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Konstruktion av en mobil robot som kan röra sig i 
okända rum 

Szacinski Anders 

Sammanfattning 

I ett tidigare projekt skapades en robot som hette UDO. Roboten kunde följa en linje på 
marken. Roboten utvecklades vidare. Nu kan roboten röra sig i ett okänt rum och kan 
detektera objekt inom ett visst intervall. En modul skapades som kan hämta och lagra 
sensordata, vilket gör det möjligt att skapa en karta över robotens miljö, För denna mo-
dul skapades ett primitivt program som ger en ledtråd om hur sensorinformation kan 
skickas till en huvuddator. Algoritmer testades och programmerades och resultaten finns 
i denna rapport. 
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A mobile robot that can move in an unknown environ-
ment 

Szacinski Anders 

Summary 

In an earlier project a mobile robot was constructed called UDO. This robot was able to 
follow a white line on a floor. Further work was made on the mobile robot. The robot 
can now move freely in an unknown environment and is able to avoid obstacles. Sen-
sors where added to enable detection of obstacles within a certain range. Furthermore a 
module was constructed that is able to retrieve and log sensor data, thus enabling map-
ping of the environment. For this module a primitive program was created that gives a 
hint on how to transfer sensor data to a host computer. Some algorithms where tested 
and programmed and are presented in this paper.  
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Förord 
Denna rapport skall spegla ett examensarbete på 10 poäng. Rapporten riktar sig främst 
till personer som har goda kunskaper om mobila robotar, elektronik och programmering 
i språket C. Examensarbetet har utförts på HTU. Jag skulle vilja tacka följande personer 
för deras medverkan: Martin Andersson och Martin Svensson för deras medverkan i 
projekt UDO. Jonas Berg, Jarmo Luukkonen och Per Bergkvist för deras brinnande in-
tresse och assistans vid testerna. Stefan Björklund, Hans Dahlin och Gunne Andersson 
för all hjälp med projekt UDO och Rincewind.  
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Nomenklatur 
AGV, Autonom Guided Vehicle  

GPS, Global Positioning System. Navigering med hjälp av satelliter 

D/A-omvandlare, Digital/analog, signaler omvandlas från digitala till analoga 

IR, Infraröd 

Z-led, en axel som än vinkelrät mot markytan 

ϕ, Robotens vinkel 

b, Robotens bredd 

l, Robotens längd 

x, Infrarödsensorns önskade läge 

Sl, Sträckan i millimeter för vänster hjul 

Sr, Sträckan i millimeter för höger hjul 

S, medel sträckan 

PWM, Puls-vidd-modulerad signal 

TEA, Tiny Embedded Application 

ISP-kabel, ”In system programming” är till för att programmera online 

Odometri, Hur man beräknar en rotationsrörelse till en sträcka 

PI, Proportionell och integrerande reglering 

PID, Proportionell, integrerande och deriverande reglering 

CE-märkning, självcertifiering av produkter 
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1 Inledning 
Mobila robotar tilldrar sig ett accelererande intresse. Applikationsområdena är många, 
industri, sjukvård, forskning och betjäningsrobotar är bara några av alla områden. Ett 
självständigt mobilt robotsystem ställer mycket höga krav på såväl ingående mekaniska 
komponenter som programvara. Komplexitet hos olika sensorer och algoritmer för na-
vigering går inte heller att bortse ifrån. Rapporten visar hur den mobila roboten ”UDO” 
utvecklats till att med hjälp av optiska sensorer kunna följa en vägg. 

1.1 Bakgrund 

På HTU startades ett projekt som skall utmynna i en robot som kan fritt kan röra sig 
omkring på högskolan. Projektet började med UDO [1], en robot som kunde följa en 
linje på marken. Under robotens utvecklingsfas togs det hänsyn till att vidareutveckling 
skulle kunna ske.  

1.2 Mål och syfte 

Det primära syftet är att få en djupare förståelse för robotkonstruktion. Samt hur alla 
delsystem skall skapas för att kunna integreras ihop till en fungerande robot. Målet är att 
roboten skall klara av att röra sig fritt i ett okänt utrymme. Det innebär att roboten skall 
klara av att undvika objekt. Första steget är att få roboten att följa en vägg samt att und-
vika hinder. När detta är uppfyllt kommer nya delsystem att implementeras. Roboten 
skall därefter utökas med ett nytt system som kommer att vidarebefordra informationen 
till en huvuddator som kan sammanställa informationen om omgivningen och om möj-
ligt skapa en 2D karta. Detta system kommer att vara helt friställt från roboten. Med 
detta menas att detta system kommer att använda egna sensorer för att uppfatta omvärl-
den. 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa projektets omfattning var det tvunget att göra vissa avgränsningar. En 
begränsning gjordes om hur roboten skulle röra sig i ett rum. Genom att se till att robo-
ten skall följa en vägg kan programmeringen förenklas väsentligt. Programmering av 
kartmodul kommer endast att skapas som en princip skiss över hur det skulle kunna se 
ut. Övriga avgränsningar som gjordes: 

• IR-sensorer samt ultraljudssensorer används 

• Program för kartmodul skall endast visa hur information förs över från sensorer 
till en dator 

• UDO:s mekaniska konstruktion hålls intakt 

• Befintlig mikroprocessor används för att kontroller roboten 
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2 Mobila Robotar 
En robot kan betraktas som ett autonomt system som binder samman perception och 
handling. Hur detta görs beror helt på konstruktören av roboten. Att bygga en robot är 
att bygga system och sedan montera ihop dessa till en fungerande enhet. Som perception 
används sensorer av olika slag. Det system som bestämmer handlingarna är oftast en 
dator eller en mikroprocessor. Programmeraren utvecklar ett program som kommer att 
finnas i datorn vilket skall reagerar på sensorernas data. Dessa kommer att nämnas i ka-
pitel 3.6. Robotar har en tendens att bli komplexa och det kan vara svårt att beskriva hur 
vissa delsystem interagerar. Med tanke på att alla delsystem måste fungerar ihop kom-
mer det visa sig att hela roboten kan komma att fallera om ett delsystem havererar. För 
att skapa en robot som är stabil bör antalet delsystem minimeras. Med stabil menas hur 
okänslig systemet är för yttre störningar. Idag används mobila robotar främst inom in-
dustrin. Den typ av mobil robot som används främst inom industrin är ofta av typen 
AGV.  

2.1 Olika typer av sensorer 

Det finns många sätt att få en robot att hitta objekt i ett rum alternativt hitta robotens 
position och orientering, alla med sina fördelar och nackdelar. Det viktigast för en mobil 
robot är att det går att bestämma koordinaterna X, Y och vinkeln ϕ i planet med en hög 
noggrannhet. Hur hög noggrannhet som krävs definieras av vilket typ av uppgift robo-
ten har. En industrirobot kan ha en noggrannhet på ±1mm medan en mobil robot exem-
pelvis kan ha ±10mm. En kort studie gjordes för att se vilka sensorer som används fliti-
gast idag, nedan följer de vanligaste förekommande. 

2.1.1 Lägesgivande sensorer 

Pulsräknare som monteras på antingen hjulaxel eller motoraxel finns i många utföran-
den. Pulsräknande sensorer är en av de vanligast använda idag för att bestämma robo-
tens läge. Dessa finns i två utföranden, absoluta eller inkrementella. Absoluta ger in-
formation om i vilket läge axeln befinner sig medan den inkrementella ger en pulstågs-
signal som ger det relativa läget. Med hjälp av dessa går det att bestämma robotens posi-
tion och orientering. Odometri använder sig utav en enkel algoritm; att rotationsrörelse 
kan omvandlas till en linjär rörelse. Denna typ av sensor är enkel och snabb att imple-
mentera men är mycket känslig mot störningar. Pulsräknare bör endast användas om det 
är möjligt att korrigera för fel. De fel som kan uppstå är systematiska eller icke-
systematiska. Systematiska är till exempel olika hjuldiametrar, osäkerhet om exakt 
längd på hjulbasen. Icke-systematiska är fel som uppstår på grund av kontakt med mar-
ken, till exempel vid halka eller sprickor i marken. Det finns system för att beräkna fel i 
odometri se [2]. Med hjälp av dessa system går det att minimera de systematiska felen. 
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2.1.2 Riktningssensorer 

Med hjälp av pulsräknare beräknas Robotens position och relativa orientering. Eftersom 
de är känsliga för störningar så måste det kompenseras för felen. Ofta används någon 
typ av riktningssensorer för att kompensera [3] eller kanske till och med eliminera ori-
enteringsfel omedelbart. Till sådana sensorer räknas kompass och gyroskop. [3]. 

2.1.3 Aktiva fyrar 

Fyrar är ett annat sätt för att hitta robotens position i rymden. Genom att placera ut fyrar 
är det möjligt att beräkna robotens position [2]. Detta system har används väldigt tidigt, 
genom att se var stjärnorna befann sig kunde till exempel sjömän bestämma sin posi-
tion. Även vanliga fyrar som varnar båtar är exempel på aktiva fyrar. Även GPS är en 
typ av aktiv fyr. För att kunna bestämma robotars position används idag tre eller fler 
fyrar, med hjälp av olika algoritmer är det möjligt att bestämma robotens position. Ex-
empel på algoritmer är [2]: 

• Geometrisk triangulering: Position kan endast bestämmas om roboten finns 
inom en triangel som tre fyrar skapar 

• Geometrisk cirkelskärning: kan ge stora fel om roboten är för nära en av fyrarna 

• Newton-Raphson: Systemet antar robotens position. Därefter kontrolleras det 
om det är sant att roboten verkligen är där, om antagandet är fel kan systemet 
kollapsa. Kollapsen sker eftersom gissningen är för långt ifrån svaret.  

2.1.4 Sonar 

Sonar bygger på principen att en ljudvåg skickas ut, därefter väntar systemet på ett eko. 
Tiden det tar för signalen att komma tillbaka är avståndet till föremålet. Sonar har flera 
nackdelar. 

• En ljudpuls kan studsa fram och tillbaka, vilket kan ge fenomenet ”Crosstalk” 
[4] 

• Andra komponenter, som också använder sonar, kan störa sonarsignalen 

Trots dessa nackdelar används sonar flitigt därför att den är relativt billig. 
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2.1.5 Laser avståndsmätare 

Laser avståndsmätare är ett av de system som används flitigast bland kartkonstruktion 
för mobila robotar. Flera laserstrålar skickas ut, när de träffar ett objekt studsar de till-
baka och avståndet till objekten är identifierad. Tiden det tar för en stråle att skickas och 
tas emot används för att beräkna avståndet till ett objekt. Lasermätning är en snabb pro-
cess vilket gör det möjligt att samla in mycket information på kort tid. Denna snabba 
process gör att lasermätning lämpar sig väl till kartkonstruktion. För att kartor för mobi-
la robotar skall fungera krävs ofta kartor med hög upplösning. Kartorna är till för att se 
var roboten har varit, var den är på väg och hur omgivningen ser ut, se [2][5][6][7]. 

3 Tillvägagångssätt 
Detta projekt bygger på ett tidigare projekt där en mobil robot, med minimalt antal del-
system konstruerades. Dom ingående komponenterna är: 

• Motorer 

• Motorstyrkontroller 

• PWM-kretskort 

• D/A omvandlare 

• Processor 

• Sensorer 

Genom att skapa en robot med endast de grundläggande funktionerna är det sedan möj-
ligt att lägga till nya system. ”KISS – Keep it simple stupid” är en av hörnstenarna i det-
ta projekt. Tackvare UDO finns redan ett grundkoncept som passar mycket bra för vida-
re utveckling [1]. På denna bas kommer ytterligare system att monteras in. Sensorer för 
att hitta objekt samt sensorer för att kontrollera robotens position kommer att implemen-
teras. Samtidigt kommer ett program att skapas som kan övervaka och utföra de hand-
lingar som krävs. 

3.1 Val av sensorer 

Vilka sensorer skall användas för att uppnå en acceptabel upplösning är en av de vikti-
gaste frågorna i detta projekt. För denna mobila robot valdes följande sensorer, se kapi-
tel 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3 för mer detaljer. Med tanke på att en av avgränsningarna var att 
roboten skall följa en vägg så fanns det ingen anledning att implementera riktningssen-
sorer. Denna begränsning gör det även onödigt att beräkna robotens position, men sen-
sorer och algoritmer har skapats för att förenkla vidare utveckling. 
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3.1.1 Sensorer som bestämmer orientering och positionering 

För att bestämma robotens orientering och relativa positionering valdes optiska sensorer 
för att mäta antal pulser på en axel. Hur dessa beräkningar går till kan läsas mer om i 
kapitel 3.4 samt i bilaga C som visar hur programmet ser ut. IR-dioder [1] används för 
att belysa en skiva som har 24 svarta sektorer, se figur 3.3. Dessa dioder driver en mot-
tagare som ser till att modulera signalen så att själva mätprocessen blir okänslig för 
störningar. IR-dioderna skickar ut en ljusstråle med en våglängd på 850nm. När dioder-
na träffar en svart sektor, så reflekteras inte ljusstrålen tillbaka till mottagaren. Om 
dioden träffar en vit yta reflekteras ljuset tillbaka. 

 Mottagaren [1], se figur 3.1, ger då en hög signal till processorn. En hög signal är 5 
Volt. När detta händer loggar processorn detta genom att addera en etta inkrementellt 
till en variabel. Detta görs för både höger och vänster hjul. När en variabel når ett visst 
värde beräknas robotens orientering och position. 

 

Figur 3.1 Visar mottagarens uppbyggnad [8] 
 

Figur 3.2 IR-mottagarens känslighet [9] 

 

Figur 3.3 Cirkel med sektorer för positionering 
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3.1.2 Sensorer som bestämmer robotens position till objekt 

 De sensorer som kommer att kontrollera den yttre världen är även de optiska sensorer, 
dessa har fördelen att med hjälp av dessa kan bestämma ett avstånd till föremål. Senso-
rerna har en diod och en mottagare. Dioden skickar ut en ljusstråle. När ljusstrålen träf-
far ett objekt reflekteras den tillbaka och träffar mottagaren. Mottagaren känner av in-
fallsvinkeln från IR-ljuset och räknas om till ett avstånd till objektet. I dagsläget finns 3 
sådana sensorer monterade på roboten. Sensorerna är placerade på följande sätt: 

• En är placerad fram för att detektera objekt framför roboten 

• En är placerad till vänster framför själva svängpunkten på roboten, och mäter 
avstånd till vänster vägg 

• Den tredje och sista sensorn är placerad på vänster sida och även den mäter av-
stånd till vänster vägg 

Denna placering är lämplig för att kunna följa en vägg på vänster sida. Den sista sensorn 
är till för att hitta vissa specifika lägen då roboten är orienterad felaktigt, men ändring 
av robotens kurs är onödig. 

Sensorerna har en räckvidd från 10 cm till 80 cm, se figur nedan. I figur 3.4 är det möj-
ligt att se vilket decimalt värde som representerar ett specifikt avstånd. 

 

Figur 3.4 Sharp-sensorernas Bit-avstånd-förhållande [10] 

Positionssensorerna använder seriell kommunikation för att överföra mätvärden. Detta 
betyder att mellan processor och sensor måste en kommunikationskanal upprättas, innan 
data kan föras över. Sensorerna överför 8 bitar som representerar ett avstånd till ett ob-
jekt. Figur 3.5 visar hur kommunikationen ser ut. De första 70ms är till för att nollställa 
sensorerna och ta mätningar. Därefter pulsas ingången på sensorn för att generera utda-
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ta, och samtidigt tar processorn emot värdet, detta sker 8 gånger. Efter 8 pulsningar har 
ett värde från sensorerna som representerar avståndet till ett objekt överförts till proces-
sorn. 

 

Figur 3.5 Kommunikation med sensorer [10] 

Ett exempel på hur signalen ser ut i ett Oscilloskop går att se och läsas mer om i kapitel 
3.6.1.1 som handlar om vilka nackdelar sensorerna har. 

3.1.3 Sonarsensor för kartkonstruktion 

För modulen som skall skapa en karta över området valdes en sensor som använder sig 
av ljud, se figur 3.7. Denna typ av sensor är relativt billig, har en längre räckvidd än till 
exempel IR-sensorer, men noggrannheten är inte lika hög. Sonarsensorn har en nog-
granhet på cirka ±4cm medan IR-sensorn har ±1cm. Ljudvågor breder ut sig mer än ljus, 
detta leder till att objekt kan detekteras inom ett större område (större vinkel), se figur 
3.6. Det betyder att om sensorn detekterar ett objekt så kan den befinna sig inom ett om-
råde inom ±22°. Detta minskar säkerheten i att bestämma vinkeln till objektet drastiskt. 
Sensorerna som användes har en räckvidd upp till 3 meter, enligt tillverkaren. Genom 
mätningar har högsta uppmätta avstånd endast blivit cirka 2 meter. Detta kan bero på 
störningar och en mer djupgående analys är därför nödvändig. Sensorn finns monterad 
på ett servo som rör sig ±45º. Ett program som finns i en dator skickar en signal till 
kartmodulen som i sin tur flyttar servot och aktiverar sonarsensorn. Värdet från sensorn 
skickas sedan vidare till datorn som startade processen. Denna process upprepas 15 
gånger, när detta är gjort har servor rör sig från vänster till höger.  
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Figur 3.6  Visar sensorns spridning av ljudvågor  

 

 

Figur 3.7 Sensorn som används av roboten 
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3.2 Val av processor 

Eftersom UDO redan tidigare var utrustad med en mikroprocessor av typen ATme-
ga8515 [11] fanns ingen anledning att byta processor. Dock är antalet digitala utgångar 
på den valda processorn begränsande. Orsaken är att varje D/A-omvandlare är på 8 bi-
tar. Varje motor kräver var sin D/A omvandlare vilket gör att två stycken används. Detta 
resulterar i att 16 digitala utgångar redan är upptagna. Mikroprocessorns uppgift är att 
hämta information från sensorerna, bearbeta denna information och se till att roboten 
utför en rörelse som motsvarar sensorernas värden. 

För modulen som skall skapa en karta används en speciell processor som kallas ”Brains-
tem” och kommer från tillverkaren Acroname [12]. Processorn är på 40Mhz och har 
möjlighet att köra flera program samtidigt vilket mikroprocessorn inte har. Denna pro-
cessor har till uppgift att samla information om objekt runt om roboten och vidarebe-
fordra detta till huvuddatorn. Informationen lagras i en textfil. 

3.3 D/A omvandlare 

För att motorerna skulle bli mer lättkontrollerade utökades den befintliga D/A-
omvandlaren från 4 bitar till 8 bitar. Detta leder till att roboten istället för att ha 16 steg 
idag kan utnyttja 255 steg. Hur den schematiska bilden över en D/A-omvandlare base-
rad på en R2R-stege ser ut kan ses i [1]. 

3.4 Layout 

Layouten på elektroniken är mycket enkel. PWM-kretskorten är separerade, en för väns-
ter motor och en för höger. Dessa är uppbyggda av 12V elektronik, kretskorten kan ses 
längst ner i figur 3.8. Den primära uppgiften är att se till att ett analogt värde omvandlas 
till en PWM-signal. Nedan visar gångar från PWM-kretskorten till motorkontrollerna i 
figur 3.8 nedan. 
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Figur 3.8 Layout hur alla kretskort är placerade 

PWM-KORT 

R2R-stege 

Utgångar från PWM-
korten till motor 
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I figur 3.9 visas alla komponenter som finns på ovansidan. I figuren är det möjligt att 
bland annat se kopplingen mellan processorn och R2R-stegen. Efter att R2R-stegen be-
handlat det digitala värdet skickas detta vidare till PWM-kretskorten, även denna visas i 
figuren nedan. ISP-kabeln är ett viktigt tillbehören, med hjälp av denna kabel är det 
möjligt att programmera om processorn utan att behöva plocka ut den ur systemet. 

 

 

Figur 3.9 Layout var alla viktiga utgångar finns 

R2R till PWM 
korten 

ISP-kabel 

24V 

24V till 5V 

Från processor till 
R2R-stege 
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3.5 Reglering 

För att roboten skall kunna förflytta sig på det sätt som programmet förutsätter krävs 
någon typ av reglering. Regleringen bör klara av att se till att roboten verkligen rör sig 
rätlinjigt om programmet så befaller. Roboten skall även klara av att styra undan från 
objekt utan att kollision uppstår. Genom att använda sensorernas data är det möjligt att 
skapa ett reglersystem som kan korrigera robotens rörelser. Information som finns till-
gänglig är: 

• Hur mycket hjulen roterat sedan förra avläsningen 

• Avstånd till objekt i närheten  

• PWM signal för höger och vänster motor 

I dagsläget finns inget reglersystem implementerat men den här rapporten visar att det 
finns mycket goda förutsättningar att implementera ett sådant. Flera algoritmer har pro-
vats och dessa finns att tillgå vid behov från författaren.  

3.5.1 Algoritm för position och relativ orientering 

För att kunna beräkna robotens orientering samt positionering användes följande form-
ler [3]: 

 

 

Med dessa formler är det möjligt att beräkna var roboten befinner sig relativt det tidiga-
re samplade tillfället. Dessa formler är endast approximationer. Men vid små vinkelför-
ändringar kommer dessa att fungera. Dock bör inte vinkeln överstiga 10° [13]. Om vin-
keln blir till exempel 20° bör formeln itereras 2 gånger. Genom att sampla värden ofta 
är det möjligt att kringgå problemet med iteration.  
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Resultatet är att det går att få den relativa positionen och orienteringen. Tabell 3.1 visar 
hur algoritmen fungerar. 

Tabell 3.1 Visar algoritmens funktion för kompensering 

Hjulbas vänter mm höger mm Medel sträcka Fram i mm
Avvikelse i 
mm från X Vinkel Grader

480 100 90 95 95 -1.99 -1.20321137
480 100 50 75 169.6 -9.78 -5.958761069
480 100 140 120 289.2 0.17 4.7555497
480 100 100 100 389.2 0.17 0
480 100 120 110 499.1 4.79 2.40642274
480 100 90 95 594.1 2.8 -1.20321137
480 100 60 80 673.8 -3.83 -4.7555497

Avvikelse

-15
-10

-5
0
5

10

Avvikelse -1.99 -9.78 0.17 0.17 4.79 2.8 -3.83

95 170 289 389 499 594 674

 

Med hjälp av dessa algoritmer fås en uppfattning om var roboten är på väg. Om vinkeln 
har ett negativt värde är roboten på väg åt höger och om den är positiv så går roboten åt 
vänster. En annan sak som är värd att notera är att om vinkeln är noll grader så går robo-
ten rakt fram, men roboten behöver inte vara på den tänkta linjen. Roboten kan gå rakt 
fram men robotens position är förskjuten i y-led. Detta kan användas för att styra robo-
ten.  

3.5.2 Linjär rörelse 

När programmet befaller en linjär rörelse kommer algoritmen i kap 3.5.1 att användas. 
Ett tillägg är att en linjär rörelse kommer att ske endast utmed en vägg. Detta ger en ex-
tra parameter att reglera mot. Detta görs endast för att förenkla programmeringen. Ro-
boten kommer då att hålla sig X mm ifrån väggen.  

3.5.3  Cirkulär rörelse 

När ett hinder påträffas måste roboten försöka undvika objektet. Att få roboten att und-
vika objekt är inte enkelt, särskilt om roboten rör sig samtidigt som roboten försöker att 
undvika hindret. Det finns många parametrar att hålla reda på. Exempel på dessa är: 
hastighet, avstånd till objekt. Till exempel så är inte längre möjligt hålla sig X mm från 
en vägg eftersom avståndet till väggen kommer börja öka och därefter minska vid 
sväng. För att göra det enkelt kommer roboten sakta ner när avståndet till ett objekt är 
2*X mm när roboten är X+b/2 mm ifrån objektet så skall den stanna. Därefter kan robo-
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ten svänga ett hjul tills önskat läge uppnås. Sträckan som är förverkad är då (Sr+Sl)/2 
där Sl=0 och Sr=(Pulser/varv)*Hjuldiameter * PI. Eftersom Roboten är framhjulsdriven 
kommer robotens bak att sticka ut. Roboten kommer att vara närmast en vägg om den är 
vinklad 45 grader i förhållande till väggen. 

 

Anta att roboten stannar vid ett hinder och påbörjar sväng till höger. Att utnyttja algo-
ritmen för linjär rörelse fungerar, men anta istället att höger hjul har konstant accelera-
tion igenom hela svängfasen samt att vänster hjul inte roterar. I och med detta antagande 
gör roboten en cirkelrörelse. Med hjälp av denna förenkling går det snabbt att se hur 
långt roboten rört sig. Sträcka och bredd är kända parametrar vilket ger formeln:  
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3.6 Programmering 

Programmeringen har skett i språket C. När en robot programmeras bör hänsyn tas till 
vad sensorerna ger för data för att sedan utföra en handling som överensstämmer med 
informationen. Att programmera på detta sätt kan kallas för reaktiv programmering. In-
samling av information och handling skall klaras av på så kort tid som möjligt eftersom 
roboten är i rörelse. Om programmet inte klarar av att skicka ett kommando i tid kan fel 
eller till och med skador uppstå på såväl robot som omgivning.  

3.6.1 Programmering utav mikroprocessorn 

Mikroprocessorn har som enda uppgift att kontrollera sensorer samt att styra roboten 
nedan följer programmets flödesschema se figur 3.10.  

 

Figur 3.10 Ett flödesschema som visar en principskiss över hur programmet fungerar 

Roboten kommer alltid att försöka hålla sig på ett visst avstånd från väggen. När ett ob-
jekt upptäcks framför roboten kommer roboten försöka undvika detta genom att svänga 
ifrån objektet. Om roboten inte lyckas med detta kommer objektet att vara för nära ro-
boten och den stannar. 
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När processorn kontrollerar sensorerna så finns det vissa lägen som är speciella, där ro-
boten bör beakta den bakre sensorn. I figur 3.11 så antas att Vf är på ett acceptabelt av-
stånd från väggen medan Vb är för långt ifrån väggen, här kan programmet antingen 
låta roboten fortsätta rakt fram tills Vf är för nära eller så kan programmet redan nu se 
till att roboten börjar svänga ifrån väggen. Figur 3.12 visar ytterligare ett exempel där 
den bakre sensorn används. Anta att sensor Vf och Vb är för nära väggen men Vb<Vf, 
detta leder till att roboten går ifrån väggen. Detta i sin tur leder till att programmet inte 
behöver kompensera för sensorerna. 

 

Figur 3.11 Exempel på när den bakre sensorn kommer till användning  

 
Figur 3.12 Ytterligare ett exempel där roboten utnyttjar den bakre sensorn 
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3.6.1.1 Kommunikation med Sharp-sensorer 

Varje gång programmet utfört en subrutin aktiveras och läses Sharp-sensorerna av. Det 
tar ca 75ms att skicka och ta emot informationen från sensorerna. 75ms kan tyckas vara 
kort tid, men under denna period så är roboten okontrollerad. Figur 3.13 visar hur kom-
munikationen med dessa sensorer ser ut, observera att i figuren visas inte hela 75ms. 
70ms är en signal som går låg, det vill säga 0V, se figur 3.5. Denna signal ser till att alla 
sensorer nollställs och att de börjar att mäta. 

 

Figur 3.13 Hur kommunikation med en Sharp-sensor ser ut i ett Oscilloskop 

3.6.1.2 Hämta information från positionssensorer 

Vid beräkning av robotens läge och orientering används optiska sensorer, se kapitel 
3.1.1. Varje gång en av dessa går från 5Volt till 0Volt aktiveras en subrutin. Denna sub-
rutin aktiveras av en interrupt-rutin. Subrutinen adderar talet 1 inkrementellt till ett re-
gister. Därefter återgår programmet till den ursprungliga positionen. 

För att starta en interrupt-driven subrutin använd följande C-kod: 

//Enable interrupts 

MCUCR=_BV(ISC01)|_BV(ISC11);  
GIFR=_BV(INT0)|_BV(INT1); 
GICR=_BV(INT0)|_BV(INT1); 
sei(); 

Koden säger till att om sensorn går från 5Volt till 0Volt skall subrutinen aktiveras. Detta 
betyder att om sensorn går från svart till vitt skall rutinen aktiveras. Processorn kommer 
då att bryta programflödet och aktivera följande rutin: 

SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)  

{ 
 left_count++; 
} 
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3.6.1.3 Kalibrerings läge 

För att underlätta själva justeringen av motorkontrollerna skapades ett kalibreringsläge. 
Detta läge är till för att automatiskt hitta fram, neutral samt back. Fram och back lägen 
används inte men för att roboten skall stå still vid neutral måste detta kalibreras in. I ka-
librering är fram och back det högsta samt lägsta värdet processorn kan skicka ut. Robo-
ten använder sig inte av dessa utan är programmerad att hålla sig inom ett snävare om-
råde. Genom att ett ställa en ingång, görs med hjälp av en knapp, innan uppstart kom-
mer roboten in i detta läge. 

Kalibrering går till på följande sätt: 

• Aktivera switch 

• Aktivera Robot  

• En diod kommer att börja blinka, dioden har färgerna; röd, orange och grön 

• Kalibreringsknappen på motorkontrollen tryckas in när den lyser orange och 
hålls nere 

• När lampan lyser orange igen släpp knappen 

• Upprepa för nästa motorkontroll 

Vid lyckad kalibrering kommer motorkontrollerna att blinka grönt  

3.6.2 Programmering av kartmodulen 

Vid programmering av Brainstem används ett språk som heter TEA. Detta språk är snar-
likt ANSI C, skillnaden är att TEA inte hanterar pekare och arrayer. Alla program kom-
pileras till en objektfil som sedan förs över till ett minne i processorn. För att se pro-
grammet som finns i processor se bilaga E. Tester och utvärdering 

Flera försök gjordes under själva konstruktionen av styrsystemet. Här redovisas de för-
sök som gjorts samt vilka problem som stötts på och hur vissa av dessa går att kringgå. 

3.6.3 Sensortester 

Sharp-sensorerna har provats på många typer av underlag. Sensorerna ger utslag på alla 
ytor som provats. Avståndet som sensorerna rapporterar avviker ibland väldigt mycket. 
Detta gäller särskilt genomskinliga ytor så som glas och plastmaterial. Därför bör dessa 
material undvikas. Ett annat problem med sensorerna är att varje sensor är unik, detta 
leder till att figur 3.4 är lite missvisande [14]. Egna mätningar bör göras för att sedan 
anpassa data till figur 3.4. Något som bör beaktas är att sensorerna kräver en nollställ-
ning efter varje mätning, detta kan leda till problem om roboten har högre hastigheter. 
Ett av problemen är att under nollställningen så kan inga processer köras. 



 Rincewind –Roboten på HTU 
 

19 

3.6.4 Mekanisk funktion  

Genom alla försök så har roboten visat att den är överdimensionerad i nästan alla avse-
enden. Detta ger bekymmer när roboten skall manövreras i trånga utrymmen. Att utnytt-
ja framhjulsdrift ger även det bekymmer eftersom en liten vinkelförändring fram ger 
stora sidledsförflyttningar bak. Motorkontrollerna är avsedda för styrning med hjälp av 
RC-elektronik, i och med detta har tillverkarna (IFI) skapat ett neutralläge som sträcker 
sig över flera bitar. Det vill säga om neutral är kalibrerad till bit 128 så kommer det 
verkliga neutralläget att vara mellan till exempel 128-140. Denna zon har visat sig att 
variera mellan olika motorkontroller. Dessa bör även betraktas som olika individer vid 
kalibrering. Motorerna är även överdimensionerade, vilket leder till att det inte går att 
utnyttja all motorkapacitet. För att begränsa detta skapades en spärr i programmet som 
ser till att systemet aldrig överstiger 15 bitar fram. Den högsta hastigheten roboten kan 
uppnå är när programmet har ökat värdet från neutral till ett värde som är 15 bitar högre 
än neutral. 

3.6.5 Algoritmer för positionering 

Genom simulering har det visats att algoritmerna i kapitel 3.5.1 fungerar. Detta har 
gjorts genom att jämföra Tabell 3.1 med simuleringar gjorda i AVRstudio 4 [11]. Det 
finns andra algoritmer att tillgå exempel på dessa är [3] och [13]. 

3.6.6 Provkörning av roboten 

Roboten har provkörts i en maskinhall vid HTU och senaste versionen av programmet 
klarar av flera typer av väggar. Figur 3.14 visar exempel på olika typer av väggar: gara-
geport som är blå, vita reflekterande väggar och väggar av trä. Trots denna miljö klarar 
roboten att undvika kollision 9 gånger av 10. De gånger kollision uppstår är när robo-
tens bak kolliderar med en vägg. Detta beror oftast på att sensorn fram lokaliserar objekt 
för sent. Detta kan hända när robotens infallsvinkel mot en vägg är ganska stor. Roboten 
har en tendens att överstyra. Detta skulle kunnas eliminera genom att se till att hjulen 
bak roterar med en viss tröghet runt z-axeln.    
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Figur 3.14 Exempel på olika typer av väggar som roboten klarar av. 

I figur 3.15, figur 3.16 och figur 3.17 är det möjligt att se en kort sekvens som visar att 
roboten klarar av att undvika hinder. 

 

Figur 3.15 Bildsekvens för undvika hinder bild 1 

 

Figur 3.16 Bildsekvens för undvika hinder bild 2 

 

Figur 3.17 Bildsekvens för undvika hinder bild 3 
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4 Slutsatser 
Roboten klarar av att följa en vägg på ett acceptabelt sätt. I dagsläget klarar roboten en-
dast av väggar. Bordsben och stolar ställer till stora problem. Roboten bör utvecklas vi-
dare för att roboten skall klara av att navigera obehindrat i okända rum. Kartmodulen 
har inte provats på roboten, men i laborationsmiljö klarade den av att ge värden som 
överensstämmer med de uppmätta måtten. Vissa system bör utvärderas och omarbetas 
om roboten skall kunna nå upp till det primära målet att fritt röra sig bland människor. 
Främst är det sensortekniken som bör ses över. 

4.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

För att nå det primära målet som nämndes i kapitel 1.1 bör flera saker förbättras. Det 
första bör vara att implementera någon typ av reglering, detta kan vara PI, PID eller till 
exempel algoritmen som nämndes i kapitel 3.5.1. Krockskydd bör även implementeras 
så att om roboten kör på ett objekt skall den stanna omedelbart. Kartmodulen kan byg-
gas vidare på men den är inte nödvändig för att nå målet. Andra frågor som bör tas upp 
är om roboten skall CE-märkas och hur skall roboten blir användarvänlig. För att kunna 
navigera bland människor borde ett system utvecklas för att kunna särskilja mellan döda 
objekt och människor. För detta kan en pyrometer användas. 
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Bilaga A:1 

A Roboten 

 

Ett foto på roboten från ovan, robotens front finns till höger på fotot. 

 

Ett foto bakifrån som visar hur roboten ser ut. Robotens elektronik är mycket enkel att 
ta bort från robotens chassi. 
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Bilaga A:1 

B Seriell kommunikation med Sensorer 
 
void sharp_sensor(void); //prototype 
void wait(long int); 
int sharp_reading[3]={999,999,999};//array to hold sensor readings 
int main (void) 
 { 
  sharp_sensor(); 
  if(sharp_reading[0]!=999 && sharp_reading[1]!=999 && sharp_reading[2]!=999)  
   { 
    //do something 
   } 
  for(i=0;i<=2;i++) //Reset the readings 
   { 
    sharp_reading[i]=999; 
   } 
 } 
/*************************/ 
/* GET SENSOR READINGS   */ 
/*************************/ 
void sharp_sensor(void) 
 { 
 int temp=128; //1st bit is the one that is most important, 128,64,32,16,8,4,2... 
 int i=0; //variable for the counter 
  
 int sharp_v[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for holding sensor readings for 1st sensor 
 int sharp_f[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for holding sensor readings for 2nd sensor 
 int sharp_vb[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for holding sensor readings for 3rd sensor 
 
 PORTC=PORTC&~32; //PORTC=32 off the two first sensors are connected together so we reset them 
 PORTC=PORTC&~1; //PORTC=1 off // last sensor is stand alone, we need to reset that one too 
 
 wait(8900); //70 ms  
 cli(); //function to stop interrupts 
   for (i=7; i>=0; i--) // 8 times 
    { 
     PORTC=PORTC|32; //PORTC=32 high 
     PORTC=PORTC|1; //PORTC=1 high 
 
     wait(15); //for 0.2ms or less 
     PORTC=PORTC&~32; //turn off high 
     PORTC=PORTC&~1; //turn off high  
     while(sharp_v[i]==999 ) //wait untill something happens to array 
    { 
     if((PINC&64)>0) //if pinc=64 is 1 then 
      sharp_v[i]=(temp); // put in array place 
     if((PINC&2)>0) //if pinc=1 is 1 then 
      sharp_vb[i]=(temp); // put in array place 
     if((PINC&128)>0) //if pinc=64 is 1 then 
      sharp_f[i]=(temp); // put in array place 
     if((PINC&64)==0) //if pinc =0 
      sharp_v[i]=(0);// put null in array 
     if((PINC&2)==0) //if pinc =0 
      sharp_vb[i]=(0);// put null in array 
     if((PINC&128)==0) //if pinc =0 
      sharp_f[i]=(0);// put null in array 
    } 
     wait_1(4); //for 0.2ms or less,  
     temp=(temp/2); //scale down bit 
     } 
     PORTC=PORTC|32;     //High 
     PORTC=PORTC|1; // high 
     wait(300); //1.5ms for next mesurment 
     PORTC=PORTC&~32; 
     PORTC=PORTC&~1; 
     
 sei(); // start interrupts 
 //here we sum up the bits and transfer it back to the global variables 
 sharp_reading[0]=(sharp_v[7]+sharp_v[6]+sharp_v[5]+sharp_v[4]+sharp_v[3]+sharp_v[2]+sharp_v[1]+sharp_v[0]); 
 sharp_reading[1]=(sharp_f[7]+sharp_f[6]+sharp_f[5]+sharp_f[4]+sharp_f[3]+sharp_f[2]+sharp_f[1]+sharp_f[0]); 
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Bilaga A:2 

 sharp_reading[2]=(sharp_vb[7]+sharp_vb[6]+sharp_vb[5]+sharp_vb[4]+sharp_vb[3]+sharp_vb[2]+sharp_vb[1]+sharp_
vb[0]);  
 } 
 
 
/*************************/ 
/* WAIT FUNCTION         */ 
/*************************/ 
 void wait( long int i) 
 { 
  
 asm volatile 
  ( 
   "1:""\n\t" 
   "nop""\n\t" 
   "nop""\n\t" 
   "nop""\n\t" 
   "nop""\n\t" 
   "sbiw %0,1""\n\t" 
   "brne 1b" 
   :"=w"(i) 
   :"0"(i) 
  ); 
 } } 
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C Programmet som ser beräknar robotens position 
/*************************/ 
/* CALCULATE CLICKS LEFT */ 
/*************************/ 
void odometry_Left(void) 
 { 
  float One_Turn; 
  One_Turn=(PI * WHEEL_DIAMETER / PULSES_PER_REVOLUTION)*RATIO; 
  dist_left=left_count*One_Turn; 
  left_count=0; 
 } 
 
/*************************/ 
/* CALCULATE CLICKS RIGHT*/ 
/*************************/ 
void odometry_Right(void) 
 { 
  float One_Turn; 
  One_Turn=(PI * WHEEL_DIAMETER / PULSES_PER_REVOLUTION)*RATIO; 
  dist_right=right_count*One_Turn; 
  right_count=0; 
    
 } 
  
 
/**********************/ 
/* SET CLICKS TO NULL */ 
/**********************/ 
void initialize_odometry(void) 
 { 
     right_count=0; 
     left_count=0;  
 } 
void where_am_i(void) 
 { 
  odometry_Left(); 
  odometry_Right(); 
  float s=(dist_right+dist_left)/2; 
  phi[1]=(dist_right-dist_left)/AXLE_LENGTH-phi[0]; 
  initialize_odometry(); //Set odometry to NULL 
  x[1]=s*(cos(phi[1]))+x[0]; 
  y[1]=s*(sin(phi[1]))+y[0]; 
  phi[0]=phi[1]; 
  x[0]=x[1]; 
  y[0]=y[1]; 
 } 
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D Programmet i sin helhet 
/********************/ 

/* Include files    */ 

/********************/ 

#include <inttypes.h> 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/signal.h> 

#include <math.h>  

#include <avr/delay.h> 

/********************/ 

/* define constants */ 

/********************/ 

#define MAX_L 112 //115 

#define MAX_R 133 //133 

#define MIN_B 126  

#define MIN_A 108 

 

#define PI 3.14 

#define STOP_B_H 128 

#define STOP_A_V 110 

/********************/ 

/* global variables */ 

/********************/ 

int sharp_reading[2]={999,999};//array for sensor readings 

/********************/ 

/*    SUBPROGRAMS   */ 

/********************/ 

 

void initialize_odometry(void); 

void odometry_Left(void); 

void odometry_Right(void); 

void delay(void); 

void select_mode(int); 

void wait_1(long int); 

void sharp_sensor(void); 

/********************/ 

/* START OFF MAIN   */ 

/********************/ 

int main (void) 

{ 

 DDRB=255; 

 DDRA=255; 

 DDRC=45; 

 DDRD=255; //243 

 PORTA=STOP_A_V;       // LEFT motor neutral 

 PORTB=STOP_B_H;       // RIGHT motor neutral 

 int instruction; 
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 int i; 

 instruction=0;  

while (1) 

 { 

/********************/ 

/*   SET LIMIT      */ 

/********************/ 

  if(PORTA>MAX_L) 

   PORTA=MAX_L; 

  if (PORTB>MAX_R) 

   PORTB=MAX_R; 

  if(PORTA<=MIN_A) 

   PORTA=STOP_A_V; //go to neutral 

  if(PORTB<=MIN_B) 

   PORTB=STOP_B_H; //go to neutral 

     

/********************/ 

/* Calibration mode */ 

/********************/ 

  if(PINC==16 )   

   { 

    instruction=(0x06);   

   } 

  if (instruction==0x06) 

   { 

    select_mode(instruction); //activate calbitation mode 

    instruction=0; 

   } 

  sharp_sensor(); 

   /*************************/ 

   /* CHECK SENSOR READINGS */ 

   /*************************/ 

 if(sharp_reading[0]!=999 && sharp_reading[1]!=999 && sharp_reading[2]!=999)  

  { 

   if((sharp_reading[0]>=80 && sharp_reading[0]<=90) /*&& (sharp_reading[2]>=80  && 

sharp_reading[2]<=95)*/ && sharp_reading[1]<80 ) 

    { //sensor fram ok ok sensor v b är ok OKE 

     //PORTA++; 

     //PORTB++; 

     instruction=(0x01); // go along side the wall, sensors are within limits 

    // allt ser bra ut.. fram med dig 

    } 

 

   if(sharp_reading[0]>=90 && (sharp_reading[2]>=80 && sharp_reading[2]<=95) &&  

sharp_reading[1]<80) 

    { //sensor fram för nära , men sensor bak ok OKE 

     instruction=(0x02); // sväng ifrån vägg svänga höger 

     //ser inte bra ut.. vi är påväg in mot väggen... svänt bort 

    } 
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   if(sharp_reading[0]>=90 && sharp_reading[2]>95 &&  sharp_reading[1]<80) 

    { //sensor fram för nära sensor bak för nära OKE 

     instruction=(0x02); // höger 

     //ser inte bra ut.. vi är på väg in mot väggen... svänt bort 

    }  

   if(sharp_reading[0]>=90 && sharp_reading[2]<80 &&  sharp_reading[1]<80) 

    { //sensor fram för nära , sensor bak för långt ifrån OKE 

     instruction=(0x02); // sväng ifrån vägg svänga höger 

     //ser inte bra ut.. vi är påväg in mot väggen... svänt bort 

    }     

   if(sharp_reading[0]<80 &&  (sharp_reading[2]>=80 && sharp_reading[2]<=95) && 

sharp_reading[1]<80)  

    {//Sensor fram för långt bort men bak är ok 

     instruction=(0x03); // sväng mot vägg svänga vänster 

     // sväng tillbaka vi är på väg bort... 

    } 

   if(sharp_reading[0]<80 &&  sharp_reading[2]>95 && sharp_reading[1]<80)  

    {//sensor fram för långt bort.. sensor bak för nära.. 

     instruction=(0x03); // sväng mot vägg svänga vänster 

     //Sväng till baka mot vägg 

    } 

   if(sharp_reading[0]<80 &&  sharp_reading[2]<80 && sharp_reading[1]<80)  

    {//Sensor fram för långt bort sensor bak för långt bak 

     instruction=(0x03); // sväng mot vägg svänga vänster 

     //sväng tillbaka mot vägg detta kan betyda att roboten svängt mot vägg för 

mycket.. 

    } 

   if(sharp_reading[1]>=100) 

    {//objekt för nära.. 

     PORTB=STOP_B_H; 

     PORTA=STOP_A_V;  

     instruction=(0x05); // stop 

     // panikbroms 

    } 

   if (sharp_reading[1]>=80 && sharp_reading[1]<100) 

    { 

    PORTB=PORTB+2; 

    PORTA=STOP_A_V;  

    } 

  }  

 select_mode(instruction); //Go to selected mode 

 for(i=0;i<=2;i++) 

  { 

   sharp_reading[i]=999; 

  } 

 } 

 

 return(0); 

} //End main  
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/*****************************/ 

/* DO INSTRUCTION FROM MAIN */ 

/****************************/ 

void select_mode(int instruction) 

 { 

  switch (instruction) 

   { 

    case (0x01):  //Forward      

     { 

      PORTA++; 

      PORTB++; 

      break; 

     } 

    case (0x02):  // turn right höger        

     { 

       

      PORTA--; 

      PORTB++; 

      break; 

     } 

     case (0x03): //turn left        

     { 

       

      PORTA++; 

      PORTB--; 

      break; 

     } 

    case (0x05): //STOP    

     { 

      PORTB=STOP_B_H; 

      PORTA=STOP_A_V;       //  neutral 

      break; 

     } 

     case (0x06): //Calibration mode  

     { 

      PORTC=PORTC|8; //turn on led 

      PORTA=0x69; //LEFT neutral move neutral back 14 bits 

      PORTB=0x78; //RIGHT neutral 8 bits backward 

      wait_1(900000000); // wait 

      wait_1(900000000); // wait 

      wait_1(900000000); // wait 

      wait_1(900000000); // wait 

      wait_1(900000000); // wait 

      wait_1(900000000); // wait 

      PORTA=0xff; // LEFT Full forward 

      PORTB=0xff;//RIGHT full forward 

      PORTC=PORTC&~8; //turn off led 

      wait_1(900000000); // wait 

      PORTC=PORTC|8; //turn on led 
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      PORTA=0x00; //LEFT full back 

      PORTB=0x00;//RIGHT full back 

      wait_1(900000000); // wait 

      PORTA=0x69; //LEFT Neutral move 14 bits backward 

      PORTB=0x78; //RIGHT 8 bits backward  

      PORTC=PORTC&~8; //turn off led 

      break; 

     } 

     case (0x00): 

     { 

      PORTA=STOP_A_V; // vänster neutral om ingen signal 

      PORTB=STOP_B_H; //höger neutral 

      break;      

     } 

   }   

 } 

/*************************/ 

/* WAIT FUNCTION         */ 

/*************************/ 

 void wait_1( long int i) 

 { 

 asm volatile 

  ( 

   "1:""\n\t" 

   "nop""\n\t" 

   "nop""\n\t" 

   "nop""\n\t" 

   "nop""\n\t" 

   "sbiw %0,1""\n\t" 

   "brne 1b" 

   :"=w"(i) 

   :"0"(i) 

  ); 

 } 

/*************************/ 

/* GET SENSOR READINGS   */ 

/*************************/ 

void sharp_sensor(void) 

 { 

 int temp=128; //bit värde 

 int i=0; //räkanre 

    //int j=0; //räknare 

 int sharp_v[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for addition av bits till byte, vänster 

 int sharp_f[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for addition av bits till byte, fram 

 int sharp_vb[8]={999,999,999,999,999,999,999,999};//array for addition av bits till byte, vänster bak 

 //long int sum[3]={0,0,0}; 

 PORTC=PORTC&~32; //PORTC=32 off 

 PORTC=PORTC&~1; //PORTC=32 off 
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 wait_1(8900); //70 ms  

 //wait_1(10000); //70 ms plus 

   cli(); 

   for (i=7; i>=0; i--) 

    { 

     PORTC=PORTC|32; //PORTC=32 high 

     PORTC=PORTC|1; //PORTC=1 high vb 

 

     wait_1(15); //for 0.2ms or less 

     PORTC=PORTC&~32; //turn off high 

     PORTC=PORTC&~1; //turn off high vb 

      while(sharp_v[i]==999 ) //wait untill something happens to array 

      { 

       if((PINC&64)>0) //if pinc=64 is 1 then 

        sharp_v[i]=(temp); // put in array place 

       if((PINC&2)>0) //if pinc=1 is 1 then 

        sharp_vb[i]=(temp); // put in array place 

       if((PINC&128)>0) //if pinc=64 is 1 then 

        sharp_f[i]=(temp); // put in array place 

       if((PINC&64)==0) //if pinc =0 

        sharp_v[i]=(0);// put null in array 

       if((PINC&2)==0) //if pinc =0 

        sharp_vb[i]=(0);// put null in array 

       if((PINC&128)==0) //if pinc =0 

        sharp_f[i]=(0);// put null in array 

      } 

     wait_1(4); //for 0.2ms or less  

     temp=(temp/2); //scale down bit 

     } 

     PORTC=PORTC|32;     //High 

     PORTC=PORTC|1; //VB 

     wait_1(300); //1.5ms for next mesurment 

     PORTC=PORTC&~32; 

     PORTC=PORTC&~1; 

     

 sei(); 

 sharp_reading[0]=(sharp_v[7]+sharp_v[6]+sharp_v[5]+sharp_v[4]+sharp_v[3]+sharp_v[2]+sharp_v[1]+sharp_v[0]); 

 sharp_reading[1]=(sharp_f[7]+sharp_f[6]+sharp_f[5]+sharp_f[4]+sharp_f[3]+sharp_f[2]+sharp_f[1]+sharp_f[0]); 

 sharp_reading[2]=(sharp_vb[7]+sharp_vb[6]+sharp_vb[5]+sharp_vb[4]+sharp_vb[3]+sharp_vb[2]+sharp_vb[1]+sharp_

vb[0]);  

 } 
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E Programmet för kartmodul 
 
#include <aCore.tea> 
 
 
/* set which pins control the SRF04 */ 
#define aSRF04_INIT 4 
#define aSRF04_ECHO 3 
#define mleft 0 
 
/* now include the SRF04 driving routines */ 
#include <aSRF04.tea> 
#include <aPad.tea> 
int main() 
{ 
int num = 0; 
int reading; 
char a=127; 
char x; 
x = aPad_ReadChar(0); 
a=x-8; 
aPad_WriteChar(0,a); 
moto(a,a);    
aSRF04_Setup(); 
reading = aSRF04_ReadInt(); 
reading=reading/59; 
return reading; 
}  
void moto(unsigned char spdl,unsigned char spdr) 
{ 
  asm { 
    pushsb 4 
    popbm aPortServo 
                  + (mleft * aPortServoBlockSize) 
                  + aOffsetServoAbsolute 
    /*pushsb 3 
    popbm aPortServo 
                  + (mright * aPortServoBlockSize) 
                  + aOffsetServoAbsolute 
*/ 
} 
  return; 
} 
 


