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Integration of microcontroller ESP32 and LEGO mindstorms
The article presents a proof of concept of the simple and time-effective mobile system
development process, which lowers learning curve for new users in student competitions and
reduced time used for communication and data analysis. Mobile system is constructed using Lego
Mindstorms (motors, sensors, physical structure), which is controlled with microcontroller ESP32,
programmed via Arduino enviroment. The data from experiments is logged and send via simple file
transfer over wireless connection to the computer, where the data is used to create dynamical model
and corresponding control laws using MATLAB. The development process was used in the
development of mobile systems for driving in straight line.

Kratek pregled prispevka
Članek predstavlja koncept enostavnega in časovno nezamudnega procesa razvoja mobilnega
sistema, ki zmanjšuje čas učenja za nove uporabnike v sklopu študentskih tekmovanj. Dodatno
skrajša čas za vzpostavitev komunikacije in analize podatkov. Mobilni sistem je sestavljen iz LEGO
Mindstorms komponent (motorji, senzorji, fizična struktura), katerega upravljamo s pomočjo
mikrokrmilnika ESP32, programiranega v Arduino okolju. Podatki pridobljeni iz eksperimentov so
zabeležni in z uporabo enostavnega prenosa datotek poslani preko brezžične povezave na
računalnik, kjer se podatki uporabijo za izdelavo dinamičnega modela in izdelavo regulatorja
procesa v programskem okolju MATLAB. Razvojni proces je bil uporabljen za izdelavo mobilnega
sistema za vožnjo naravnost.

1. Uvod
Pri prrocesu razzvoja mobilnega sisttema
potrebujem
mo napravitti fizično konstrukcijo
k
o ter
programskko kodo voodenja, hkrrati pa žellimo
analizirati meritve z možnimi programskkimi
orodji. Pakket LEGO Mindstorms
M
s EV3 omoggoča
hitro konsstrukcijo roobota saj ne
n potrebujjemo
vrtanja, žžaganja, 3D
D modelirranja ipd.. Za
programiraanje manjših roboto
ov je najjbolj
razširjena platforma Arduino,
A
ki
k ima ogroomno
enostavnnega
bazo
upporabnikov
zaradi
programiraanja in upporabe. Nam
mesto Ardduino
razvojne plošče see mnogok
krat uporaablja
mikrokrmiilnik ESP32. ESP32 je združljiiv z
razvojnim okoljem Arduino
A
polleg tega poonuja
tudi WiFi tter Bluetootth komunik
kacijo, dve j edri,
strojno poddprte SPI teer I2C povezzave za le nnekaj
evrov. Za analizo podatkov
p
paa se večinnoma
uporablja vvišje nivojsska program
mska okoljee kot
so npr. MA
ATLAB, Pyython, ipd. katera ponuujajo
veliko napprednih alggoritmov za
z obdelovaanje,
prikaz in annalizo podaatkov.
Projekt slluži kot dokaz kon
ncepta proocesa
razvoja m
mobilnega sistema z združittvijo
prednosti treh sveetov: priro
očnost LE
EGO
komponentt, enostavvnost pro
ogramiranjaa v
Arduino okkolju zaraddi zelo razšiirjene platfoorme
ter ogromnno knjižnicc in nazadn
nje zmogljivvega
programskkega okolja za anaalizo podaatkov
MATLAB. Cilj je konstrukcija robota
r
katerri bo
vozil v ravvni čri.
2. Opis n
naprave
Mobilnni sistem (nnaprej robo
ot) je sestavvljen
iz mikokrm
milnika ESP
P32, SD caard modula,, 5V
regulatorjaa napetostii, 9V baaterije, L2298N
mostiča zaa vodenje motorjev
m
teer dveh LE
EGO
motorjev E
EV3. Sestavvljeni robott je prikazaan na
sliki 1.
2.1. Mikrokrmiln
nik ESP32
Mikrokkrmilnik jee najpomem
mbnejši dell saj
predstavljaa »možgaane«
našega
n
robbota.
Mikrokrmiilnik (prikaazan na slik
ki 2) poveezuje
komponentte in skrbi za
z delovanje robota (zaajem
in zapis ppodatkov, regulacija,
r
…). Prednnosti
mikrokrmiilnika ESP32 je več, om
mogoča WiF
Fi in
Bluetooth povezavo, 36 pin-ov
v, od tegaa 16

PW
WM kanalov
v ter možnnost prograamiranja v
Ard
duino okolju
u.

Slika 1: R
Robot.

Slika 2: Mikrokrm
mlink ESP3
32.
2.2. VS Co
ode in PlatfformIO
Za
Z programiiranje ESP332 je najbollj razširjenaa
plattforma
Arudino,
A
predvsem
m
zaradii
enostavnosti programiran
p
nja ter dostopa
d
doo
veliiko primerrov prograamskih ko
od in žee
ustv
varjenih knjižnic za LE
EGO kompo
onentne. Zaa
prog
gramiranje v Arduino okolju sem
m uporabljall
prog
gram VS Code z ddodatkom PlatformIO
O
kateeri podpirra velikoo število različnihh
mik
krokrmilniko
ov in čippov. Poleg
g tega see
enostavno dostopa do velik
iko knjižnic za različnee
plattforme in naamene.
2.3. LEGO
O EV3 motoor
LEGO
L
EV
V3 motor poganja enosmernaa
napetost. Moto
or krmilim
mo s pomočjo pulznoo
nske modu
ulacije (krrajše PWM
M). Pulznoo
širin
širin
nska modulacija je naččin krmiljenjja motorjevv
pri katerem up
porabljamo različno do
olge signalee
vred
dnosti 1. Kadar
K
je siggnal dolg ceelo periodoo
mottor poganjamo z m
maksimalno močjo, v

nasprotnem
m primeruu pa je moč mottorja
sorazmernaa dolžini siignala v eni periodi. T
Torej
če je siggnal dolg polovico periode m
motor
obratuje s polovico moči
m
itn.. Po
oleg upravljjanja
s PWM-jeem ima motor
m
tudi optični seenzor
zasuka kooles. ESP32 nam om
mogoča dvvojno
natančnostt napram naativnemu en
nkoderju in ssicer
merimo zaasuk s 0.5° natančnosti.
n
3. Opis sisstema

Med
d eksperim
mentom se podatki o vrednostii
vhoda, zasuko
ov in napak
ake zapisujeejo na SD
D
karttico. Robot nato vzposstavi povezaavo z WiFii
omrrežjem in ustvari streežnik prek
ko kateregaa
pren
nesemo dato
oteko s podaatki na raču
unalnik.
Na podlagi podatkov
p
inn metode najmanjšihh
kvadratov (pod
drobneje oppisana v [2
2]) dobimoo
kretni model sistema (eenačba 3).
disk
𝐺 𝑧

Za lažjee modelirannje je sisteem predstavvljen
drugače. N
Namesto dveh vhodov v sistem kkateri
bi bile vreddnosti dutyccyclov (sorrazmerna hiitrost
motorja) je samo en vhod
d označenn s
spremenljivvko 𝑢 . Delovna točka je že
intergrirana znotraj sistema in siccer oba mottorja
imata za ddelovno toččko nastav
vljeno vreddnost
dutycycla na 150. Z vhodom v sisstem
spreminjam
mo dutycyclle desnega motorja (𝑢 ) in
levega mottorja (𝑢 ) koot je prikazu
uje enačba 1.
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Diskretni sistem
s
prettvorimo v zveznega s
pom
močjo zadrževalnika niččtega reda (angl.
(
zero-ordeer hold alii krajše ZO
OH). Zadržževalnik jee
pod
drobneje opisan [3]. D
Dobljeni zveezni modell
prik
kazuje enačb
ba 4.
𝐺 𝑠

.

.
.

.
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(1)
Izhod ssistema ponnazarja spreemenljivka ∆𝑦.
Vrednost spremenljivvke ∆𝑦 jee razlika med
vrednostmi zasuka levvega (𝑦 ) in
i desnega (𝑦 )
motorja. Izzračun vreddnost ∆𝑦 prrikazuje ennačba
2.
Takšen izhhod je izbbran za naamen regulaacije
napake zassukov, če jee napaka zasukov nič rrobot
vozi naravnnost.
∆𝑦

𝑦

𝑦

(2)

3.1. Modeliranje
Za izvedbo iddentifikacije sistema je
uporabljenn stopničassti signal (z zelo bbarvo
prikazan na sliki 3) raazličnih amp
plitud in doolžin,
kateri
sslužil
koot
vzbujaanje
sisteema.
Spremenljiivka 𝑢 zaavzema vred
dnosti med +30
in -30. Glede na vhood spremenljivki 𝑢 inn 𝑢
zavzemata vrednosti med
m 180 in
n 120. Želim
mo si
veliko obm
močje vzbuj
ujanja saj jee tako razm
merje
signal šum
m manjše.

Slika
S
3: Vho
odni signal ter odziv sisstema in
modella.
Slika 5 prikazuje
p
tuudi odziv modela inn
sisteema na vh
hodni signaal. Z rdečo
o barvo jee
prik
kazan odziv
v sistema na vhodnii signal, z
mod
dro odziv zv
veznega moodela na vho
odni signal..
Opaazimo, da se model v določenih točkah
t
zeloo
dobro ujema z sistemov, ddrugje nekolliko manj.
3.2. Regulator
Regulator načrtujem
mo s simu
ulacijo naa
prid
dobljenem modelu, ssaj tako zmanjšamoo
skup
pni čas naččrtovanja. SSimulacija poteka
p
zeloo
hitro
o. Če sim
mulacije nee bi uporaabili bi too

pomenilo dda vsakič na
n novo nalložimo proggram
na robota ga zaženem
mo in prido
obimo podaatke,
nato poprravimo paarametre in
i ponavljjamo
postopek dokler ne
n
pridobiimo ustreeznih
parametrovv regulatorrja. To jee seveda zelo
zamudno. Za potrebe načrtovanja regulatorj
rja je
potrebno ppridobiti odziv
o
modeela na enootino
stopnico kkateri je prikkazan na sliki 4. Iz oddziva
je razvidnoo, da ima model
m
negatiivno ojačanj
nje in
je intergriirnega znaačaja, saj izhod
i
neneehno
narašča. Č
Če bi želeeli, ima sisstem pozittivno
ojačanje bbi morali pri izračunu ∆𝑦 oddšteti
vrednost desnega zasuka od levega inn ne
vrednost leevega od deesnega zasuk
ka.

ter z zelo maajhnim poggreškom v ustaljenem
m
nju.
stan

Slika
a 6: Sledenjje referenci.
Zvezni reg
gulator na robotu reaaliziramo s
pom
močjo enačb
be 3, kjer uu(k) predstavlja izhodd
regu
ulatorja v trrenutku k, uu(k-1) izhod
d v trenutkuu
k-1,, ter e(k-i) za
z i zakasnjeen pogrešek
k zasukov.
𝑢 𝑘
𝑢 𝑘 1
𝑞 𝑒 𝑘
𝑞𝑒 𝑘 1
𝑞 𝑒 𝑘 2
(3))

Slikka 4: Odziv sistema
s
na stopnico.
s
Na poddlagi odzivaa na stopnicco se s pom
močjo
Ziegler-Nicholsonovee metode (podrobbneje
opisana v [1]) določi parametre regulatorjaa. Na
podlagi reggulatorja 𝐾 in časovno konstantoo 𝑇 .
Na podlaggi Ziegler-N
Nicholsonov
ve metode in
preizkušannja različnnih vrst regulatorjev
r
v se
najbolje
obnese
regulator
PD.
T
Torej
proporcionnalni in difeerencialni reegulator. Sliika 5
prikazuje realizacijoo regulato
orja v okkolju
SIMULINK
K.

Slika 5: PD
P regulato
or.
Sledennje regulatoorja referenččni vrednossti 1
prikazuje slika 6. Iz
I odziva regulatorjaa je
razvidno dda je čas vzzpona hiter,, brez preniihaja

Enaačbe 4 pa prikazujejo
pretvorbo parametrovv
p
zvezznega regu
ulatorja v kkoeficiente enačbe 3..
Paraameter 𝑇 predstavlja ččas vzorčenjja.
𝑇
𝑞
𝐾 1
𝑇
𝑞
𝑞

𝐾 1
𝐾

2

(4))

𝑇
𝑇

4. Rezultati
Končni rezzultat je dellujoči PD regulator
r
zaa
regu
ulacijo napaake zasukovv kotov mo
otorjev. Naa
sliki 7 je prik
kazan rezulttat projektaa. Z modroo
barv
vo je prikaazan izhod sistema ob
b regulacijii
napake, to je razlika
r
medd zasukomaa levega inn
desn
nega motorj
rja. Z rdečoo je prikazaan regulirnii
sign
nal oz. izhod
d regulatorj a.

Slika 7: R
Regulacija napake
n
in reegulirni signnal.
Opazim
mo, da se naapaka zasuk
kov giblje med
vrednostmi -4 in 4. Če
Č želimo napako
n
zasuukov
v ° moram
mo vrednosst ∆𝑦 prepo
oloviti, toreej se
napaka robbota ob vožžnji naravno
ost giblje m
med 2° in 2°. Pogrešek pri regulaaciji pripisuujem
mehanski konstrukciji, saj kolessi nista ideealno
poravnani ter eno odd koles ni naajbolje pritrrjeno
zaradi obraabe motorjaa.
5. Zaključček
Rezulttat projektaa je dokazz koncepta,, da
lahko
komponennte LEGO
O Mindstoorms
učinkovitoo
upravvljamo
s
pom
močjo

mik
krokrmilnikaa ESP32, zaajemamo po
odatke jih s
pom
močjo brežžične poveezave pren
nesemo naa
raču
unalnik terr jih
v programsk
kem okoljuu
MA
ATLAB obdelamo, bodisi za
z
namenn
mod
deliranja oz, evalvacijee rezultatov..
Za pridobitev
v dobrega modela sistema jee
potrrebno prav
vilno zastaaviti sistem, izbratii
bog
gate (frekven
nčno, ampliitudno) vho
odne signalii
s kaaterimi prid
dobimo dinaamiko sisteema. Modell
dobro ponazarjja dinamikoo sistema, kar nam jee
omo
ogočilo naččrtati regulaator, kateri dobro sledii
refeerenci. MATALB nam je omogočill
simu
ulacijo mod
dela s kateerim smo sk
krajšali čass
načrrtovanja reg
gulatorja.
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