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PROCESVERSLAG 

Concept 
Ik ben door een aantal concepten heen gecycled.  

Het begon met een bootje die zelf de oevers zou ontwijken, dit was echter veel te 

moeilijk om voor elkaar te krijgen aangezien ik daar een volledige studie over boten 

voor zou moeten doen. 

Mijn tweede concept die ik tevens iets verder had uitgewerkt dan alleen de 

conceptfase was een autoturret van Lego. Als je te dicht in de buurt kwam zou deze 

dmv een afstandsmeter een “kogel” inladen en vervolgens schieten. Het Lego 

mechanisme had ik gebouwd, maar toen kreeg ik te horen dat een Lego behuizing 

waarschijnlijk niet voldoende zou zijn. – Ik heb ITTT niet afgemaakt daarna omdat ik 

niet meer wist wat ik moest doen. 

Spoel een jaar door naar nu en het voelt alsof ik er helemaal geen tijd voor heb. Ik 

heb dit keer een concept gepakt wat mij haalbaar leek maar toch grappig als het 

daadwerkelijk zou werken als het zou moeten werken: 

Een autotje die achter zich een afstandje meet en vervolgens zo hard mogelijk 

wegrijdt als je te dicht in de buurt komt. De presentatie is een soort invitation om het 

wagentje op te pakken/aan te raken, maar hij rijdt weg. 

Keuzes 
Ik besloot om mijn autotje aan te drijven met gewone DC motoren. Servo/stap 

motoren heb ik niet nodig aangezien ik geen nauwkeurige draaiing nodig heb, alleen 

maar dat het autotje zo hard mogelijk weg rijdt. Ik heb wat 1.5 – 3 Volt motortjes 

aangeschaft en deze werkten prima. 

Eerste problemen: 

Op het breadboard had ik een circuit gemaakt. Na een aantal verschillende bronnen 

gecheckt te hebben had ik het dacht ik optimale circuitje voor de motor. 

De motor zou pas stroom krijgen zodra ik dat in de code invoerde met een HIGH, 

toch bleef hij maar draaien. Wat hier fout was gegaan kunnen twee dingen geweest 

zijn: 

a) De transistor was niet sterk genoeg 

b) De transistor was kapotgegaan 

De transistor zou de regelaar zijn voor het stroom wat de DC motor zou krijgen, 

maar de transistor werkte niet. Waar ik later aan dacht was dat ik op een gegeven 

moment de stroom had geleverd via de Vin pin op de arduino terwijl deze in mijn 

computer geplugd was. Mogelijk heeft dit te veel stroom opgeleverd want de arduino 



werd erg heet en ik brandde mijn vinger. Ik denk dat dat het moment is geweest 

waarop de transistor het opgaf. 

Stap 2 

Ik had twee nieuwe transistoren aangeschaft op hoop van zege en deze deden het 

zowaar. 

Ik had nu geregeld dat de stroom via de seriële motor geregeld kon worden met een 

eigen input. Deze input heb ik later omgezet in een variabele, aangezien het autotje 

vanuit zichzelf moest gaan rijden. 

 

Hier heb ik de twee motoren aangesloten en via deze stroomkring deden ze het. Als 

ik ze allebei probeerde te regelen met één transistor lukte het me niet. Dit is het 

schema wat ik uiteindelijk heb gespiegeld op de eindplaat. 

Om te beginnen had ik niet een afstandssensor gekocht maar een infrarood 

bewegingssensor. In een paar videos had ik gezien dat de IR sensoren prima 

werkten voor dit soort dingen en ergens had ik gelezen dat de afstandssensor een 

slight delay heeft, wat niet optimaal is voor mijn concept. 

Nadat ik de sensor had aangesloten in het circuit werkte deze niet. Op een of 

andeze manier registreerde deze niet goed of funcioneerde deze helemaal niet, want 

ik kreeg totaal geen respons. 

Ik heb toen een nieuwe sensor besteld, ik wilde graag de afstandssensor toch 

roberen, maar geen enkele site kon deze meer snel genoeg bij mij leveren, dus 



moest ik voor een bewegingssensor gaan. Ik heb meteen een betere gekocht die wel 

direct leverbaar was om toch nog te proberen. 

De sensor deed het. Ik testte hem eerst apart en het werkt heel soepel, ik had maar 

2 kabels nodig en geen breadboard want hij sloot direct aan op de aruino UNO. 

Wat ik wel merkte met deze sensor was dat hij heel snel al beweging registreerde, 

maar dat moest dan maar. Het einddoel was dat mijn auto zou gaan rijden op een 

signaal.  

De laatste stap en teven de stap waar het allemaal mis ging was afgelopen vrijdag 5-

4-2019: 

Ik ging naar de makerspace om mijn hele circuit in elkaar te solderen. Intussen had 

ik een 9V batterij gekocht om mijn autotje niet via de laptop te hoeven voeden. De 

dag ervoor had ik getest of de twee motortjes gingen rijden op signaal van de sensor 

en ja, de code werkte, dus ik hoefde het allemaal alleen nog in elkaar te zetten. 

De IR sensor gaat via de 5V power line maar in alle haast heb ik hem perongeluk via 

het board gesoldeerd en dus via de 3.3 Volt line, dit was geen probleem en het script 

en de stroomkring met de twee motoren en de sensor functioneerden nog prima. 

Toen gebeurde het. Ik ontkoppelde mijn arduino van de computer en deed een 

poging om hem via de 9V batterij te poweren en te testen of hij uiteindelijk zou 

werken. Eindresultaat was dat de arduino weer heet werd en de motoren weer 

permanent aan het draaien waren. Mijn gok is dus dat weer de transistoren zijn 

doorgebrand. 

Ik heb wat getest en als ik de arduino weer powerde via de computer draaiden de 

motorjes op volle toeren, ongeacht het signaal van de IR sensor, dus de 

spanningsregelaars(de transistoren) zijn stuk.  

Ik heb nieuwe besteld maar deze komen helaas maandag, de dag van de 

herkansing, pas binnen en dat is dus te laat. Mijn arduino werkt niet, maar had 

waarschijnlijk gewerkt als ik er andere batterijen voor had gebruikt die wat zwakker 

waren geweest. (Ik heb gecheckt op kortsluiting maar nergens was mis gesoldeerd 

en alles liep prima) 

Side effect 

De bijwerking van dit is dat ik niet genoeg tijd had om mijn behuizing in de 

makerspace te snijden, dus ik moet op een of andere manier een behuizing voor een 

auto in elkaar knutselen. Helaas werk ik het gehele weekend en heb daarom geen 

enkele tijd om materialen te halen, ik moet het doen met wat ik thuis heb. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Car visuals 

Het idee was om zo’n soort auto te creëren: 

 



Dit zette ik wat later om naar een 3D modelin low poly om een idee te krijgen: 

Dit 3D model voldeed echter niet: 

In de achterste heft van de auto was niet genoeg ruimte, en de achterkant van de 

auto stond niet op een goede hoek om de sensor te bevestigen aan de achterkant. 

 

Schets hoe de onderdelen van de arduino zouden passen in de auto: 

 



De motoren dus achter in (“rear wheel drive”), omdat de sensor ook achterin moet 

zitten, zo zou ik alle kabels en elektronica zoveel mogelijk op één plek kunnen 

houden. Dit is er uiteindelijk zo uitgekomen op het board: 

het voorste gedeelt breek ik er af om ruimte te maken en het oppervlak te verkleinen.  

Het circuit is overigens zo ruim opgesteld om voor mij overzicht te bewaren en zodat 

ik zeker wist dat er niks fout zou gaan met solderen. 

 

Uiteindelijk product 

 



Ik heb vlak voor werk een politie speelgoedauto gekocht, omdat ik wist dat ik geen 

tijd/materiaal meer had om zelf een auto te bouwen. 

 

Deze auto heb ik van zijn oorspronkelijke onderdelen ontdaan (alle bedrading en 

steunbalken etc), zodat mijn arudino er in zou passen. 

 

Vervolgens heb ik de auto zwart geverfd zodat het er niet uit zou zien als een 

zomaar gekochte speelgoedauto. Verder geeft zwart het wel iets “undercovers”. 

 



Daarna heb ik mijn arduino board waar alle kabels op zitten in stukken gebroken met 

een tang om deze in de bestaande carrosserie te laten passen. 

 



 

De DC motoren achterin zoals in het concept, maar het andere gedeetle van het 

board heb ik in de motorkan ondersteboven gelegd en getaped omdat er anders 

geen plek voor zou zijn. 

Daarna hoefde ik alleen nog maar de kap te bevestigen en hield ik een auto over: 



 

 



De sensor is uiteindelijk niet aan de achterkant maar aan de voorkant gekomen door 

de manier waarop ik de plank heb neergelegd. Uiteindelijk zorgt dit meer voor een 

komisch effect als de auto achteruit van je weg rijdt ipv. normaal. 

 

Overigens heeft dat gat ervoor gezord dat de sensor minder opvangt, wat ook heel 

handig is aangezien deze sensor heel gevoelig was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOE 

Hieronder het Fritzing overzicht van het eindresultaat: 

 
Ik kon in fritzing niet de IR sensor vinden die ik had dus heb ik een gelijksoortige 

gepakt die dezeflde aansluiting met de arduino simuleert. 

In stappen mijn proces naar het einde: 

Ik begon met het testen van het motortje, hiervoor heb ik enkele videos bekeken 

online en wat forums bezocht. Ik testte de motorwerking door: 



 

De zwarte kabels gaan naar de GROUND, de rode kabels gaan naar de power 

source, in dit geval de 3.3 V, omdat deze specifieke motortjes die ik gebruik draaien 

op 1.5 – 3 V. 

Het blauwe kabeltje gaat naar een wisselspannings digital in, hiermee regel je straks 

de stroom naar de motor. 

De transistor is de sleutel tot het regelen van de stroom, hij kan de stroomafvoer 

naar het motortje dicht of open zetten. De middelste pin van de transistor is de gate, 

dit is waar je het dicht kan gooien met een signaal uit het blauwe draad die je 

aanstuurt met code. 

De linkerpin van de transistor hier is de Vcc, oftewel de stroomtoevoer naar de 

transistor. De stroom die wordt gegeven door de arduino gaat eerst door de 

transistor heen via deze linker pin. Als de gate open staat (met code geregeld), dan 

loopt de stroom door naar de motor en krijgt deze stroom. 

De rechterpin van de transistor gaat naar de ground, hier wordt de stroomkring 

gesloten. 

Dit is wat ik heb gevonden als makkelijkste manier van een regelbare motor en zo 

heb ik hem in elkaar gezet. 

 

 



Voor de sensor:  

 

Voor de infrarood beweginssensor heb je verder geen breadboard nodig als je 

genoeg ruimte over hebt op je arduino. 

Omdat ik voor mijn motoren de 3.3V out gebruik en mijn infraroodsensor uit zichzelf 

het beste werkt op een 5V bron (staat in de productspecificaties) heb ik genoeg 

ruimte over.  

Hetzelfde als in vorige schema geld voor rood en zwart: Rood is voor stroomtoevoer 

en zwart is naar de ground/om de kring af te sluiten. 

De gele draad gaat het signaal aan de arduino geven en daat dus naar een digital 

pin. Vanuit hier kun je dan in je code het signaal waarnemen en dit gebruiken om 

dus in ons voorbeeld de motoren stroom te geven. 

De LED zit in de digital pin daar om aan te geven wanneer de sensor iets detecteert, 

dit staat straks in de code. 

Code en uitleg 

De volledige code komt hieronder in een afbeelding te staan. Ik heb in de code zelf 

de uitleg erbij geschreven:  

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb eerst  twee verschillende codes geprobeerd voor mijn motoren: 

 

 

 

 

 

Deze code werkt in principe, maar toen mijn transistoren doorgebrand waren werkte 

dit niet meer, overignes kan je de speed niet aanpassen, de motoren krijgen of 

GEEN stroom of VOL stroom. Dus ze rijden niet of hard. 

Volgende code werkte hier wel voor: 

 

 

 

 

 

 

Hierboven kun je de motoren besturen en aangeven hoeveel stroom ze moeten 

krijgen. Deze code heb ik uiteindelijk geimplementeerd in het totale script. 

https://www.instructables.com/id/Arduino-ITTT 

link naar instructable 

 

feedback beoordeling: 

Behuizing mooi maken, ding werkend krijgen 

Concept goed genoeg 

Documentatie sturen. 

Echter is er wel iets meer veranderd dan dit, lees meer op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instructables.com/id/Arduino-ITTT


Na het herkansingsmoment moest ik het al bestaande ding functionerend krijgen. Dit 

gaf mij echter geen voldoening omdat er nog zo veel aan ontbrak, dus ik heb het 

helemaal opnieuw gemaakt. 

Eerste stap was inkopen, maar wat dan?  

- Een betere sensor (de HC-SR04 om precies te zijn), die wel goed een afstand 

kan meten 

- Sterkere motoren die mijn auto ook echt laten bewegen, want de DC’s die ik 

had voor de herkansing waren echt te zwak 

Hier kwamen wat onverwachtse kosten bij:  

- De MakeBlock DC motoren die ik kocht hadden een driver nodig, dus ik heb 

een MakeBlock Me Dual motor driver gekocht om 2 motoren tegelijkertijd aan 

te sturen. 

- Ik had voor deze motoren een sterkere batterij nodig, de 9V dekte het niet. Ik 

heb een 8pack AA batterijen gehaald. Deze hebben helaas mijn arduino’s 

stroomregulator gesloopt, dus werkte de arduino niet meer. 

- Daarom moest ik een nieuw arduino UNO board kopen. 

Proces 

Het eerste wat ik deed was ervoor zorgen dat mijn circuit werkt, specifiek mijn 

motoren: 

 



Hier gebruik ik mijn breadboard om beide motoren tegelijkertijd te kunnen poweren: 

de driver heeft voor elke motor een VC en een GRND, maar deze motoren moeten 

allebei in de Vin en daar heeft de UNO maar 1 port voor. Daar was het breadboard 

heel handig voor, daarnaast kon ik meteen mijn sensor aansluiten. Omdat de sensor 

in de 5V port gaat hoefde ik de sensor niet te betrekken in de stroomkring van de 

motoren, heel handig, ook voor de positionering later in het karretje zelf. 

 

De volgende stap was het solderen van alle onderdelen: 

 



Deze onderdelen zitten nu in elkaar en hoeven alleen nog maar in de behuizing 

gestopt te worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De behuizing 
Voor de behuizing is het concept belangrijk: 

Ik wilde oorspronkelijk een autotje maken die van je wegrijdt zodra je in de buurt 

komt. In mijn nieuwe idee heb ik het een stapje verder genomen en is het idee een 

snoepdoos die naar je toe komt rijden. Klinkt heerlijk zon snoepje, maar zodra de 

doos in de buurt van je komt rijdt hij plotseling achteruit van je weg, dit herhaalt zich 

permanent tot je uiteindelijk zelf het snoepje uit de doos haalt.  

Hiervoor moest de behuizing ten eerste een soort mini tafeltje zijn waar je een 

snoepje op kan leggen en ten tweede moest de behuizing wielen hebben: 

 

 

Om goed bij de binnenkant te kunnen heb ik bedacht om twee boxes te maken uit 

triplex. De inner box bevat het mechanisme van de snoepkar en de outer box past 

perfect om de inner box heen vanaf de bovenkant, de wielbasis is dan nog zichtbaar 

en er is ruimte voor de sensor aan de voorkant zonder dat de outer box deze bedekt: 



 
Hier zie je hoe alles in elkaar past. Op de zijwanden heb ik met acrylverf “candy 

carrier” gepaint aangezien het apparaat zo heet en het ook aantrekkelijk klinkt. 

 
Een kleine stap in de creatie van mijn wagentje. 

 



De code en hoe 
De code van de candy carrier wordt mij extreem makkelijk gemaakt door de motor 

driver en omdat er in feite maar 2 dingen worden aangestuurd. 

Alles past prima in één screenshot met de uitleg er ook al in gezet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eerste (dit valt net buiten de screenshot helaas) zorg je ervoor dat je al je pins 

defined.  

2 pins voor de echo sensor: echo (INPUT) en trig (OUTPUT) 

4 pins (totaal) voor de motoren, deze zijn allemaal OUTPUT 

Fritzing schema: 

Helaas ondersteunt fritzing geen soortgelijke motor driver (mijn versie niet in ieder 

geval), maar via deze afbeelding die ik heb gevonden ben ik er achter gekomen hoe 

het werkt: 

 

 
De twee linker draden zijn voor stroomtoevoer en ground.  

De twee rechter kabels zijn voor de pulse wirdth modulation (PWM) en direction (no 

modulation) en gaan in digital pins.  



 

 

 

Voor de HC-SR04 sensor geldt heel simpel: 

 

De twee buitenste kabels gaan naar de power en ground. 

De linker (Trig naar de PWM pin) is een OUTPUT in onze code en stuurt het signaal 

voor de pulse en de rechter kabel (echo) is de INPUT receiver en ontvangt het 

signaal terug in de 11e niet PWM pin. 

 

 

Deze bovenste twee fritzings kan je heel makkelijk mergen omdat ze los staan van 

elkaar.  



 

Link naar geupdate intructable: 

 

https://www.instructables.com/id/Arduino-ITTT/ 

https://www.instructables.com/id/Arduino-ITTT/

