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Havent creat la base de dades amb FIREBASE en la anterior pràctica, ara volem dur a
terme una pràctica en que puguem deslocalitzar  la base de dades, el controlador i
l'executor.

És a dir, el tècnic amb un controlador, pugui establir una connexió amb el controlador
d'un braç robòtic ubicat en un espai diferent i  utilitzar les dades d'una base de dades
remota per a moure'l.

En el nostre cas: 

A la base de dades creada a  FIREBASE, al programa en python  MAIN (executat  a la
RASPBERRY) i al programa MARLIN executat a ARDUINO hi sumarem un 4rt programa.
Aquest 4rt programa, NODE-RED, és el que ens permetrà comunicar un hardware amb
un servei, en el nostre cas: la connexió a distància d’un o varis braços robòtics amb una
base de dades al  núvol.  NODE-RED,  per  tant,  serà l'intermediari  que gestionarà  la
comunicació en ambdós sentits: 

BASE DE DADES ↔ BRAÇ

Llegirà la informació de la base de dades (FIREBASE) però també la escriurà (canviant
l'status  dels  diferents  braços,  segons  estiguin  o  no  funcionant).  Alhora,  enviarà  la
informació al s braços (ARDUINO) per a que la executin i en llegirà la resposta. 
És a dir, treballarem amb:

1.ARDUINO

El microcontrolador, que com ja es va fer a 1r, te carregat el programa  MARLIN per
adaptar  el  control  d’una impressora 3D al  control  d’un braç robòtic.  Aquest estarà
connectat a la RASPBERRY mitjançant un cable USB.
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2.RASPBERRY.

Es  el  nostre  computador.  Per  a  poder  realitzar  la  connexió,  primer  s’ha  d’haver
instal·lat la aplicació de NODE-RED a la RASPBERRY. 

Amb  NODE-RED instal·lat,  obrim  la  finestra  de  LX-TERMINAL  a  la RASPBERRY  per
poder executar l’editor de textos LEAFPAD.  

pi@raspberrypi:~$ sudo leafpad

Així modificarem l’arxiu host per a configurar-hi les IPs de les RASPBERRY que vulguem
controlar.

    

Identifiquem i nombrem les IPs que pertoquin (Alerta, per que la designació de les IPs
a la wifi de l'institut no són fixes).
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Una vegada configurades les IPs, i en la mateixa finestra de LX-TERMINAL, anirem a la
carpeta  escriptori  per  a  executar  el  programa  de  PYTHON d’aquesta  pràctica
(MAIN_v2.1.py) amb PYTHON3.

pi@raspberrypi:~$ cd desktop

pi@raspberrypi:~/desktop $ python3  main_v2.1.py
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3.NODE-RED.

Com ja hem comentat en el punt anterior, primer hem de descarregar NODE-RED a la
RASPBERRY . Això ens crearà un boto de la aplicació que ens permetrà executar-la.

Haurem d'esperar que el quadre de diàleg ens confirmi que ha iniciat correctament
NODE-RED. I una vegada executada correctament, obrim l’editor de  NODE-RED amb
algun explorador d’internet. 

En cas  que ho fem des  del  mateix  ordinador  en que estem executant  NODE-RED,
obrirem l'explorador i a la barra d'adreça escriurem: 

URL: http//localhost:1880 .

Si ens estem connectant des d'un altre ordinador, a la barra d'adreça escriurem:

URL: http//<adreça IP que executa NODE-RED>:1880 .

Així s'ens obrirà  NODE-RED amb els diagrames de flux de dades ja creats. A partir
d'ara, per guardar qualsevol modificació que hi fem, haurem de clicar  sobre el botó
deploy (que es trobarà de il·luminat de color vermell).
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I  a  partir  d’aquest  moment  ja  podem crear  el  nostre  diagrama de  flux  on  podem
utilitzar funcions predefinides amb la nostra configuració pròpia.

  

Una vegada creat el diagrama,entrarem a configurar els paràmetres cada una de les funcions
introduïdes (En el nostre cas, el diagrama de NODE-RED ja el teníem fet).
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4.FIREBASE.

Utilitzant la base de dades creada en la pràctica anterior (Recuperar guia FIREBASE en cas de
dubtes), podrem ara crear en G-CODE els moviments que volem que faci cada braç. Hem de
tenir especial cura en que coincideixin el nom que hem donat a cada braç a l’arxiu  host al
programa MAIN i al diagrama de NODE-RED. 

 

En les entrades de dades que creem per cada braç, en declararem el  nom i les dades de
posició. Però, és important que creem una dada en la que es definirà l’status del braç per

poder establir quins braços han realitzat la feina,i per tant no s’activi un braç fins que l’anterior
no hagi confirmat la finalització del treball.

Amb la estructura que tenim fins aquest moment, podríem realitzar un treball conjunt dels 5 
braços al mateix espai, amb una activació seqüencial dels mateixos. O el treball individual dels 
5 en diferents llocs.
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