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INTRODUCERE
În prezent, competențele de robotizacă sunt esențiale în majoritatea proceselor industriale și de inginerie ale modului
nostru actual de viață. Astfel, pentru a putea crea, controla și modiﬁca astfel de prototipuri ar trebui să îmbunătățim
programa de robotică a studenților noștri pentru a-i introduce în acest domeniu.
Scopul acestui curs este de a crea circuite de robotică și de a le controla eﬁcient prin utilizarea de instrucțiuni de
programare pentru platforme Arduino și Tinkercad.
Arduino este o platformă de electronice Open-Source bazate pe componente hardware și software-ul ușor de utilizat.
Arduino a fost născut ca un instrument ușor pentru Protoiparea rapidă, care vizează studenții fără un istoric în electronică
și programare. De îndată ce a ajuns la o comunitate mai largă, placa de bază Arduino a început să se adapteze la noi nevoi și
provocări, diferențierea ofertei sale de la simple panouri de 8 biți la produse pentru aplicații IoT, imprimarea 3D, și medii
încorporate. Software-ul, deasemenea, este open-source, și este în creștere prin contribuțiile utilizatorilor din întreaga
lume.
Plăcile Arduino sunt capabile să citească intrările – lumina pe un senzor, un deget pe un buton, sau un mesaj Twitter – și săl transforme într-o ieșire – activarea unui motor, pornirea unui LED, publicarea ceva online. Puteți comanda plăcii ce anume
să facă prin trimiterea unui set de instrucțiuni pentru microcontrolerul de pe placă. Pentru a face acest lucru utilizați
limbajul de programare Arduino și software-ul Arduino.
Grupuri țintă:
Ÿ

Studenți VET cu mai puține oportunități.

Ÿ

Formatori tehnici VET interesati de domeniile robotica si IT.

ORGANIZARE
Exercițiile sunt organizate în trei blocuri: Lecţia 4, Lecţia 5 Şi Lecţia 6. În ﬁecare lecție există exemple diferite în ordinea de
complexitate în creștere, de la foarte de bază la foarte avansate. În ﬁecare lecție există exemple de diferite complexități,
prezentate în creștere, de la exemple de bază la foarte avansate. Cele mai multe dintre exerciții sunt legate de o soluție
online în Tinkercad, ﬁind posibil de a vedea circuitul hardware asociat cu soluția, precum și programul, și va ﬁ posibil de a
simula funcționarea circuitului.
Exercițiile sunt destinate a ﬁ veriﬁcate ﬁzic folosind un prototip și diferite componente, dar dacă vrei poți simula doar
programul, deși se va pierde distracția și practica de asamblare electronica.
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Exercițiile sunt destinate ca o modalitate de a vă prezenta diferite elemente pe care le putem folosi pentru orice robot
(diode, senzori, LCDs, etc.) într-un mediu de simulare ușor și în același timp de a face tranziția către un mediu hardware util.
Abordarea sugerată pentru utilizarea acestor exerciții este următoarea:

Ÿ

Lucrați la exercițiile lecției 4, în primul rând prin simularea Tinkercad și apoi treceți la asamblarea circuitelor și
programarea Arduino UNO.

Ÿ

Găsiți în Tinkercad circuite similare și lucrați în ele.

Ÿ

Lucrați la exercițiile lecției 5, în primul rând prin Tinkercad și apoi prin asamblarea circuitelor.

Ÿ

Găsiți în Tinkercad circuite similare și lucrați în ele.

Ÿ

Lucrați la exercițiile livrate împreună cu setul robotului auto Elegoo, asamblând mașina și utilizând diferiți senzori și
actuatori.

Ÿ

Lucrați la exercițiile lecției 6.

LISTĂ DE MATERIALE
Ÿ Arduino UNO Cu ATMEGA328P.
Ÿ Placă de conectare, poate ﬁ una mică precum asta sau mai bine una mai mare precum aceasta.
Ÿ LED-uri: roșu, verde și galben.
Ÿ 3 butoane micro push.
Ÿ 3 x 10K Rezistor.
Ÿ 3x 220 ohm Rezistor.
Ÿ 2x 10K Potentiometru.
Ÿ LM35 senzor de temperatură.
Ÿ Parallax ping senzor de distanță cu ultrasunete. Este unul scump și este folosit pentru că este utolizat ca

model în Tinkercad, dar poate ﬁ înlocuit cu un circuit minimal cu mult mai ieftin HC-SR04 și modiﬁcări de cod.
Ÿ Micro-servo.
Ÿ L293 cip pentru motor.
Ÿ Micro motor de curent continuu
Ÿ RGB benzi cu LED-.
Ÿ RMD6300 RFID cititor de carduri.
Ÿ RFID token-uri.
Ÿ Arduino yun sau Arduino yun shield pentru arduino uno.
Ÿ Tranzistor N channel mosfet.
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LECȚIA 4:
INTRODUCERE ÎN ARDUINO ȘI ROBOTICĂ
Obiectivele
După ﬁnalizarea acestei lecții, studenții ar trebui să poată:
Ÿ Să construiască circuite de bază Tinkercard.
Ÿ Să creeze circuite elementare Arduino.
Ÿ Să ﬁe familiarizat cu programarea folosind blocuri.
Ÿ Să gestioneze elemente electronice ca rezistențe, LED-uri, Breadboards,…
Ÿ Să urmeze secvențe de instrucțiuni pentru un program de bază și să examineze rezultatele de ieșire.
Ÿ Să citească și săvînțeleagă elementele de programare în C++.
Ÿ Să scrie programe scurte și de bază în C++ folosind structurile cele mai elementare

Exerciţii
Ÿ Clipire: https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d
Ÿ Semafor: https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo
Ÿ Pornirea/oprirea unei lumini: https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM

1. Clipire
Ÿ Folosind circuite Tinkercad, creați un circuit cu Arduino Uno, o placă de conectare, și un LED conectat la PIN-

ul digital Arduino 8.
Ÿ Folosind blocuri (pseudocode) scrie un program care face ca LED-ul să clipească o dată pe secundă.
Ÿ Simulează circuitul din Tinkercad.
Ÿ Compara blocurile cu codul generat de Tinkercad (Selectați blocuri + text și Tinkercad va genera codul)
Ÿ Construiește circuitul real corespunzător, programați-l cu Arduino IDE și testați-l.
Ÿ Care este valoarea Rezistorului și de ce?
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Circuit

Există ieșire Arduino atunci când tensiunea este mai mare de 5V. LED-ul, atunci când luminează are o Vled aproape
2V, deci Vr=5V-Vled=3V. Dacă vrem ca LED-ul să strălucească corect vom folosi un curent de 15mA, deci R=3V/15mA
= 200ohm.

Blocuri

Blocurile corespund conținutului de buclă ().
Se execută într-o buclă inﬁnită.

Codul
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH); //ON
delay(500);

// During 500 milliseconds

digitalWrite(8, LOW); //OFF
delay(500); // During 500 milliseconds
}
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https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d

2. Semafor
Ÿ Utilizând circuitele Tinkercad, creați un circuit cu Arduino Uno, o Placa de conexiuni, și trei LED-uri (roșu,

galben, verde), conectat la pinii 2, 3, 4.
Ÿ Folosind blocuri scrie un program care creează un semafor: lumina verde va ﬁ pornită 20 de secunde, apoi

lumina galbenă va clipi de 10 ori și apoi lumina roșie va ﬁ pornită 20 de secunde.
Ÿ Simulează circuitul din Tinkercad.
Ÿ Compara blocurile cu codul generat de Tinkercad (Selectați blocuri + text și Tinkercad va genera codul).
Ÿ Construiți circuitul real corespunzător, programați-l cu Arduino IDE și testați-l.

Circuit
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Blocuri

Codul
void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(2, HIGH); //Green
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
delay(20000);
digitalWrite(2, LOW);
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// during 20s

for (int counter = 0; counter < 10; ++counter) //blink 10 times
{
digitalWrite(3, LOW); //yellow OFF
delay(500);

// during 500 milliseconds

digitalWrite(3, HIGH); //yellow ON
delay(500);

// during 500 milliseconds

}
digitalWrite(2, LOW); //RED
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(20000);

// during 20s

}
https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo

3. Pornirea/oprirea unei lumini
Ÿ Folosind circuite Tinkercad, Creați un circuit folosind Arduino Uno, o placă cu conexiuni, un LED și un buton

pentru a porni/dezactiva.
Ÿ Folosind blocuri scrie un program care așteaptă utilizatorul pentru a acționa butonul și apoi schimbă starea

de LED-ul (aprins/stins).
Ÿ Simulează circuitul în Tinkercad.
Ÿ Compara blocurile cu codul generat de Tinkercad (Selectați blocuri + text și Tinkercad va genera codul).
Ÿ Construiți circuitul real corespunzător, programați-l cu Arduino IDE și testați-l.

Circuit
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Blocuri

Codul
int state = 0;
void setup()
{
pinMode(2, INPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(2) == 1)
{
delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when pressing

while (digitalRead(2) == 1) { } //wait release
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delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when releasing

if (state == 1)
{
state = 0;
} else
{
state = 1;
}
}
if (state == 0)
{
digitalWrite(8, LOW);
} else
{
digitalWrite(8, HIGH);
}
}
https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM
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LECȚIA 5:
BAZELE ARDUINO
Obiectivele
După ﬁnalizarea acestei lecții, studenții ar trebui să poată:
Ÿ

Să utilizeze un LCD în Arduino pentru a aﬁșa mesaje pentru utilizator.

Ÿ

Să diferențieze utilizarea digitală și analogică a intrărilor și ieșirilor în Arduino.

Ÿ

Să utilizeze diferite tipuri de senzori și actuatori (senzori de temperatură, senzori de distanță, servomotoare).

Ÿ

Să scrie programe de bază în Arduino folosind biblioteci C++ de clase și obiecte.

Exerciţii
Ÿ LCD: https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
Ÿ Tabelul ASCII: https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9
Ÿ Măsurarea temperaturii: https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp
Ÿ Măsurarea distanțelor cu senzorul de Parallaxă ping: https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W
Ÿ Servo control: https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

1. LCD
Ÿ Folosind circuite Tinkercad, Creați un circuit cu Arduino Uno, o Placă cu conexiuni, și un LCD. Aﬁșați "Bună

ziua lume" în LCD.
Ÿ Simulează circuitul din Tinkercad.
Ÿ Construiți circuitul real corespunzător, programați-l cu Arduino IDE și testați-l.
Ÿ Pentru ce este potentiometrul?

Circuit
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Codul
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
}
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
}
https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
2. Tabel ASCII
Ÿ Folosind circuite Tinkercad, Creați un circuit cu Arduino Uno, o Placă cu conexiuni, și un LCD. Aﬁșază tabelul

ASCII complet în ecranul LCD
Ÿ Simulează circuitul din Tinkercad.
Ÿ Construiți circuitul real corespunzător, programți-l cu Arduino IDE și testați-l.
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Circuit

Codul
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("ASCII table");
}

delay(3000);
for(int i=32; i<256; i++)//from blank space to end of ascii table
{
char msg[20];
lcd.clear();
sprintf(msg,"Ascii:%i Char:%c",i,i);//prints code and character
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
delay(500);
}
}
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https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9

void loop()
{

3. Măsurarea temperaturii
Folosind un senzor LM35 trebuie să arate temperatura curentă pe LCD. Consultați documentația despre senzorul
LM35: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf. După măsurare puteți veriﬁca senzorul cu o tensiune de
10mV/ºC.
Circuit

Codul
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:

}
void loop()
{
int temp=analogRead(0)*500/1023;//10mV/ºC -> convert to ºC
char msg[20];
sprintf(msg,"Temp = %d%cC",temp,178);//create the text string to send to the LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
}

https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp

lcd.begin(16, 2);
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4. Măsurarea distanțelor cu senzorul de paralaxă ping
Utilizați senzorul ping de paralaxă pentru a măsura o distanță și aﬁșează distanța în cm pe LCD. Fă-o în Tinkercad
și simulează-o. Construiește circuitul corespunzător și testează-l. Dacă nu aveți senzorul de Parallaxă ping puteți
modiﬁca circuitul folosind un HC-SR04, dar în acest caz, vom folosi un PIN pentru declanșare și un altul pentru
Echo. Documentația senzorului: https://www.parallax.com/product/28015
Circuit

Codul

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int ping = 2;
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
}
void loop()
{
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// Trigger pin start low
pinMode(ping, OUTPUT); // Output
digitalWrite(ping, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Generation of a 10us HIGH pulse as trigger
digitalWrite(ping, HIGH);
delayMicroseconds(10);

// Reading the echo duration
pinMode(ping, INPUT); // set to input for echo
long duration = pulseIn(ping, HIGH);
// Calculating the distance
int distance= duration/58;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Distance: ");
lcd.print(distance);
}

https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W

digitalWrite(ping, LOW);

5. Control servo

Controlați un dispozitiv servo în funcție de poziția potențiometrului. Veți conecta potențiometrul astfel încât să
ofere o valoare între 0 și 5 V la PIN-ul A3. Veți conecta, de asemenea, dispozitivul servo la PIN D9 și astfel va ﬁ
controlată generarea de semnal PWM prin intermediul clasei servo.
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Circuit

Codul
#include <Servo.h>
Servo servo;
#deﬁne pinPotentiometer A3
void setup()
servo.attach(9);
}

void loop()
{
int potentiometer=analogRead(pinPotentiometer);
int position=map(potentiometer,0,1023,0,180);
servo.write(position);
}
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https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

{

LECȚIA 6:
ARDUINO AVANSAT
Obiectivele
După ﬁnalizarea acestei lecții, studenții ar trebui să poată:
Ÿ Să utilizeze combinații complexe de hardware și software în Arduino.
Ÿ Să înțeleagă și să folosească structuri complexe C++ Arduino și să folosească clase complexe și obiecte.
Ÿ Să creeze biblioteci cu funcții în C++, clase și obiecte.
Ÿ Să înțeleagă schemele și să folosească un ghid pentru asamblarea circuitelor folosind Arduino și alte

componente hardware diferite
Ÿ Să facă să comunice Arduino cu alte platforme și să creeze un mix de solutii software / hardware.

Exerciţii
Ÿ Control PWM: https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5
Ÿ Efecte de lumină.
Ÿ Controlul accesului cu Arduino Yun: https://github.com/fperal/AccessControl

1. Controlul PWM
Ÿ Folosind circuite Tinkercad, Creați un circuit cu Arduino Uno, o Placă cu conexiuni, și un LCD, un procesor și

un motor DC (curect continuu). Acesta va avea trei butoane: cu unul se va seta rotația în sensul acelor de
ceasornic, cu altul va seta rotația în sens invers acelor de ceasornic, iar ultimul va opri motorul. Acesta va
avea un potențiometru care va controla viteza.
Ÿ Simulează circuitul in Tinkercad.
Ÿ Construiți circuitul real corespunzător, programați-l cu Arduino IDE și testați-l.

Circuit
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Codul
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#deﬁne clockwise 0
#deﬁne counterclockwise 1
#deﬁne stop 2
#deﬁne enable 3
#deﬁne MotorPositive 9
#deﬁne MotorNegative 10
#deﬁne ButtonCW 15
#deﬁne ButtonCCW 16
#deﬁne ButtonStop 17

void SetMotorDirection(int dir);
void SetMotorSpeed(int percent);

void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
pinMode(enable,OUTPUT);
pinMode(MotorPositive,OUTPUT);
pinMode(MotorNegative,OUTPUT);
pinMode(ButtonCW,INPUT);
pinMode(ButtonCCW,INPUT);
pinMode(ButtonStop,INPUT);

}
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void loop()
{
if (digitalRead(ButtonCW))
{
SetMotorDirection(clockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CW ");
}
if (digitalRead(ButtonCCW))
{
SetMotorDirection(counterclockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CCW ");
}
if (digitalRead(ButtonStop))
{
SetMotorDirection(stop);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: stop ");
}
int speed=analogRead(A0)/10;
SetMotorSpeed(speed);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Speed: ");
lcd.print(speed);
lcd.print(" ");
}
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void SetMotorSpeed(int percent)
{
analogWrite(enable,percent*2.55);
}
void SetMotorDirection(int dir)
{
switch(dir)
{
case clockwise:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,LOW);
case counterclockwise:
digitalWrite(MotorPositive,LOW);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
case stop:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
}
}

2. Efecte de lumină
Vom folosi clasa FastLED pentru a realiza unele efecte de lumină cu o bandă de culoare LED-ul.
Documentaţia:
Ÿ Clasa fastled
Ÿ Utilizare de bază fastled
Ÿ Bandă LED RGB
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https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5

break;

Codul
#include "FastLED.h"
#deﬁne NumLeds 30
#deﬁne DATA_PIN 6
CRGB leds[NumLeds];
void setup()
{
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NumLeds);
randomSeed(analogRead(0));
}
void loop()
{
//white sweep
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i] = CRGB::White; FastLED.show(); delay(30);
leds[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); delay(30);
}

//color gradient
//red increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].red=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing red
for(int i=0; i<NumLeds; i++)

23

{
leds[i].red=0; FastLED.show();
delay(100);
}
//gree increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing gree
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=0; FastLED.show();
delay(100);
}

//blue increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing blue
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=0; FastLED.show();
delay(100);
}
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//random colors on each led
int time=millis();
do
{
int red,green,blue,led;
red=random(255);
green=random(255);
blue=random(255);
led=random(NumLeds);
leds[led].red=red;
leds[led].blue=blue;
leds[led].green=green;
FastLED.show();
} while (millis()<(time+5000)); //during 5seconds
}

3. Controlul accesului cu Arduino Yun
Ÿ Scopul acestui exercițiu este de a controla accesul la un anumit loc prin controlul al unui lacăt electric

folosind tokenuri RFID și un cititor RFID RMD6300, folosind un Arduino Yun
Ÿ Arduino Yun va păstra un ﬁșier cu utilizatori autorizați și token-uri și alte ﬁșiere cu jurnalele de acces.
Ÿ Programul va citi token-uri prin RMD6300, care va ﬁ conectat la un port serial, va veriﬁca dacă simbolul este

autorizat și va deschide ușa doar în cazul în care găsește autorizarea.
Documentaţia:
Ÿ RMD6300
Ÿ RFID tokens
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Codul
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// RFIDYun
//
//
//
//
//

Arduino program uses RMD6300 to read RFID tokens
Linino part stores RFID valid numbers in a ﬁle named users
users format is similar to /etc/passwd: one line for each user
line format is RFIDid:username
RFIDid is a 7 digit number

#include <FileIO.h>
#include <Bridge.h>

//DEBUG uses "serial" console. If it is not available it freezes at the beginning of the program
//#deﬁne DEBUG
//FILEDEBUG uses access log ﬁle to log button apen as well as rﬁd login
#deﬁne FILEDEBUG
//#include <SoftwareSerial.h>
#include <AltSoftSerial.h>
//AltSoftSerial work better than softwareserial (better performance)
//it uses a timer
AltSoftSerial RFID; //(RX=13, TX=5)
//SoftwareSerial RFID(2,8); //(RX=2, TX=8)
unsigned char HexToNum(unsigned char digit);
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag);
unsigned long int longCalcCode(char *tag);
int ReadUser(File&, char *tag, char *username);
String getTimeStamp();
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//green led pin 8
//red led pin 10
#deﬁne GREEN 8
#deﬁne RED 10
#deﬁne BUTTON 11
void setup()
{
RFID.begin(9600); // start serial to RFID reader
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
Bridge.begin(); //start communication with linino
#ifdef DEBUG
Console.begin(); //start communication with ethernet console (300bps)
while (!Console); //wait until console is ready
Console.println("Arduino starting......");
#endif
/* //initialize comunication with the ﬁlesystem in the linino part
FileSystem.begin();
FileSystem.open("users",FILE_READ);
*/
}
void loop()
{
char tag[14];
int index = 0;
int i;

28

char rﬁd[10], user[25], userOK[25] = "";
//create objets UsersFile, linked to users in linino, open for reading
File UsersFile = FileSystem.open("/root/users", FILE_READ);
if (RFID.available() > 13) //RFID token is 13 bytes long, so I check if there is at least 13 bytes
{
do //making a sweep of the 13 bytes and putting all together in a string
{
i = RFID.read();
#ifdef DEBUG //printing the code readed to the console terminal
Console.print(i);
Console.print(" ");
#endif
tag[index++] = i;
} while (i != 3);
#ifdef DEBUG
Console.println(" "); //sending LF to the console (if not it does not show)
#endif
int OK = 0;
while (ReadUser(UsersFile, rﬁd, user) == 0) //we will sweep all users ﬁle until user found or EOF
{
if (TagCheck(atol(rﬁd), tag)) //convert string to number and check against tag
{
OK = 1;
strcpy(userOK, user);
}
}
UsersFile.close(); //ﬁnished reading, ﬁle closed
//creating log, it will add user to the end of the log ﬁle
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);
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if (OK)
{
#ifdef DEBUG
Console.println("OK");
Console.print("Hello ");
Console.println(userOK);
#endif
LogFile.print(userOK); //log access to ﬁle
LogFile.print(" access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
digitalWrite(GREEN, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println("ERROR");
#endif
digitalWrite(RED, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
LogFile.close();
delay(3000);
while (RFID.available())RFID.read(); //ﬂush seem not to work well, so I read all data from RFID to empty it
//without this, it reads 6 times each RFID.
RFID.ﬂush();
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}
//getting date in seconds from midnight
String sDate=getTimeStamp();
String sDay=sDate.substring(0,1);
String sHours=sDate.substring(11,13);
String sMinutes=sDate.substring(14,16);
String sSeconds=sDate.substring(17,19);
unsigned long int seconds=3600*sHours.toInt()+60*sMinutes.toInt()+sSeconds.toInt();
int OpenTheDoor=0;
// calendar ﬁle /root/calendar
//format HH:MM/O for open the door
//and HH:MM/C for close the door
if (sDay.toInt()<6) //from monday to friday
{
File CalendarFile = FileSystem.open("/root/calendar", FILE_READ);
//Reading lines from the ﬁle. The lines are marked with the time in wich we open or close the door
while(CalendarFile.available()>0)
{
String line=CalendarFile.readStringUntil('\n');
if (line.length()==7 && line.substring(0,1)!="#")
{
//tranlating HH:MM to seconds from midnight
unsigned long int LineSeconds=3600*(line.substring(0,2)).toInt()+60*(line.substring(3,5)).toInt();
if (seconds>LineSeconds)
{
if (line.substring(6,7)=="O") OpenTheDoor=1;
if (line.substring(6,7)=="C") OpenTheDoor=0;
}
}
}
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CalendarFile.close();
}

if(!digitalRead(BUTTON)) //user request to open the door (pull-up)
{
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
#ifdef FILEDEBUG
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);
LogFile.print("BUTTON access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
}
/*
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
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#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open 1s every 10s
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
delay(9000);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / close / ");
#endif
delay(10000);
}
*/
}
///////////////////////////////////////////////////////
// HexToNum
//
// Convert a HEX digit in ASCII format to a number with its value
//
unsigned char HexToNum(unsigned char digit)
{
if ( (digit >= '0') && (digit <= '9') ) return digit - 48;
if ( (digit >= 'A') && (digit <= 'F') ) return digit - 55;
if ( (digit >= 'a') && (digit <= 'f') ) return digit - 87;
}
////////////////////////////////////////////////////////
// TagCheck
//
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// Check decimal number printed on tag against tag readed
// by RFID sensor in HEX format
//
// code -> decimal code printed on tag
//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag)
{
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return code == CalcCode;
}
////////////////////////////////////////////////////////
//

longCalcCode

//
//

Convert RFID sensor in HEX format to numeric format

//

as printed in tags

//
//

34

code -> decimal code printed on tag

//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
unsigned long int longCalcCode(char *tag)
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return CalcCode;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ReadUser
//
// Reads linino ﬁle for the next tag id
// Returns tagID in string format at tag and username also in string format at username
// Returns 0 if everything went OK and >0 if there is some error:
// 1 -> Error reading ﬁle /root/users
// 2 -> Error: /root/users may be empty?
int ReadUser(File& UsersFile, char *tag, char *username)
{
if (UsersFile == 0) return 1;
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if (UsersFile.available() == 0) return 2; //no data found. Maybe EOF?
char data[25] = "xx";
int i = 0;
while (UsersFile.available() > 0 && data[i] != '\n') //read ﬁle until EOF or LF found
{
data[i] = UsersFile.read();
if (data[i] != '\n') i++; //next char until LF found
}
i = 0;
do //read tag, until : found
{
tag[i] = data[i];
} while (data[++i] != ':');
tag[i++] = '\0'; //add string terminator
int n = 0;
do //read username, until LF found
{
username[n++] = data[i];
} while (data[++i] != '\n');
username[n] = '\0'; //add end of string
return 0; //all went OK
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// getTimeStamp()
//
// This function return a string with the time stamp
//
// From https://www.arduino.cc/en/Tutorial/YunDatalogger
//
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String getTimeStamp()
{
String result;
Process time;
// date is a command line utility to get the date and the time
// in different formats depending on the additional parameter
time.begin("date");
time.addParameter("+%u %D %T"); // parameters: D for the complete date mm/dd/yy
// T for the time hh:mm:ss
// u for week day number (1 is monday)
time.run(); // run the command
// read the output of the command
while (time.available() > 0) {
char c = time.read();
if (c != '\n') {
result += c;
}
}
return result;
}
https://github.com/fperal/AccessControl
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ANEXE
PLACĂ DE CONECTARE
O Placă de conectare este folosită pentru a asambla rapid circuite fără lipire. Găurile sunt conectate după se
poate vedea în această imagine. Mai multe infromation în Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

LED
O diodă Light emmiting este un dispozitiv optoelectronic ce emite lumină colorată atunci când este polarizată
direct. Aceasta trebuie să ﬁe utilizată cu un rezistor pentru a limita intensitatea. De obicei, are o valoare de
tensiune directă aproape de 2V. Mai multe informații la Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
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MICRO BUTOANE
Este un dispozitiv ca orice alt comutator. Se închide un circuit.

RESISTOR
Un rezistor este un dispozitiv care introduce o rezistență electrică. Există un cod de culoare pentru a identiﬁca
rezistența. Mai multe informații pe Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor

POTENTIOMETER
Este un dispozitiv rezistor variabil cu trei terminale. Acesta poate ﬁ folosit ca un rezistor variabil sau ca un divizor
de tensiune. Mai multe informații la Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
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LM35
LM35 este un circuit integrat senzor de temperatură. Are 3 terminale: putere și ieșire Ieșirea este10mV/ºC.

SENZOR PING DE PARALLAXĂ
Este un senzor de distanță cu ultrasunete. Acesta emite impulsuri cu ultrasunete de 40Khz și măsoară timpul
dintre impulsurile emise și impulsurile reﬂectate, și generează un puls de 5V cu durată variabilă proporțională cu
distanța măsurată. Mai multe informatii la parallax: https://www.parallax.com/product/28015.

MICRO-SERVO
Un micro servo este un servomotor mic. Un servo este un tip special de motor controlat de un panou de control
care a aduce motorul la o poziție ﬁxă. Este posibil să se adapteze poziția cu precizie de câteva grade. Poziția
servo este controlată de ciclul de sarcină al unui semnal PWM cu o frecvență tipică de 50Hz. Mai multe informații
pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control
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L293
Este un circuit integrat de control pentrumotor pentru a implementa un pod H. Acesta oferă control deplin al unui
motor, inclusiv controlul bidirecțional și de frânare. Mai multe informații pe Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/H_bridge

MICRO MOTOR DC (CURENT CONTINUU)
Un micromotor este un mic motor DC potrivit pentru a muta un robot mic. Acesta trebuie să ﬁe operat printr-un
driver (cum ar ﬁ L293 sau L298), deoarece are nevoie de curenți de peste 100mA pentru a funcționa. Un
micromotor DC, de obicei, se rotește la câteva mii de RPMS, astfel încât, pentru a reduce turația și a crește cuplul,
acesta este, de obicei echipat cu un reductor, la fel ca cel din imagine.

TRANZISTOR N CANALE
Un MOSFET este un tranzistor de putere controlat de tensiunea porții utilizată de obicei ca și comutator de
tensiune controlat. Mai multe informații:
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html
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RGB BENZI CU LED.
Este o fâșie de LED-uri colorate. Fiecare dintre LED-uri benzii poate ﬁ controlat individual prin setarea intensitatii
uneia dintre cele trei componente de culoare. Banda folosita este o banda NeoPixel. LED-urile sunt Unite într-un
registru de schimbare și se poate seta culoarea ﬁecărui LED roșu, verde și albastru prin componenta de precizie
cu 8-bit PWM (deci 24-bit de culoare per pixel). Mai multe informații la Adafruit:
https://www.adafruit.com/product/1376?length=1

CITITOR DE CARDURI RMD6300 RFID ȘI TOKENURI RFID
Cititorul de carduri RDM6300 125KHz mini-modul este proiectat pentru citirea codului de la carduri compatibile
de la 125KHz doar la citire și carduri de citire/scriere. Mai multe informații la Itead wiki:
https://www.itead.cc/wiki/RDM6300
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ARDUINO YUN
Arduino Yún este un panou de microcontroler bazat pe ATmega32u4 și Atheros AR9331. Procesorul Atheros
suportă o distribuție Linux bazată pe OpenWrt numit Linino OS. Placa are suport Ethernet și WiFi încorporat, un
port USB-A, slot pentru card micro-SD, 20 de pini de intrare/ieșire digitali (7 dintre aceștia pot ﬁ utilizați ca ieșiri
PWM și 12 ca intrări analogice), un oscilator cu cristal de 16 MHz, o conexiune micro USB, un antet ICSP și 3
butoane de resetare.
Mai multe informații:
Ÿ https://store.arduino.cc/arduino-yun
Ÿ https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
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