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Etch-a-sketch

Det ferdige sluttproduktet skal simulere en klassisk leke, Etch-a-sketch, et tegne-
brett, hvor man tegner på en flate ved å skru på 2 hjul, og visker ut det man
har tegnet ved å riste på brettet. Arduino-delen skal ha to potensiometere, 1
knapp, og 1 tiltsensor. Potensiometerne skal styre markøren på skjermen. Til-
tsensoren brukes til å viske ut det som er tegnet på skjermen. Som et ekstra
element skal det legges til en knapp. Ved å trykke på knappen skal man kunne
slå tegnemodus av og på. Når programmet er i tegnemodus, skal det tegnes en
sammenhengende strek der markøren beveger seg. Når tegnemodus er av, skal
markøren kunne beveges fritt rundt, uten at det tegnes. Slik skal det være mulig
å tegne flere streker istedet for en sammenhengende strek. Det er ønskelig å ha
høyest mulig oppløsning på signalene fra potensiometerne.
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Komponenter

Siden mesteparten av funksjonaliteten må programmeres i Processing, brukte
jeg i begynnelsen et Arduino-kort med integrerte sensorer (Arduino Esplora) for
raskere å generere input signaler og teste hvordan disse fungerer i Processing.
Dette kortet er lett å ha med seg og kan rask kobles opp til datamaskinen.

I sluttproduktet har jeg brukt følgende komponenter:

• Arduino Uno

• Full-størrelse breadboard. Dette er brukt for å få bedre plass til kompo-
nentene og ha større avstand mellom de to potensiometerne.

• 2 x potensiometer

• Tilt-sensor og 10k ohm motstand. Her er det brukt en resistor for å unngå
kortslutning når kretsen er lukket.

• Trykk-knapp uten motstand. Valgte å bruke den innebygde motstanden
(Pull up) i den digitale porten på Arduino-kortet, for å redusere antall
komponenter.

• Ledninger for å koble de ulike komponentene til Arduino

• USB-kabel koblet til datamaskin. Denne gir strømforsyning til Arduino og
muliggjør kommunikasjon mellom Arduino og Processing.

• Datamaskin som kjører Processing.
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Sluttprodukt

Generell virkemåte

Når Arduino er koblet til datamaskinen med opplastet kode, sender den signaler
via USB. Processing-programmet kan da åpnes. Et vindu viser en Etch-a-sketch
med rød ramme, en grønnaktig “skjerm” og to hvite hjul. Ved å vri på de to
potensiometerne, styrer man en markør som holder seg innenfor den grønne
skjermen i processing-vinduet. Det ene potensiometeret styrer bevegelse langs
x-aksen og det andre styrer bevegelse langs y-aksen. Ved å trykke på en knapp,
kan man gå inn og ut av tegnemodus, dvs at når tegnemodus er aktiv, vil
markørbevegelsene etterlate en strek der man har posisjonert markøren, og når
tegnemodus er av, vil kun markøren bevege seg, uten å tegne en strek. Markøren
på skjermen blir litt større når tegnemodus er av, og en innebygd LED lyser på
Arduino-kortet når tegnemodus er på. De to hvite hjulene på hver side i vinduet,
beveger seg i takt med den fysiske vridningen av potensiometerne. Ved å riste
på breadboardet, vil en tilt-sensor aktiveres, og dette fører til at skjermen viskes
ut.
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Arduino-delen

Arduino-programmet tar imot signaler fra sensorene, behandler disse og sender
resultatet via seriell-porten til Processing.

I oppsett-delen av programmet blir variablene deklarert og portene tilordnet.
Seriell-kobling blir også startet.

Det er 4 variabler som blir sendt til Processing: tegneModus, viskUt, xPot
og yPot.

I loopen tar xPot og yPot signalene fra de analoge portene A2 og A3. Sig-
nalene blir reversert med funksjonen map() slik at retningen man vrir poten-
siometerne blir mest mulig naturlig i forhold til hvilken vei markøren beveger
seg.

Variablen viskUt blir satt til true eller false avhenging av om kretsen i tilt-
sensoren er lukket eller ikke.

Variablen tegneModus blir satt til true eller false når knappen trykkes. Her
er det brukt en metode, erTrykket() som tar hensyn til problemstillingen med
debounce ved at tiden siden siste trykk må være større enn et viss tidsinterval.
Etter litt eksperimentering ble dette satt til 100 millisekunder.

Variablene sendes som tekst til seriell-porten, separert med komma og avslut-
tet med et linjeskift. Det er også lagt inn en liten forsinkelse (30 millisekunder),
for at kommunikasjonen mellom Arduino og Processing skal gå uten hakking.

Processing-delen

Data fra Arduino kommer inn i Processing som tekst-strenger. Data leses til det
kommer et linjeskift, før de behandles videre. Strengen blir splittet i verdier før
og etter komma, og lagt inn i en tabell av typen heltall. Posisjonsparametrene,
xPos og yPos, blir mappet slik at maksimum og minumumsverdiene fra poten-
siometrene tilsvarer bredden og høyden på den grønne skjermen i Processing-
vinduet. Parametrene viskUt og tegneModus får samme verdi som de har i
arduino-delen. Alt dette skjer i en metode som heter serialEvent(), og denne
kjøres automatisk når en seriell-tilkobling er definert og startet. Den krever
portnummer som input, så først blir en liste over alle portene på maskinen listet
opp i Processing-konsollen, og man velger indeksen om tilsvarer den porten man
bruker og setter denne inn i koden.

Jeg valgte å bruke 3D modus (P3D) i Processing, for å kunne lage en mer
livlig representasjon av Etch-a-sketch-brettet. Dermed har jeg brukt lyssetting
og alt er tegnet i tre dimensjoner.

Brettet, med ramme og skjerm, er representert med bokser - en for høyre og
venstre side, en for topp og bunn, og en for den grønne skjermen hvor tegningen
foregår. Til dette brukte jeg en egen metode som jeg kalte tegnBoks(). Den tar
inn koordinater for senter av boksen og høyde, bredde og dybde.

Knottene tegnes med en metode som jeg kalte tegnKnott(). De er represen-
tert med en stor kule og mange små kuler i ring rundt den store kulen. Metoden
tar blant annet inn en parameter som representerer x- eller y-posisjonen, og
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denne blir mappet slik at full uttelling tilsvarer 2 ganger Pi, eller 360 grader.
Dermed roterer knottene når x-og y-posisjonene endres.

Selve tegningen er løst ved at x- og y-posisjonen i en gjennomgang (frame) i
loopen (draw()) lagres sammen med posisjonen i forrige frame, slik at man har
to punkter. Disse punktene lagres som et Linje-objekt (egen klasse) i en tabell
(ArrayList). Hvert objekt har en metode som heter vis(), og denne tegner en
linje mellom de to punktene. Et Linje-objekt blir bare lagt til i tabellen når
tegneModus er på. Ved å iterere over hele tabellen, kan alle linjene tegnes ut til
en sammenhengende strek i hver frame. Det var nødvendig å tegne bakgrunnen
samt hele streken på nytt hver frame for å kunne implementere funksjonen med
å gå inn og ut av tegnemodus. Derfor lagres alle posisjonene i en tabell.

Når programmet ikke er i tegnemodus, blir markøren litt større og det blir
ikke opprettet Linje-objekter som lagres i tabellen, slik at markøren kan beveges
fritt rundt.

Når viskUt er aktivert, blir alle objektene i ArrayListen linjer fjernet med
metoden clear().
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Tegning av kretsen

En tegning av Arduino-kretsen kan sees under
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Godkjenning

Oppgaven ble godkjent i øvingstimen tirsdag 23. februar 2016.

Kildekode

Kildekode for Arduino-delen

1. _2016_02_23_INF1510_Oblig_1_kjetihee.ino

Kildekode for Processing-delen

1. sketch_2016_02_23_INF1510_Oblig_1_Processing_kjetihee.pde

2. Linje.pde


