worden aan de constructor. Deze zijn: de motoren die aangestuurd moeten worden, de 

tijd die de robot nodig heeft om een volledige omwenteling te maken en de tijd die de 

robot nodig heeft om honderd eenheden af te leggen. De TimingNavigator klasse is -zoals 

de naam doet vermoeden- geheel afgesteld op het tijdsaspect. Een zin als 'Ga naar 

coördinaat 50,100' wordt als het ware vertaald naar 'Draai linkermotor 0,2 sec vooruit en 

gelijktijdig de rechtermotor twee seconden achteruit. Daarna stuur je beide motoren 

gedurende 2 seconden.' Er wordt dus steeds een rotatie uitgevoerd, daarna komt een 

travel (de robot gaat een bepaalde afstand vooruit of achteruit). Hier wordt al duidelijk dat 

de robot fysisch aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Hij moet in staat zijn om 

'differentially steering' toe te passen en te draaien op een punt. Ook dit is een erg moeilijk 

punt wat nauwkeurigheid betreft. 

De klasse TimingNavigator vertoont echter enkele bugs en heeft enkele methodes te kort. 

Daarom werd besloten een aangepaste klasse te maken: TimingNavigatorModified. 

De fouten die in de klasse TimingNavigator aanwezig waren en die opgelost werden zijn 

de volgende: als de robot vooruit rijdt, wordt het coördinatensysteem aangepast. Het 

object houdt bij hoelang de motoren aangestuurd worden en verhoogt de coördinaten dan 

met de respectievelijk berekende afstanden. Als de robot echter achteruit rijdt, wordt een 

zelfde redenering doorgevoerd. Opnieuw worden de coördinaten verhoogd. Dit is 

uiteraard verkeerd. Bij het achteruit rijden moeten de coördinaten verminderd worden. Dit 

wordt opgelost door een boolean 'wentBackward' in de klasse op te nemen die bijhoudt of 

de robot al dan niet achteruit rijdt. Afhankelijk van de waarde worden de coördinaten 

verminderd of vermeerderd. Een tweede fout die we in de klasse ontdekten was het feit 

dat als de robot een draaibeweging uitvoert de timer ook gestart werd. Als na een 
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draaibeweging de robot opnieuw verder beweegt, wordt de draaitijd bij de bewegingstijd 

gevoegd. Het resultaat is dat de robot zich veel verder waant dan waar hij is. Dit euvel 

werd verholpen door de timer bij het draaien uit te schakelen. 

Verder werd de TimingNavigator klasse uitgebreid met enkele methodes. De voornaamste 

methodes waren 'setters'. De gegevens die in de constructor meegegeven worden, 

worden in de oorspronkelijke klasse als vast beschouwd en kunnen vervolgens niet meer 

worden gewijzigd. De gegevens werden in feite vast gecodeerd in de robot zelf. Om de 

afwijking van de robot minimaal te houden, moeten we in staat zijn de gegevens (zoals de 

tijd nodig voor een rotatie van 360 graden of de tijd nodig om een afstand van 100 

eenheden af te leggen) aan te passen. 

Een alternatieve, elegantere oplossing zou geweest zijn om de TimingNavigatorModified 

klasse af te leiden van de oorspronkelijke TimingNavigator klasse. Daar werd over 

nagedacht, maar bewust niet toegepast omdat toch wijzigingen in de oorspronkelijke code 

van de TimingNavigator klasse moesten worden doorgevoerd (bugs oplossen). Als aan de 

variabelen van de TimingNavigator klasse geraakt moet kunnen worden, moeten we hun 

scope eveneens veranderen naar protected. Te veel wijzigingen waardoor besloten werd 

gewoon de code aan te passen en enkele methodes bij te voegen. De author van de 

TimingNavigator klasse werd trouwens verwittigd dat er bugs in zijn code zaten. De 

gedebugde code werd hem ook doorgemaild. 

2.3.4   De communicatie klassen 

2.3.4.1 Aanpak, waarom communicatie? 

Er zijn twee verschillende manieren om de robot te besturen. Enerzijds kunnen we een 

programma schrijven dat het gedrag van de robot vastlegt en dit laden in de robot. 

Anderzijds kunnen we de volledige besturing aan de pc overlaten. Het voordeel van het 

eerste systeem is dat er niet voortdurend communicatie nodig is tussen robot en pc. Als 

de robot te ver weg rijdt, zodat het contact met de infraroodtoren verbroken wordt, kan dit 

geen kwaad. De robot is min of meer zelfstandig en kan gerust zonder infraroodsignalen 

intrageren met en reageren op de omgeving. De algoritmes zitten in dit geval vast in de 

robot. Er kan bijvoorbeeld gedefinieerd worden dat in het geval de robot een zwarte lijn 

detecteert, hij stopt, vervolgens een bepaalde afstand achteruit gaat, een bepaalde rotatie 

uitvoert en dan zijn weg verder zet. Op die manier gaat de robot wel een bepaald gedrag 

hebben, maar hij zal niet dynamisch zijn. Daarenboven is het geheugen van de RCX 

beperkt. Daardoor kunnen we niet te uitgebreid en te geavanceerd gaan programmeren in 

de RCX. 
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Daarom hebben we gekozen voor de tweede aanpak. De robot zal zelf geen initiatief 

nemen maar alleen een actie uitvoeren als hij daartoe opgedragen wordt. Het algoritme 

dat bepaalt welke actie wanneer uitgevoerd moet worden, wordt vastgelegd in de pc. De 

pc gaat vervolgens het commando doorseinen naar de robot. Die gaat het commando 

interpreteren en uitvoeren. Als het commando uitgevoerd is, laat de robot dit de computer 

weten door hem een signaal te zenden. Mocht er tijdens het uitvoeren van een opdracht 

een 'onverwachte' actie optreden (door bijvoorbeeld het activeren van een sensor) dan zal 

de robot indien dit hem opgedragen is stoppen en zijn actie onderbreken. Hij laat dit de 

computer weten door een signaal te zenden. De computer kan nu opnieuw een 

vervolgactie ondernemen. 

De robot moet in staat zijn een bepaald gebied in kaart te brengen. Daarom kan de robot 

zo ingesteld worden dat hij zijn positie doorzendt na elke beweging. Het programma op de 

pc kan die informatie dan gebruiken om de kaart bij te werken en te vervolledigen. 

 

Figuur 5 Communicatie klassen 

 

Voor de communicatie hebben we 3 klassen die erg belangrijk zijn. Een klasse die 

aanwezig is in de robot: RoboComRcx, een klasse die aanwezig is in de pc: RoboComPC 

en een interface die de commando's vastlegt die verstuurd kunnen worden, RoboData. 

2.3.4.2 De interface RoboData 

In de interface RoboData worden alle commando's en bevelen die over de 

infraroodcommunicatie verstuurd kunnen worden gedefinieerd.  
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De lijnen zijn van de vorm: 

public static final byte FORWARD = 9; 

Elk commando wordt gedeclareerd als een byte. Dit houdt echter wel een beperking in. 

Het maximaal aantal commando's dat verstuurd kan worden is bijgevolg 255. Voor onze 

toepassing is dit echter meer dan genoeg. Het was mogelijk een integer te verzenden om 

het aantal maximale commando's op te drijven, maar dit heeft als nadeel dat er bij ieder 

commando vier bytes over de infraroodlink verzonden moeten worden. Dit zou de 

communicatie nodeloos vertragen en de overhead bij de commando's zou veel te groot 

zijn. 

2.3.4.3 RoboComRCX 

RoboComRCX is de klasse die ingeladen wordt in de RCX en die de communicatie 

verzorgt. De klasse is afgeleid van de klasse Thread. Ze erft dus ook alle kenmerken van 

de klasse Thread. Een thread is een soort miniproces in een proces. Een proces kan  dus 

bestaan uit verschillende threads die parallel naast elkaar bestaan en uitgevoerd worden. 

De RoboComRCX klasse zal als aparte thread steeds luisteren naar het infraroodsignaal. 

Met behulp van een while(true)... lus wordt gecontroleerd of er nieuwe informatie wordt 

ontvangen. Als er een byte binnenkomt, wordt deze ingelezen en verdwijnt van de 

datainputstream. Met verschillende if-else constructies wordt de byte vergeleken met de 

waarden die men kan verwachten. Als de byte herkend wordt, kunnen verschillende 

dingen gebeuren. Enerzijds is het mogelijk dat op het commando één of meerdere 

parameters volgen. Deze hoeven niet van het type byte te zijn, ook vlottende 

kommagetallen of integers kunnen worden binnengenomen. De parameters worden dus 

eerst binnengenomen. Vervolgens worden ze toegekend aan variabelen en tot slot wordt 

een actie opgeroepen die de parameters meegeeft als argument. 

Een kort voorbeeld kan bovenstaande uitleg wat beter toelichten. De gebruiker wenst de 

robot 35 graden te roteren. Hij drukt op een knop in de userinterface. Na enige 

tussenstappen komt de informatie op de dataoutputstream van het RoboComPC object en 

kan verzonden worden. Op de dataoutputstream komt eerst en vooral een byte (bvb 9) die 

aangeeft dat de gebruiker een rotatie wil uitvoeren. Vervolgens komt er een float (35.0) op 

de dataoutputstream die dus aangeeft hoeveel de robot juist moet draaien. De 

RoboComRCX thread zal de byte 9 ontvangen. Via een if-else constructie gaat die in een 

bepaald stuk code geraken. Dit stuk code gaat vervolgens een float inlezen van de 

datainputstream van het RoboComRCX object. Vervolgens wordt de methode rotate 

opgeroepen van de robot klasse die als toegang tot de hardware fungeert. Aan de 

methode rotate wordt de parameter 35 meegegeven. 

 13



Naast het ontvangen van informatie is de RoboComRcx klasse ook in staat om informatie 

te verzenden. Te verzenden informatie wordt naar de dataoutputstream member van de 

klasse weggeschreven. Opdat die member niet rechtstreeks aangesproken zou worden 

werden verschillende methodes send() geïmplementeerd die informatie aannemen en op 

hun beurt doorsturen naar de dataoutputstream-member.  

Er wordt tevens opgemerkt dat een reeks van if-else constructies niet de mooiste manier 

is om de doorgestuurde informatie met bestaande informatie te vergelijken. Een veel 

betere manier is om gebruik te maken van een switch statement. LejOS is echter (nog) 

niet geavanceerd genoeg en herkent het switch statement niet. 

2.3.4.4 RoboComPC 

De RoboComPC klasse is de klasse die de communicatie verzorgt langs de pc-zijde. Ze is 

in veel opzichten gelijkaardig aan de  RoboComRCX klasse. Ze is ook afgeleid van de 

klasse Thread, bevat ook de datamembers datainputstream en dataoutputstream die 

toelaten informatie op te halen, respectievelijk weg te schrijven op het infraroodkanaal en 

implementeert ook de interface RoboData. De manier van zenden en ontvangen is 

analoog aan de RoboComRCX klasse. 

Het enige verschil is dat hier wel gebruik gemaakt werd van een switch statement. De 

RoboComPC klasse draait immers op de pc,  en wordt gecompileerd door de gewone 

JAVA-compiler. Hier spelen de beperkingen van LejOS dus geen rol. 

2.3.5   De listener klassen 

2.3.5.1 Inleiding 

De robot die gebruikt wordt beschikt over twee sensoren. Enerzijds is er de lichtsensor, 

die een 10-bits waarde binnenneemt (dus een getal tussen 0 en 1023). Anderzijds is er de 

druksensor. Als de sensoren van de robot getriggered worden of een bepaalde waarde 

aannemen wil men daarvan op de hoogte gebracht worden. Er wordt gebruik gemaakt 

van de zogenaamde ‘JAVA events listener’ technologie. Dit houdt in dat de JAVA virtuele 

machine via een callbackmechanisme het programma zal verwittigen indien zo’n actie 

optreedt. Om dit mechanisme te kunnen gebruiken moet een klasse geschreven worden 

die de interface SensorListener implementeert. De interface wordt teruggevonden  in het 

josx.* package dat bij het LejOS systeem wordt geleverd. 

Concreet houdt het implementeren van de klasse SensorListener in dat er in de klasse 

een methode aanwezig moet zijn die stateChanged noemt. De methode neemt als 

ingangsparameters een sensor, een oude waarde en een nieuwe waarde. De nieuwe 

waarde is de waarde die de sensor op dit moment heeft. Op basis van die waarden kan 

een actie ondernomen worden. 
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2.3.5.2 De klasse LightSensorRawListener 

De LightSensorRawListener klasse implementeert de klasse SensorrListener. In de klasse 

wordt beschreven welke actie ondernomen moet worden indien de waarde van de 

lichtsensor wijzigt. Daar de lichtsensor een waarde van 0 tot 1023 binnenleest zal die 

methode veel opgeroepen worden. De lichtsensor zal immers nooit stabiel één waarde 

doorsturen maar fluctueren rond een waarde. 

De klasse LightSensorRawListener bevat ook de waarden van de kleuren die bijgehouden 

worden. Het is zo dat de lichtsensor in staat is om bepaalde kleuren te herkennen. De 

ingelezen waarde wordt daartoe vergeleken met de ingestelde kleuren in de klasse. Er zit 

steeds een zekere speling op de kleur. Daarom wordt naast de kleur zelf ook een 

tolerantie meegegeven. Kleur wit is bijvoorbeeld 665, met een tolerantie van 15. Als een 

kleur binnengelezen wordt die een waarde heeft die ligt tussen 640 en 680 wordt die als 

wit beschouwd. 

 

Figuur 6 Actie bij flank van lichtsensor 

 

De robot wordt zodanig geprogrammeerd dat die in staat is om flanken te herkennen. De 

stateChanged methode wordt opgeroepen telkenmale de lichtsensor een andere waarde 

binnenleest (dus bijna constant). Als de methode opgeroepen wordt, wordt er gekeken in 

welk interval het nieuwe kleur ligt. Vervolgens wordt dit kleur vergeleken met het huidige 

kleur dat bijgehouden wordt in de klasse. Indien beiden verschillen, krijgt de huidige kleur 
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de nieuwe waarde en weet men dat er een flank opgetreden is. In onze implementatie kan 

de robot dan stilstaan en zijn positie doorzenden. 

2.3.5.3 De klasse TouchSensorListener 

De klasse TouchSensorListener wordt gekoppeld aan de druksensor. Net zoals de 

lichtsensor implementeert de klasse SensorListener. De methode stateChanged() wordt 

bij de druksensor opgeroepen als die ingedrukt wordt én als die losgelaten wordt. Daar we 

alleen een actie wensen te koppelen op het moment dat de druksensor ingedrukt wordt 

maken we gebruik van een boolean (bumperPressed) die de staat van de bumper 

bijhoudt. Als de bumper ingedrukt wordt, stopt de robot en zendt hij zijn coördinaten door 

naar de pc, samen met een signaal dat aangeeft dat de bumper de trigger is. 
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Hoofdstuk 3  
De pc 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het pc-programma besproken. Het pc-programma werd geschreven 

in JAVA. Die keuze werd gemaakt omdat de robot werkt met het LejOS 

besturingssysteem dat op JAVA gebaseerd is. Op die manier kunnen beide stukken 

software gemakkelijk met elkaar geïntegreerd worden. 

Eerst en vooral wordt er dieper ingegaan op het verwerken van de robot data. Dit 

omschrijven we als kartering. Daarna worden de klasse UserAlgorithm() uit de doeken 

gedaan. Die klasse laat de gebruiker toe zelf een verkenningsalgoritme te schrijven.  

Als laatste punt wordt de grafische userinterface van nabij bekeken. De communicatie met 

de robot werd eerder besproken in het vorige hoofdstuk. Daarom wordt dit onderdeel hier 

niet meer behandeld. 

3.2 Kartering 

Als de robot een actie voltooid heeft, zal hij zijn coördinaten doorzenden naar de pc. 

Samen met de coördinaten wordt ook extra informatie doorgezonden die afkomstig is van 

de sensoren. Bijvoorbeeld het feit of de robot op een wit of blauw kleur staat. De 

gegevens dienen als basis om de kaart op te stellen. Terwijl de kaart opgebouwd wordt 

kan die dynamisch bekeken en gevolgd worden op het scherm. 

3.2.1   De klasse CoordHandler 

Telkens wanneer de robot zijn positie doorzendt naar de pc wordt de methode 

newCoord() van de klasse aangesproken. De coördinaten worden binnengelezen door de 

klasse RoboComPC. Die zal de coördinaten op zijn beurt doorsturen naar de klasse 

RobotPC die als aanspreekpunt voor de robot dient. RobotPC zal de coördinaten 
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vervolgens afleveren aan de klasse CoordHandler waar ze verwerkt worden. Het 

doorgeven van de coördinaten gebeurt steeds met behulp van set- en get-methoden. 

3.2.1.1 De methode newCoord(int x, int y, int richting, int value). 

De argumenten van deze methode zijn de gegevens die de computer heeft ontvangen 

van de robot. Ze bestaan uit een x- waarde, een y- waarde, een richting en een waarde, 

waarbij de x- en y-waarde de positie van de robot in de wereld in eenheden aangeven. De 

richting geeft de hoek aan die de robot maakt ten opzichte van de horizontale x-as.  De 

waarde ‘value’ geeft weer wat er op die coördinaat te vinden is (kleurwaarde, 

voorwerpdetectie). Dit is een integer die de robot heeft gegenereerd na verwerking van de 

input. Vooraf is afgesproken wat er te vinden is indien een bepaalde integer is 

doorgestuurd (bvb. 2 = muur, 3= gras, 4= voorwerp). 

Stap voor stap wordt nu verklaard hoe een binnengekregen positie wordt verwerkt in deze 

methode. 

Aanpassen aan altijd positief coördinaatsysteem 

De x- en y-waarden die de robot doorstuurt kunnen negatief zijn. Omdat bij de weergave 

alleen positieve coördinaten gebruikt worden, is geopteerd om altijd met positieve 

waarden te werken. Het “nulpunt” in het positieve systeem wordt bepaald door een x- en 

een y-offset. 

Opslaan coördinaten 

Voor het opslaan van de coördinaten wordt gebruik gemaakt van een ArrayList die als 

elementen objecten van het zelf gemaakte type Coord bevat. De ArrayList noemt coords 

en ieder nieuw coördinaat wordt gestockeerd in een object Coord die achteraan aan de 

ArrayList wordt toegevoegd. 

Berekenen fout 

Uit de praktijk blijkt dat de robot verre van nauwkeurig is. Door meting kan de afwijking 

worden bepaald. De afwijking kan als parameter ingegeven worden in het programma. De 

totale afgelegde afstand van de robot en het aantal gedraaide graden sinds de laatste 

callibratie worden bijgehouden en aangepast. Met behulp van de foutfactoren wordt de 

fout berekend. Deze fout wordt opgeslagen in het coördinaat.  De nauwkeurigheid van de 

robot hangt af van enkele factoren: 

1. De uitwijking naar links of rechts bij het rechtdoor rijden.  

2. Het rapper of trager rijden van de robot.  

3. De hoekafwijking bij het ter plaatse draaien. 
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Figuur 7 Mogelijke fouten 

Deze foutfactoren zijn ingesteld en aanpasbaar, afhankelijk van de nauwkeurigheid van 

de robot. 

Opslaan Tegel 

De wereld bestaat uit vierkanten, die we tegels (meer bekend van de Engelse term: tiles) 

noemen. Een tegel kan in principe vergeleken worden met een grote pixel. Een tegel 

bestaat uit meerdere eenheden. Als de robot zijn positie doorstuurt, wordt naast zijn 

coördinaten ook een waarde meegestuurd. De waarde van dit coördinaat bepaalt wat de 

waarde is van de tegel waar de coördinaat in ligt. De begrippen waarde en kleur mogen 

niet met elkaar verward worden. De waarde van een coördinaat kan immers net zo goed 

afkomstig zijn van de druksensor. In praktijk zal de waarde echter voornamelijk een 

kleurwaarde representeren gedetecteerd door de lichtsensor van de robot. Eerst wordt er 

berekend op welke tegel de robot staat. Daarna krijgt deze tegel als waarde de waarde 

van het coördinaat. 

Berekenen tussenliggende tegels 

We gaan ervan uit dat de positie van de robot zeker eenmaal opgevraagd moet worden 

per verandering van waarde. Dit wil zeggen, als we op coördinaat 1 een zekere waarde a 

hebben, en op een volgende coördinaat 2 een waarde b, dat alle gepasseerde tegels de 

waarde a hebben. De waarde van al deze tussenliggende tegels moet dus worden 

aangepast. Dit gebeurt in de methode passedTiles, die in de klasse TilesMap zit. 

Tekenen map 

Na het opslaan van de coördinaat en de tegel, wordt opdracht gegeven tot het updaten 

van de ArrayList coords in de klasse MapDrawer, en tot het tekenen van de kaart in de 

GUI. 
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3.2.1.2 Andere methodes 

In deze paragraaf worden de belangrijkste methodes van de klasse CoordHandler 

besproken. Het hoofddoel van de klasse CoordHandler is het verwerken van de 

binnengekomen coördinaten. 

De constructor CoordHandler(int mapHeight, int mapWidth, int xTilesMapPos, int 

yTilesMapPos, int xTilesMapNeg, int yTilesMapNeg, int tileDim ) 

Dit is de enige constructor. Een JPanel wordt gecreëerd en de methode newMap wordt  

opgeroepen. 

De methode newMap(int xTilesMapPos, int yTilesMapPos, int xTilesMapNeg, int 

yTilesMapNeg, int tileDim ) 

Deze methode wordt gebruikt om een totaal nieuwe kaart te maken waarbij alle gegevens 

van de oude kaart worden verwijderd. Het is niet zo dat - om een nieuwe kaart te maken - 

een nieuw object CoordHandler aangemaakt wordt omdat dit te veel problemen zou 

geven in de GUI. Omdat het maken van een nieuwe kaart in een aparte methode staat 

kan deze ook gebruikt worden in andere methodes van deze klasse, bijvoorbeeld bij het 

inladen van een kaart. 

De GUI-opmaak moet niet aangepast worden en de getoonde kaart op het scherm kan 

niet in afmetingen worden gewijzigd. Alleen de kaart zelf, en de scrollbars moeten weer 

ingeladen worden in de GUI. Indien newMap door de constructor wordt opgeroepen, kan 

de huidige MapDrawer niet verwijderd worden uit de GUI om de eenvoudige reden dat hij 

nog niet bestaat. Daarom geeft het verwijderingscommando  wanneer deze methode 

vanuit de constructor wordt opgeroepen een fout. Deze fout wordt opgevangen en 

genegeerd. De variabelen worden aangepast aan de nieuwe kaartafmetingen. Er wordt 

een nieuwe TilesMap, en een nieuwe Mapdrawer aangemaakt en de ArrayList coords 

wordt leeggemaakt.  

De zoomfactor wordt op zoomworld gezet, zodat de gehele nieuwe kaart zichtbaar wordt 

op het scherm en. Ook de scrollbars worden aangepast aan de nieuwe afmetingen. 

Daarna wordt de nieuwe MapDrawer weer toegevoegd aan het JPanel.  

De methode newCoord(int x1, int y1, int richting, int value)  

Deze methode zal een nieuwe coördinaat behandelen, en werd besproken in punt 3.2.1.1. 

Opslaan en laden van kaarten  

Ontdekte werelden kunnen bewaard en geladen worden. Bij het bewaren van de kaart 

wordt een bestand aangemaakt die de extentie map heeft. Het bestand wordt op een 

welbepaalde manier opgebouwd. 

• regel 1: aantal negatieve tegels op de x-as 

• regel 2: aantal negatieve tegels op de y-as 
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• regel 3: aantal positieve tegels op de x-as 

• regel 4: aantal positieve tegels op de y-as 

• regel 5: aantal eenheden per tegel 

• regel 6: aantal coördinaten 

• vanaf regel 7: één coördinaat per regel: x (tab) y (tab) richting (tab) waarde (tab) 

afwijkingsfout (tab) snelheidsfout 

• regel (aantalcoördinaten + 7): foutgegevens: afstand sinds laatste callibratie 

(tab) aantal gedraaide graden sinds laatste callibratie 

• regel (aantalcoördinaten + 8): foutconstanten uitwijkingsFoutCte (tab) 

snelheidsFoutCte (tab) richtingsFoutCte 

De methode coordsToNotepad(String fileName) 

De coördinaten worden terug omgezet naar hun werkelijke waarde, dus ook negatief, om 

het bestand zo algemeen mogelijk te maken. Het opslaan van alle values van de tiles is 

niet nodig. 

 

Figuur 8 Uitzicht van een .map-bestand geopend in kladblok 
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De methode notePadToCoords(String fileName) 

De filosofie is dat we een nieuwe kaart maken, en dan ieder coördinaat toevoegen alsof 

het de robot is die elk coördinaat doorgeeft. We maken eerst een nieuwe kaart aan met 

de methode newMap, waarbij we de kaartgegevens van het bestand meegeven. Daarna 

wordt voor ieder punt de methode newCoord aangeroepen met de geladen 

coördinaatgegevens. 

De foutrekening is iets anders omdat er moet rekening mee gehouden worden dat de 

gebruiker kan hergecallibreerd hebben. Daarom laten we methode newCoord zijn gang 

gaan, maar per coördinaat passen we daarna nog eens apart de fouten aan. Na het 

overlopen van de coördinaten wordt de fouttoestand in het programma aangepast zoals 

ze was bij het laatste coördinaat bij het opslaan. Ook de foutconstanten van de Robot 

worden ingeladen. 

De methode mapEnlargement (int MapXFAKE, int MapYFAKE, 

int xTileOffsetFAKE, int yTileOffsetFAKE, int tileDim ) 

Het aantal tegels in een wereld kan vermeerderd worden zonder dat de coördinaten 

verloren gaan met deze methode. Men moet de gewenste nieuwe afmetingen van de 

kaart in aantal tegels meegeven.  

Deze nieuwe afmetingen overschrijven de huidige afmetingen, daarna wordt de methode 

coordsToNotepad opgeroepen. Deze methode slaat dus eigenlijk de nieuwe afmetingen 

op met de gedachte dat het de oude zijn. 

Daarna wordt de methode notepadToCoords opgeroepen. Deze genereert nu een wereld 

met de nieuwe afmetingen en daarin de opgeslagen coördinaten en gegevens. 

De methode calculatePrecision() 

Deze methode berekent de positieprecisie van het laatst toegevoegde coördinaat. Het 

eerste coördinaat heeft geen fout, maar vanaf het tweede wordt ieder coördinaat steeds 

vergeleken met het vorige.  

Eerst worden alle gegevens van de twee coördinaten opgeroepen. Daarna wordt de 

afgelegde afstand en de hoekverdraaiing berekend.  

Het programma houdt de totale afstand en het aantal gedraaide graden sinds de 

callibratie bij. Per punt worden deze totalen gesommeerd met de berekende nieuwe 

waarden.  

Nu wordt de nauwkeurigheid van dit punt berekend aan de hand van de totalen en de 

nauwkeurigheidsconstanten.  

Deze methode werkt slechts correct wanneer hij aangesproken wordt na het toevoegen 

van een nieuw punt. Het coördinaatnummer uit de lijst van coördinaten waarvan men de 

nauwkeurigheid wenst te berekenen dient men mee te geven. 
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3.2.1.3 Niet geïmplementeerde methodes 

Het coördinatensysteem werkt in theorie perfect en de fout wordt berekend. We gaan uit 

van een lineair stijgende fout. Bij een hercallibratie zou het in theorie mogelijk moeten zijn 

om alle coördinaten sinds de laatste callibratie aan te passen. We zouden dan net voor de 

callibratie de werkelijke positie van de robot moeten opgeven. Met deze waarden zou 

alles herrekend kunnen worden en zou er hoogst waarschijnlijk een betere 

nauwkeurigheid bekomen worden. 

Er is ook nog een ander idee om de juistheid van de kaart te verbeteren. Mochten we 

weten dat een wereld uit tegels bestaat van een bekend aantal eenheden, zouden we 

telkens er een flank gepasseerd wordt kunnen bepalen of dit een x- of een y-flank is. 

Daarna kan de x- of de y-positie een veelvoud van het aantal eenheden per tegel worden 

gemaakt. Dit systeem kan echter maar goed werken op het moment dat we met een 

behoorlijk zekerheid weten dat we een x- of een y-flank tegengekomen zijn. Indien de fout 

te groot is, en het gebied met mogelijke posities x- én y-grenzen bedekt, kan er niet meer 

gecallibreerd worden. Deze methode blijft dus een zekere basisnauwkeurigheid van de 

robot vereisen. 

3.2.2   De klasse TilesMap 

De klasse TilesMap coördineert het beheer  van de tegels. 

3.2.2.1 De constructor TilesMap(int x, int y, int tileDim) 

Bij de aanmaak van een nieuw object wordt een matrix van tegels gemaakt. Dit gebeurt in 

een dubbele ArrayList. Men moet het aantal tegels voor de rijen en de kolommen 

meegeven aan de constructor. Ook de grootte van iedere tegel in eenheden moet 

meegegeven worden zodat men weet hoe groot de kaart is in eenheden. 

Bij de aanmaak van een TilesMap krijgt iedere tegel de basiswaarde 0 toegekend. 

3.2.2.2 De methodes getTileX(int x) en getTileY(int y) 

Bij het meegeven van een waarde x of y, wordt teruggeven op welke tegel deze waarde 

zich bevindt. 

Stel dat de tegelafmetingen 20 eenheden bedraagt, dan loopt tegel 0 van 0 tot 19, tegel 1 

van 20 tot 39 en tegel n van n*tegelbreedte tot (n+1)*tegelbreedte –1.  

3.2.2.3 De methode setTileColor(int value) 

Met deze methode  krijgt de tegel als waarde de meegegeven ‘value’. Dit is tevens het 

enige dat kan opgeslagen worden in een tegel. 
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3.2.2.4 De methode passedTiles(int xStart,int yStart, int.xDoel, int yDoel) 

Deze methode berekent welke tegels gekleurd moeten worden bij het verbinden van twee 

coördinaten. Merk op dat we hier werken met coördinaten en niet met tegels. 

 

Figuur 9 Bereken welke tiles gekleurd worden 

 

• Eerst wordt de richtingscoëfficient berekend, om van start- naar eindpunt te 

gaan. 

• while lus totdat eindpunt is bereikt (totale afstand = 1): steeds berekenen 

afstandnaar x en naar y border,neem kortste afstand, tel deze op bij totale 

afstand, maak oud punt= nieuw punt. 

De nauwkeurigheid van dit algoritme is één eenheid doordat de coördinaten integers zijn. 

Indien de robot dus minder dan één eenheid naast een tegel heeft gereden zal dit niet 

opgemerkt worden door dit algoritme. 

 

Figuur 10 Bespreking van het passedTile() algoritme 
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Hier volgt een bespreking van bovenstaande figuur. De robot gaat van het rechter- naar 

het linkercoördinaat, en passeert daarbij ander tegels. In situatie 1 bedraagt de 

tegelgrootte 16 eenheden, vanuit de startpositie wordt de kortste afstand naar de eerste x- 

en y-grens berekend. Doordat de coördinaten integers zijn, wordt de y-doorgang pas 

ontdekt als het pad één eenheid onder de onderkant van de tegel is gepasseerd. dit 

gebeurt hier verder naar links in het beeld. Daardoor blijkt de eerste x-doorgang veel 

dichterbij te liggen dan de eerste y-doorgang, waardoor deze y-doorgang onopgemerkt 

blijft. In situatie 2 nemen we 10 keer meer eenheden per tegel. We zien dat de tegel nu 

wel gekleurd wordt omdat dy nu wel meer dan één eenheid bedraagt. 

3.2.2.5 Andere methodes 

De methode resetAllTiles() 

Deze methode zet de waarde van alle tegels op nul. 

De methode lockTiles(boolean isLocked) 

Wanneer de meegegeven boolean waar is, wordt een boolean in de klasse op waar gezet 

waardoor het onmogelijk is om de waarde van tegels aan te passen indien de tegel reeds 

een waarde bevat verschillend van nul. Wanneer de meegegeven boolean vals is, kan de 

waarde van een tegel weer onbeperkt veranderen.  

Standaard zijn er geen beperkingen tot het veranderen van een tegelwaarde.  

De methodes getMapY(int kolom) en getMapX() 

Het is mogelijk om de tegellengte en tegelbreedte van de kaart op te vragen via deze 

methodes. 

3.2.3   De klasse MapDrawer 

De klasse MapDrawer is verantwoordelijk voor het tekenen van de kaart op het scherm. 

Het is een JPanel die toegevoegd wordt in de GUI. De kaart wordt getekend wanneer de 

methode paintComponent wordt aangesproken. Een Graphics-object wordt dan 

meegegeven waar alles op getekend wordt. 

3.2.3.1 De methode paint component 

Het assenstelsel 

Wanneer we iets op het Graphics-object willen tekenen, ligt het nulpunt linksboven. Er 

wordt geredeneerd in “afstand tot de bovenrand” en “afstand tot de linkerkant”. Ons 

nulpunt wordt links-onderaan geplaatst. Dit is geen probleem voor de x-coördinaten. Voor 

de y-coördinaten moet anders gewerkt worden. We moeten telkens de kaarthoogte min 

het y-coördinaat tonen om een correcte plaatsing te verkrijgen van het y-coördinaat. 
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De tegels 

Alle tegels zijn prenten, afhankelijk van de kleur opgeslagen per tegel, wordt een andere 

prent op het scherm gezet. De prenten zijn tekeningen in jpg, gif op bmp formaat. Zo kan 

een bepaalde tegelkleur op het scherm getoond worden als beton, gras of iets anders. De 

gebruiker kan zelf tegels aanmaken en vervangen door een prent van willekeurige grootte 

in de map tiles te plaatsten. De tegel moet wel dezelfde naam krijgen als de te vervangen 

tegel. 

 

 

Figuur 11 Voorbeelden van tiles 

Er is een klasse voorzien om de tegelgevens bij te houden. Dit is de klasse TilesMap. 

De tegelprenten worden steeds ingeladen bij het aanmaken van een MapDrawer-object of 

bij het veranderen van zoomfactor, omdat de tegels dan in grootte moeten aangepast 

worden. De tegels die klaar zijn om op het scherm geplaatst te worden zitten in een 

ArrayList. Het inladen, wijzigen van de afmetingen en in de ArrayList plaatsen gebeurt in 

de methode loadTileImage. 

De punten 

De coördinaten worden getoond in de methode addCoord. Van hieruit worden de 

methodes addPoint en addLine aangesproken om respectievelijk de cirkel en het lijntje te 

tekenen die het coördinaat voorstellen. 

Andere te tekenen objecten 

Het assenkruis wordt bovenop de rest geplaatst. Alle coördinaten worden verbonden met 

een lijn zodat de route van de robot zichtbaar wordt. 

3.2.3.2 Functionaliteit van de klasse 

Het zoomen 

Er kan in- en uitgezoomd worden op de kaart. De maximale zoomfactor is ingesteld op 8x 

en de minimale is zoomWorld, de hele kaart wordt dan getoond op het scherm. De 

zoomfactor zet een eenheid zoals dat doorheen het hele programma en de robot wordt 

gebruikt om in aantal pixels. 

Een tegel die 10 eenheden groot is wordt bij een zoomfactor 2 op 20 pixels afgebeeld. 

Deze grootte wordt vastgelegd in de variabele displayedTileDim. Daar het aantal pixels 

steeds een positief geheel getal is, zal een tegel van 10 eenheden bij een zoomfactor 
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0.25 geen 2.5 maar 2 pixels groot zijn. Om deze reden is de variabele displayedTileDim 

een double, zo kan tot het laatst gewerkt worden met nauwkeurige waarden. Een 

cumulatieve afrondingsfout wordt zo vermeden. Het kan daarom voorkomen dat er een lijn 

van één pixel breed met achtergrondkleur voorkomt tussen de tegels.  

Omdat de stippen van de coördinaten slecht afgebeeld worden als ze evenredig met de 

tegels mee vergroten en verkleinen (te groot bij inzoomen, te klein bij uitzoomen), is de 

variabele bolStraalCte ingeroepen. Deze is afhankelijk van de zoomfactor, maar varieert 

minder. 

Voor het gemak is geopteerd om steeds een zoomfactor te nemen die een macht van 2 is. 

De minimale zoomfactor is voor de schoonheid gelimiteerd tot de grootte waarbij de 

volledige kaart in het JPanel past. Natuurlijk is deze zoomfactor meestal geen factor van 

2. Daarom wordt bij wijze van uitzondering deze zoomfactor als enige niet macht van 2 

toegelaten. Hoeveel deze zoomfactor bedraagt, wordt berekend in de methode 

zoomworld in de klasse CoordHandler. 

De listeners op de knoppen btnZoomIn en btnZoomOut passen de zoomfactor aan. Bij het 

in- en uitzoomen blijft de linkeronderhoek gelijk.  

Het scrollen 

Bij inzoomen variëren de afmetingen van het JPanel niet zodat de hele kaart niet meer 

kan afgebeeld worden op het scherm. Er moet gescrolled worden om de hele kaart te 

kunnen overzien. Daartoe zijn twee scrollbars voorzien aan de zijkant van de kaart. De 

instellingen voor deze scrollbars worden aangepast bij het aanmaken van een nieuwe 

CoordHandler, het maken van een nieuwe kaart en bij het in- en uitzoomen. 

Wanneer er gescrolled is moeten alle geplaatste elementen een zekere plaatst 

“opschuiven” op het tekenveld. De variabelen scrollXOffset en scrollYOffset zijn 

verantwoordelijk voor deze opschuiving. Ze worden aangepast telkens er met de scrollbar 

bewogen wordt. 

Het tekenen van de kaart 

De  methode paintComponent wordt steeds opgeroepen vanuit JPanel wanneer de kaart 

moet worden hertekend in de GUI. Op dat moment worden de tegels, de coördinaten en 

nog enkele zaken getekend op een meegekregen Graphics-object.  

Eerst worden de tegels in het Graphics-object geplaatst, daarna de coördinaten, de 

verbindingslijnen en de fouten.  
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3.3 De klasse UserAlgorithm() 

3.3.1   Principe 

Het is de bedoeling dat een gebruiker zelf een algoritme kan schrijven dat de robot 

bestuurt. Dit algoritme moet automatisch uitgevoerd kunnen worden bij het inschakelen 

van deze functie. In de methode algorithm() programmeert de gebruiker zijn algoritme. Dit 

moet steeds een algoritme zijn waarbij de volgende stap slechts uitgevoerd wordt 

wanneer de vorige stap beëindigd is. 

 

Figuur 12 Uittreksel van gebruikersalgoritme 

Er zijn twee groepen van commando’s. Enerzijds de commandos die de robot bevelen en 

anderzijds interne commandos die data kunnen manipuleren. Een volgende 

programmaregel in het algoritme mag slechts gestart worden als de vorige beëindigd is. 

Dit is geen probleem voor de interne commando’s. Voor het besturen van de robot 

bestaat een commando echter uit het zenden van een bepaalde code naar de robot. Het 

algoritme zal daarna reeds de volgende regel aanroepen terwijl het helemaal nog niet 

zeker is dat de robot de bevolen actie heeft uitgevoerd. Wanneer  de robot een 

commando heeft uitgevoerd zendt deze het ‘action performed’ signaal door naar de pc. 

Dit is het signaal voor het gebruikersalgoritme om de volgende programmaregel uit te 

voeren. 

Concreet zit het gebruikersalgoritme in de methode userAlgorithm(). De gebruiker kan 

commandos geven door methodes op te roepen van de klasse CoordHandler (voor de 

dataverwerking) en van de klasse RobotPC (voor  de besturing van de robot). In deze 

methode bevindt zich een case-functie. Deze case-functie wordt gestuurd met een teller. 

Telkenmale men nu een methode van klasse RobotPC aanroept, moet men daarachter uit 

de case-functie stappen met het commando ‘break’. Het volgende commando moet dan 

na een nieuwe ‘case (getal):’ komen. De opgeroepen methodes uit de klasse 

CoordHandler mogen ook in de case-functie komen, maar deze worden best voor de 

methode gezet die de robot bestuurt. 
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Bij het starten van het algoritme wordt de teller op nul gezet en wordt de methode 

algorithm() aangeroepen. De opdrachtsequentie achter de ‘case 0:’ wordt uitgevoerd. Het 

laatste commando van deze sequentie bestaat uit het oproepen van een methode van de 

klasse RobotPC. Deze wordt uitgevoerd, en er wordt uit de case-functe gestapt. De teller 

wordt verhoogd. Wanneer  de robot een ‘action performed’-signaal zendt, wordt de functie 

algorithm() weer opgeroepen, en de switch springt nu naar ‘case 1:’ Dit blijft zo 

doorgaan... 

3.3.2   De methodes 

De klasse bevat naast de methode met het algoritme zelf nog enkele methodes die de 

uitvoering van het gebruikersalgoritme sturen.  

3.3.2.1 De methode start() 

Deze methode start zet de teller op nul, deelt aan de klasse CoordHandler mee dat er  

een gebruikersprogramma is geactiveerd en roept de methode algorithm() op. De 

gebruiker kan hier eventueel code schrijven die uitgevoerd moet worden als het 

gebruikersalgoritme gestart wordt. 

3.3.2.2 De methode stop() 

Bij het stopzetten van het gebruikersalgoritme, wordt aan de klasse CoordHandler 

doorgegeven dat het algoritme gestopt is. De teller wordt op nul gezet. Code die moet 

uitgevoerd worden bij het stoppen van het algoritme moet hier geplaatst worden. 

3.3.2.3 De methode pause() 

De standaardwaarde van de boolean paused in deze klasse is vals. 

Telkens wanneer deze methode wordt aangeroepen wisselt de waarde van deze boolean. 

Indien de boolean waar is geworden, wordt aan de klasse CoordHandler meegedeeld dat 

het algoritme niet werkt. Het commando dat laatst doorgestuurd is naar de robot zal nog 

blijven werken. Het teken dat de robot de actie heeft beëindigd zal echter niet leiden tot 

het verder doorlopen van het algoritme. 

Indien de boolean vals is geworden zal aan de klasse CoordHandler worden meegedeeld 

dat het algoritme werkt, en wordt de methode algorithm() aangeroepen.  

De teller wordt niet in waarde gewijzigd. 

Indien om de één of andere reden een bevestigingsbericht van de robot naar de pc niet 

zou aankomen, kan men door  tweemaal te pauzeren zo’n bericht nabootsen. 

Wanneer men dus zeer snel na elkaar de methode pause() oproept, zal het zijn alsof er 

constant bevestigingsberichten van de robot binnen komen gelopen en zal het 
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gebruikersalgoritme snel afgehandeld worden. Dit kan ten goede of ten slechte gebruikt 

worden. 

3.3.2.4 De methode algorithm() 

Hier kan de gebruiker zelf zijn algoritme aanmaken. Alle methodes van de klassen 

RobotPC en CoordHandler kunnen worden aangeroepen. Houd wel in acht dat er een 

case-functie moet worden voorzien, en er steeds een nieuwe ‘case’ moet komen telkens 

een methode van de klasse RobotPC is aangeroepen. 

Zie verder bij het gebruik van het programma, hoe je zelf een gebruikersalgoritme kunt 

schrijven. 

3.4 De grafische userinterface 

De grafische userinterface van de mappingtool is terug te vinden in de klasse RobotGUI. 

De userinterface werd opgebouwd met behulp van een IDE4. De IDE die gebruikt werd is 

NetBeans 4.15. De interface werd zorgvuldig en via de JAVA filosofie opgebouwd. 

Elementen die samenhoren worden verpakt in containers en panels. In dit hoofdstuk 

wordt enerzijds de structurele opbouw van de userinterface besproken. Daarna volgt een 

bespreking over de manier waarop de GUI communiceert met andere klassen.  

3.4.1   Structurele opbouw 

De opbouw van de userinterface gebeurt zoals al eerder vermeld werd op een structurele 

manier door gebruik te maken van panels en containers.  Op de volgende bladzijde wordt 

de boomstructuur weergegeven die de hiërarchie van de verschillende onderdelen van de 

userinterface weergeeft. 

De userinterface bestaat uit 3 grote delen op het hoogste niveau. 

• TabbedPane 

Bevat bedieningsfuncties en callibratiemogelijkheden voor de robot. Zie het 

hoofdstuk handleiding voor meer details. 

• pnlMapControl 

Toont de instellingen om de kaart aan te passen. 

• pnlMap 

Toont de kaart zelf. 

                                                 
4  Integrated Development Environment 
5 Zie ook: http://www.netbeans.org/ 
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Figuur 13 GUI, opdeling hoogste niveau 

 

 

Figuur 14 Boomstructuur userinterface 

3.4.2   Communicatie met andere klassen 

De RobotGUI-klasse communiceert met de klasse RobotPC en de klasse CoordHandler. 

Als een knop van de userinterface wordt ingedrukt, zal een methode van de klasse 

RobotPC opgeroepen worden. De RobotPC-klasse bezit methodes waarmee we de robot 

kunnen aanspreken. De klasse RobotPC maakt op zijn beurt gebruik van de 

RoboComPC-klasse die vervolgens de juiste parameters plaatst op de infraroodlink. Een 

instantie van de klasse CoordHandler wordt aangemaakt in de userinterface. Deze noemt 

pnlMap en dient om de coördinaten in kaart te brengen. 
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Hoofdstuk 4  
Handleiding 

Hier volgt een korte handleiding tot het gebruik van het programma. Een handleiding voor 

de installatie van de programma’s in de robot en de pc wordt teruggevonden in 

README.TXT op de bijhorende CD. 

4.1 Opstarten programma 

1. Sluit de USB-tower aan op  één van de USB poorten van de pc. 

2. Zet de robot aan.en druk op de runknop van de RCX 

3. Start het programma op. 

4.2 Gebruik van het programma 

Het programma detecteert of de USB-tower is aangesloten. Indien dit niet het geval is, 

wordt dit gemeld in de terminal. Hoewel het programma hier niet voor gemaakt is, wordt er 

dan toch een beperkte simulatiesessie opgestart. Daarin kan men de zogezegde positie 

van de robot ingeven. Op deze manier kan men de functionaliteit van de 

coördinaatverwerking testen. Vanzelfsprekend zal het besturen van de robot in een 

simulatiesessie onmogelijk zijn. 

4.2.1   Het tabblad ‘Robot’ 

In dit tabblad stellen we de robot in. Het positioneringsysteem van de robot is gebaseerd 

op tijd. Hier kunnen we de tijden instellen die nodig zijn om de robot 360° te laten draaien 

en om de robot 100 eenheden te laten rijden. Ook kunnen we het motorvermogen van de 

twee motoren onafhankelijk van elkaar instellen. Dit is nodig indien de robot afwijkt van 

zijn rechte baan bij het rechtdoorrijden.  
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Om de rotatietijd in te stellen, moet men op START klikken in het kader ‘angle 

callibration’. De robot zal nu rond zijn as draaien. Wanneer de robot exact vijf toeren heeft 

gemaakt, klikt men nogmaals op deze knop. De tijd voor één rotatie wordt dan berekend 

en doorgestuurd naar de robot. De tijd voor één rotatie verschijnt ook in beeld. Wanneer 

men dat wenst kan men de tijd per rotatie ook handmatig invullen. Daarna moet men op 

SET klikken om deze tijd door te sturen naar de robot. 

 

Figuur 15 Tabblad Robot 

Men kan zelf kiezen welke afstand men neemt per eenheid. In het kader ‘Distance 

Callibration’ kan men deze afstand instellen. Klik op START en laat de robot 100 

eenheden vooruit rijden. Deze tijd wordt naar de robot gestuurd. Desgewenst kan men 

deze ook handmatig invullen en doorsturen door middel van de knop SET. 

Opmerking: Bij het instellen van de tijd per rotatie of per 100 eenheden door de robot te 

laten bewegen, kan het zijn dat de robot nog niet direct stopt bij de tweede klik. Dit komt 

omdat het doorzenden van het commando ‘stop’ enige tijd kan duren. De tijd wordt echter 

direct opgeslagen bij de tweede klik. De tijden zijn dus correct. 

Het laatste kader in deze tab is het instellen van de motorvermogens. Het vermogen van 

de motor is instelbaar met een getal van 1, voor het minimumvermogen, tot 7, voor het 

maximumvermogen. Enkel gehele getallen zijn toegelaten.  

Laat de robot vooruit rijden. Indien deze afwijkt naar links, verhoog dan het vermogen van 

de linkermotor of verlaag het vermogen van de rechtermotor. Indien de robot naar rechts 
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afwijkt, verhoog dan het vermogen van de rechtermotor of verlaag het vermogen van de 

linkermotor. Laat de robot opnieuw rechtdoorrijden, en pas zonodig weer de 

motorvermogens aan. 

Het kan goed zijn dat de robot bij geen enkele configuratie perfect rechtdoorrijdt. Neem 

dan de beste instelling. In het tabblad Callibrate kan de fout ingesteld worden. 

Door ervaring kunnen we stellen dat de robotnauwkeurigheid het best is bij lage 

motorvermogens. Bij hogere vermogens reageert de robot zeer vinnig. Dit verhoogt de 

kans op doorschot en slippen. 

4.2.2   Het tabblad ‘Callibrate’ 

In dit tabblad kunnen we de robot callibreren zodat het karteringsproces correct resultaten 

kan opleveren. We kunnen de te herkennen kleuren voor de lichtsensor definiëren, een 

positie instellen en de afwijkingen ingeven.  

Om een kleur in te stellen dient men de robot neer te zetten, met het in te stellen kleur 

onder de lichtsensor, en op de kleurknop naar keuze te klikken. Het cijfer op de knop komt 

overeen met het nummer van de tegel die zal getoond worden op kaart bij het ontdekken 

van deze kleur. Naast iedere kleurknop kan men de tolerantie instellen. Dit is een 

absoluut getal. De lichtsensor geeft als uitvoer steeds een getal tussen 0 en 1023. Bij het 

instellen van een kleur wordt de waarde van dat moment genomen als kleurwaarde. De 

tolerantie ernaast geeft weer hoeveel deze waarde mag afwijken van de genoteerde 

waarde. 

Door ervaring kan men de tolerantie instellen. Stel beter niet meerdere keren hetzelfde 

kleur in of kleuren die dicht bij elkaar liggen met een te grote tolerantie. Wanneer dat 

gebeurt, zal de robot steeds opnieuw flanken ontdekken. De gevolgen daarvan zijn dat de 

robot constant kan stilstaan en zijn positie doorzenden indien deze functie is geactiveerd. 

We kunnen de robot meedelen op welke positie hij nu staat, en wat zijn richting is. De 

waarden kunnen elk apart doorgestuurd worden of als één geheel. Omdat het veel 

voorkomt dat we de robot op het nulpunt wensen te callibreren is daarvoor een aparte 

knop voorzien. 
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Figuur 16 Tabblad Callibrate 

In het onderste kader kan men de afwijkingen ingeven. De afwijkingsgegevens worden 

niet gebruikt om de positie van de robot bij te stellen, maar om aan te geven op de kaart 

in welk gebied de robot zich bevindt. De fouten worden dan ook niet doorgezonden naar 

de robot maar enkel in het pc-programma gebruikt. Om de fouten in te stellen moet men 

de robot kunnen besturen. Dit gebeurt in het tabblad ‘Direct Control’. 

De eerste afwijking is het aantal eenheden dat de robot naar links of naar rechts afwijkt 

per honderd eenheden. Deze afwijking kan gemeten worden maar stel eerst de 

motorvermogens zo in dat de robot zo goed mogelijk rechtdoor rijdt. 

Laat de robot nu bijvoorbeeld 1000 eenheden vooruit rijden op een rechte lijn. Meet de 

afwijking en reken ze om naar aantal eenheden per 100. Doe dit eventueel een aantal 

keer en neem de maximum afwijking. Geef dit getal in. Enkel positief gehele getallen zijn 

toegelaten. We gaan ervan uit dat de afwijking naar elke kant mogelijk is. We stellen dus 

geen fout in naar links of naar rechts, maar een pure afwijking van de rechte lijn. 

De tweede in te stellen afwijking is de snelheidsafwijking. Voor je deze fout instelt, moet je 

eerst de tijd per 100 eenheden aan de robot meedelen vanuit het tabblad ‘Robot’. Indien 

de tijd goed is ingesteld is de afstandfout normaal gezien minimaal. 

Laat de robot nu bijvoorbeeld 1000 eenheden vooruit rijden. Meet zelf ook de theoretisch 

correcte afstand. Bereken nu hoeveel eenheden verschil er is tussen de theoretische 
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afstand en de afgelegde afstand. Reken dit getal om naar een fout per honderd eenheden 

en vul dit in. Enkel positief gehele getallen zijn toegelaten. 

De laatste afwijking bedraagt het aantal graden afwijking per volledige omwenteling van 

de robot. Stel eerst de tijd per omwenteling in vanuit het tabblad ‘Robot’ zo goed mogelijk 

in. Laat nu de robot een aantal keer volledig rond draaien en meet het aantal graden 

afwijking. Reken dit om naar een aantal graden afwijking per omwenteling en vul dit in. 

Enkel positief gehele getallen zijn toegelaten. 

Na het invullen van alle afwijkingen kan men deze invoeren in het programma door op 

SET te klikken. 

4.2.3   Het tabblad ‘Direct Control’ 

In dit tabblad kunnen we de robot direct besturen. We kunnen de robot handmatig 

bedienen, naar een bepaald coördinaat zenden of een vastgelegde beweging laten 

uitvoeren. 

 

Figuur 17 Tabblad Direct Control 

Bij handmatige bediening zal de robot geen bevestiging terugsturen, met uitzondering van 

de stopknop. Wanneer op de pijl naar boven geklikt wordt zal de robot vooruit rijden. Dit 

zal de robot blijven doen tot een ander commando, of een sensorinterrupt deze actie 

stopt. Hetzelfde geldt voor het achteruit rijden.  
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De pijlen links en rechts doen de robot roteren. De robot roteert echter niet vrij, maar 

slechts 90 graden. Zo is de robot gemakkelijker te besturen. De robot stuurt geen 

bevestiging na het voltooien van de draaiactie. 

We kunnen de robot ook naar een punt sturen en zeggen onder welke hoek hij moet 

staan bij aankomst. Dit kan ingesteld worden in het kader ‘go to coordinate’. We geven de 

gewenste waarden is en klikken op GO. De robot zal een bevestiging sturen bij het 

bereiken van de ingegeven positie. 

In het onderste kader kunnen we de robot ook een bepaalde beweging laten uitvoeren. 

De robot zal een bevestiging sturen wanneer het commando is uitgevoerd. Men kan 

ingeven hoeveel eenheden de robot moet afleggen. Bij een negatieve waarde zal de robot 

achteruit gaan. Geef een aantal eenheden op en klik op TRAVEL. 

Om de robot te doen roteren geven we een bepaald aantal graden in en klikken op 

ROTATE. 

4.2.4   Het tabblad ‘Program’ 

In het tabblad ‘Program’ kan het gebruikersprogramma bestuurd worden.  

Op de eerste regel kunnen we de functie ‘automatic coords’ aan- en afzetten. Wanneer 

deze functie is geactiveerd zal de robot telkens hij een commando heeft vervuld waar er 

een bevestiging moet worden verstuurd eerst zijn positie doorgeven aan de pc. Daarna 

volgt alsnog een bevestiging.  

 

Figuur 18 Tabblad Program 

Op de tweede regel kan een gebruikersprogramma worden geactiveerd door op ON te 

klikken. Om het programma te stoppen klikt men op OFF. Wanneer men op OFF heeft 

geklikt zal het gebruikersprogramma niet meer overlopen worden. De laatste regel van dat 

programma die al in de robot is ingeladen wordt wel eerst afgewerkt. Met de pauzeknop 

kan een programma gepauzeerd worden.  

Opmerking: Wanneer er verschillende malen snel na elkaar op de pauzeknop wordt 

geklikt, zal dit als gevolg hebben dat het gebruikersprogramma steeds verder loopt. Zelfs 

indien er geen bevestiging van de robot is aangekomen na een actie.  
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4.2.5   Het kader ‘Mapcontrol’ 

Het ‘Mapcontrol’-kader is steeds zichtbaar. Hier kunnen we kaarten opslaan en laden en 

er kunnen nieuwe kaarten gecreëerd worden. 

Om kaarten op te slaan dient men een naam op te geven en op SAVE MAP te klikken. 

Om een kaart te laden moet men de correcte naam intypen en op LOAD MAP klikken. 

Opmerking: Indien men de naam niet meer weet kan men steeds in de map /maps de 

naam opzoeken. 

 

Figuur 19 Het kader 'MapControl’ 

Men kan een nieuwe lege kaart aanmaken door het aantal tegels te specifiëren in alle vier 

de richtingen. Voorts moet men meegeven hoeveel eenheden groot een tegel moet zijn. 

Bij het klikken op CREATE NEW MAP wordt de nieuwe kaart aangemaakt.  

Indien we de robot volledig zijn gang willen laten gaan bij het verkennen van een nieuw 

terrein, kan men steeds op de knop GO ’N EXPLO klikken. Er wordt dan een kaart 

aangemaakt van slechts één tegel groot. Het aantal eenheden per tegel moet wel 

opgegeven worden.  

Opmerkingen: 

 Bij het maken van een nieuwe kaart gaat de huidige verloren. 

 Wanneer de robot een positie doorstuurt die buiten de kaart ligt, wordt de 

kaart automatisch vergroot.  

4.2.6   De kaart 

Op de kaart wordt alles afgebeeld. Alle nog onontdekte tegels worden in een lichtgrijs-wit 

patroon weergegeven.  

Per doorgegeven positie wordt er een blauwe schijf op het scherm getekend. Het streepje 

geeft de richting van de robot weer.  

Een reeks van posities wordt met elkaar verbonden. Zo wordt het traject van de robot 

gevisualiseerd. 
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Figuur 20 De kaart 

Wanneer een positie doorgegeven wordt, krijgt de tegel waar dit coördinaat op ligt de 

waarde van het coördinaat. Deze waarde heeft de robot doorgegeven en is afkomstig van 

een lichtsensorwaarde of de druksensor. 

De rode cirkels rond de blauwe schijven geven de fout weer. 

Met de ++-knop kan men inzoomen. De linkeronderhoek blijft daarbij op dezelfde plaats. 

Er kan maximaal 8 maal ingezoomd worden. 

Met de ---knop kan men uitzoomen. Bij maximaal uitzoomen wordt de volledige kaart 

getoond. 

Wanneer men op de kaart inzoomt kan de volledige kaart niet meer in het venster. Met de 

scrollbars kan men de kaart verschuiven. 

4.3 Een gebruikersprogramma schrijven. 

De mogelijkheden van de karteringstool worden pas echt duidelijk wanneer men zelf een 

programma schrijft. Op die manier kan men een robot volgens een zelfgeschreven 

algoritme een wereld laten verkennen, of handelingen uitvoeren in een wereld.  

Het programma bestaat uit een sequentie van opdrachten. Dit programma kan niet in de 

userinterface geschreven worden, maar in de klasse userAlgorithm. Daarna dient men 

deze klasse te compileren en bij de andere klassen van het programma te voegen. 

Eerst zullen we een voorbeeldprogrammaatje schrijven die een rechthoekige wereld in 

kaart kan brengen. 

We maken een case-functie waarbij de variabele ‘counter’ de switch bedient. Deze 

variabele wordt steeds met één verhoogt wanneer er uit de case-functie is getreden. 
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case 0: 

int loopCounter = -1; 

coordHandler.newRecon(20); 

robotPC.setAutomaticCoords(true); 

break; 

 

In de eerste regel maken we een variabele aan die het aantal lussen telt.  

In de volgende regel zullen we een nieuwe kaart aanmaken van 1 tegel op 1 tegel met 

een tegelgrootte van 20 eenheden. 

De regel daarna bepaalt dat de robot telkens hij een bevestiging stuurt, ook zijn positie 

moet meedelen. 

De laatste regel is een commando uit de klasse robotPC. Deze opdracht wordt 

doorgezonden naar de robot zelf. Er moet na deze regel uit de case-functie getreden 

worden omdat er eerst moet gewacht worden op een bevestiging van de robot.  

 

case 1: 

loopCounter++; 

coordHandler.reCallibrate(); 

System.out.println(“Zet de robot op de oorsprong met een hoek 

van 0° tov de x-as”); 

pause(); 

robotPC.callibrate(0,0,0); 

break; 

De lusteller wordt met één verhoogd. 

We delen mee aan de coördinaatverwerking dat de robot gecallibreerd is. De fouten 

komen dan op nul.  

De opdracht pause() deelt mee dat de gebruiker na deze case op de pauzeknop moet 

duwen vooraleer er naar de volgende case zal overgegaan worden. 

We sturen het callibratiecommando naar de robot door. De robot bevindt zich dan op 

positie 0,0 met een hoek van 0 graden. Daar dit alweer een communicatiecommando is, 

moet er weer uit de case-functie getreden worden.  

 

case 2  

robotPC.setStopOnEdge(true); 

break; 
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We delen aan de robot mee dat hij bij elke flank moet stoppen en een bevestiging sturen. 

In dit programma zal hij dan ook zijn positie doorsturen. 

 

case 3: 

int graden = 30*loopCounter; 

if (loopcounter == 12) stop(); 

robotPC.rotate(graden); 

break; 

De robot moet een aantal graden ter plaatse draaien. Hoe meer keren de lus wordt 

uitgevoerd, hoe meer graden de robot zal draaien. Wanneer het programma 12 lussen 

heeft gemaakt, wordt het stilgelegd. Bemerk dat het stopcommando slechts zal gelden na 

uitvoering van deze case. 

 

case 4: 

robotPC.forward(); 

break; 

De robot krijgt het commando om vooruit te rijden. Dit commando stuurt op zich geen 

bevestiging. De robot moet echter stoppen bij iedere flank. Daaruit volgt dat de robot hier 

op de eerste flank zal stoppen en zijn positie doorzenden. 

 

case 5: 

robotPC.backward(); 

break; 

We laten de achteruit rijden. Hij zal opnieuw de flank ontdekken die ook in case 4 ontdekt 

is. De verplaatsing van de robot zal hier dus minimaal zijn. Toch is het zeer belangrijk om 

dit commando te geven omdat we anders denken dat we op het ontdekte kleur van de 

vorige stap zitten. 

 

case 6: 

robotPC.setStopOnEdge(false); 

break; 

We schakelen de functie uit dat de robot op elke flank stopt. 

 

case 7:  

counter = 0; 
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robotPC.settleDown(0,0,0); 

break(); 

De counter wordt op nul gezet. 

De robot zal terugkeren naar het nulpunt. Flanken worden niet opgemerkt zodat de robot 

daar niet zal stoppen. 

 

Na het doorlopen van deze case wordt de variabele ‘counter’ op één gezet. Wanneer de 

robot nu de bevestiging doorzendt dat het commando voltooid is, zal naar case 1 

gesprongen worden. 

 

Methodes 

Er kan gebruik gemaakt worden van alle methodes en publieke variabelen van de klassen 

CoordHandler en RobotPC. 

 

Tips voor het schrijven van een programma: 

-Hoewel men de functies kan afzetten is het toch best dat alle flanken gedetecteerd 

worden bij een verkenning. Bij de coördinaatverwerking worden twee posities van de 

robot immers met elkaar verbonden. Indien niet alle flanken zijn opgenomen, kan het zijn 

dat men ‘valse’ tegels tekent. Van deze eigenschap kan in sommige gevallen handig 

gebruik gemaakt worden. Wanneer alleen coördinaten opgenomen worden van een muur, 

zullen deze automatisch verbonden worden. 

-De afstand per eenheid maakt men best niet te groot. Het kan dan zijn dat de robot 

posities heeft doorgezonden aan weerszijden van een kleurenflank die te dicht bijeen 

liggen. Dit kan door de coördinaatverwerking opgevat worden als wordt de zelfde tegel 

bedoeld. Wanneer de functie tilesLocked vals is, wordt altijd de correcte waarde van de 

tegel getoond. Op de kaart kan het dan soms wel zo zijn dat een tegel weer overschreven 

wordt. 
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Hoofdstuk 5  
Besluit 

Het doel van de thesis was tweeledig. Enerzijds moest een besturing en callibratie 

ontworpen worden voor de LEGO-robot. Anderzijds moest een mappingtool ontwikkeld 

worden. De mappingtool moet gegevens, die de robot doorzendt, kunnen verwerken. De 

manier waarop de robot de wereld verkent, kan door de gebruiker bepaald worden. 

Daartoe implementeert hij een eigen algoritme. 

Ondanks het feit dat dit ons eerste groot JAVA project was, kunnen we concluderen dat 

de vereiste functionaliteit bereikt werd. De robot functioneert correct en kan gecallibreerd 

worden. De doorgestuurde posities worden door de mappingtool verwerkt en 

gevisualiseerd. 

Een nadeel waarmee we vaak te maken kregen tijdens het project is en blijft de 

onnauwkeurigheid van de robot. Het is ons nooit gelukt – zelfs na goede callibratie – de 

robot een getrouwe afbeelding te laten maken van zijn omgeving. 

Voor een volgend project dat de LEGO-robot gebruikt, zou beter een manier van 

terugkoppeling geïntegreerd worden. We denken hierbij aan extra hardware zoals 

rotatiesensoren en dergelijke die bij LEGO kunnen aangekocht worden. 

Dit project was voor ons beiden een erg leerrijke ervaring. Object georiënteerd 

programmeren was voor ons een nieuw concept. In dit project zijn de voordelen van zo’n 

aanpak sterk naar voor gekomen.  

LEGO is voor ons steeds geweldig speelgoed geweest. Toen we te horen kregen dat er 

een eindwerk was waarin gebruik gemaakt werd van een LEGO-robot konden we dit niet 

laten schieten ... en we hebben het ons niet beklaagd! 

 

Lode en Peter 

Gent, 2005 
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Hoofdstuk 6  
Referenties 

Ontwikkeling van een demorobot 

  door Boris Matthys en Pieter Roobrouck 

  Masterproef MTI, UGent 2004 

LEGO® MINDSTORMS(tm) Internals (MindStorms hardware details) 

http://www.crynwr.com/LEGO-robotics/

LEGO-ROBOTICS LINKS 

http://www.idi.ntnu.no/grupper/ai/research/eval/LEGO_links.html

lejOS API 

http://lejOS.sourceforge.net/apidocs/index.html

lejOS tutorial 

http://lejOS.sourceforge.net/tutorial/
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